
147 
 

( วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาด  และการบริหารธุรกิจ  ปีท่ี1 เล่มท่ี 2  ) 

พฤติกรรมด้านการส่ือสารภายในองค์กรทีม่ีผลต่อความพึงพอใจของพนักงานซ่ึง

ส่งผลต่อ 

การพฒันาองค์กร กรณีศึกษา “บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จํากดั (มหาชน)” 

A STUDY OF BEHAVIOR OF ORGANIZATION COMMUNICATIONS 

THAT EFFECTING TO EMPLOYEES SATISFACTION AND LEADS 

TO THE ORGANIZATION DEVELOPMENT 

CASE STUDY : BUSINESS ONLINE PUBLIC COMPANY LIMITED 

ศรีสุนนัท ์อนุจรพนัธ์ุ 1 กิตติพนัธ์ คงสวสัด์ิเกียรติ 2   

---------------------------------------------------------------------------- 

บทคดัยอ่ 

การศึกษาวิจัย น้ีมีว ัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง

พฤติกรรมการส่ือสารภายในองค์กร และศึกษาอุปสรรคและแนวทางการแกไ้ข

ปัญหาทางด้านการส่ือสารภายในองค์กร รวมถึงการศึกษาความพึงพอใจของ

พนกังานในองคก์รต่อรูปแบบการส่ือสารภายในองคก์ร เพื่อนาํไปสู่แนวทางการ

พฒันาองค์กรท่ีดี  ระเบียบวิธีวิจัยในคร้ังน้ี ใช้การรวบรวมข้อมูลจากกลุ่ม

ประชากร คือ พนกังานประจาํบริษทั บิซิเนส ออนไลน์ จาํกดั (มหาชน) จาํนวน 

118 คน โดยใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการสํารวจและ

เก็บรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ 

ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ซ่ึงประมวลผลโดยโปรแกรมทางสถิติ

สาํเร็จรูป 

 

------------------------------------------------------- 
1  นกัศึกษาปริญญาโท  หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการ

ธุรกิจทัว่ไป  มหาวทิยาลยัรังสิต 
2 อาจารยป์ระจาํหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  มหาวทิยาลยัรังสิต 
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( วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาด  และการบริหารธุรกิจ  ปีท่ี1 เล่มท่ี 2  ) 

1. พฤติกรรมการติดต่อส่ือสารภายในองค์กร ส่วนใหญ่พนกังาน

ไดรั้บขอ้มูลข่าวสารจากแหล่งขอ้มูลท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยไดรั้บเป็นประจาํ

ทุกสัปดาห์ สําหรับขอ้มูลท่ีพนกังานตอ้งการมากท่ีสุด คือ ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบั

หนา้ท่ีความรับผดิชอบของตนเอง 

2. อุปสรรคและปัญหาในการส่ือสารภายในองคก์รท่ีส่งผลต่อการ

พฒันาองคก์ร คือดา้นผูส่้งสาร (Sender) ซ่ึงขาดทกัษะในการพูดและเขียนจูงใจ 

โน้มน้าว ให้ผูรั้บสารมีความพร้อมก่อนท่ีจะรับสารนั้นๆ  และด้านสารท่ีส่ือ

ออกมา (Message) ซ่ึงองคก์รมีการแจง้ข่าวสารกระทาํไม่สมํ่าเสมอ  

3. พนกังานเช่ือวา่พฤติกรรมการส่ือสารภายในองคก์รท่ีดี จะส่งผล

ดีต่อการพฒันาองคก์ร คือพนกังานเกิดความรู้สึกเป็นส่วนร่วมและเป็นส่วนหน่ึง

ในองค์กร เกิดความร่วมมือร่วมใจในการทาํงานให้บรรลุเป้าหมาย, พนักงาน

สามารถทาํงานไปในทิศทางเดียวกัน ทาํให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างรวดเร็ว 

พนกังานสามารถแกไ้ขปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนไดท้นัเวลา ลดความผิดพลาดในการ

ทาํงาน  

4. ความพึงพอใจในรูปแบบการส่ือสารภายในองค์กรในทิศทาง

ต่างๆ อยูใ่นระดบัปานกลางถึงมาก 

คําสําคัญ    รูปแบบการส่ือสาร, พฤติกรรมการส่ือสาร, ความพึงพอใจใน

ประสิทธิภาพ 

Abstract  

The purpose of this study was to study the relationship between 

behavior and organization communication. Study on barriers and solutions to 

problems of communication within the organization and including the 

satisfaction of employees in the corporate that lead to development of good 

corporate.  Questionnaire were used to collect information from 118 people of 

Business Online Public Company Limited and analyzing data by using 

frequency, percentage, mean and  standard deviation and then data processing 

statistic programs.  The result of the study found that 
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( วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาด  และการบริหารธุรกิจ  ปีท่ี1 เล่มท่ี 2  ) 

1. Most of behavior of organization communication, the 

employees to obtain information from written sources such as e-mail, board and 

newsletter on a weekly basis. They want the information related to their 

responsibilities. 

2. Barriers and problems of organization communication that 

affect their organizations development is Sender which lack the skills to 

speaking and writing to convince audiences ready before taking message and 

the Message which organizations are not always informed. 

3. The employees believes that the behavior of good organization 

communication have a positive impact on the development organization. 

Because the employees feel involved and be a part of the organization, the 

cooperation in working to achieve the goal, the employees can work in the 

same direction and meet goal quickly.  Employees can resolve problems occur 

and reduce errors in operation. 

4. Satisfaction of organization communication were moderate to 

high 

KEY WORDS: COMMUNICATION, COMMUNICATION BEHAVIOR, SATISFACTION 

PERFORMANCE 

บทนํา 

ปัจจุบนัโลกธุรกิจพฒันาไปอยา่งรวดเร็ว อตัราการแข่งขนัทั้งทางการคา้ 

การทํางานสูงข้ึน และเปล่ียนแปลงสู่ยุคแห่งการส่ือสารด้วยเทคโนโลยี

สารสนเทศเกือบทั้งส้ิน ท่ีเขา้มามีบทบาทสําคญัในการส่ือสารภายในองคก์ร ทาํ

ให้องค์กรธุรกิจต่างๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน ต่างตอ้งปรับเปล่ียนกลยุทธ์ รวมถึง

แนวทางการดําเนินงานให้สามารถรองรับการเปล่ียนแปลงต่างๆ ได้อย่าง

ทนัท่วงที พร้อมทั้งตอ้งเตรียมพร้อมตลอดเวลาในการรับมือกบัเหตุการณ์ฉุกเฉิน

ท่ีอาจจะเกิดข้ึน จนส่งผลกระทบใหไ้ม่สามารถดาํเนินธุรกิจไดต้ามปกติ หรือการ

ทาํงานท่ีเกิดภาวะสะดุด ไม่ได้ผลงานตามเป้าหมาย  ดังนั้นระบบการส่ือสาร



150 
 

( วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาด  และการบริหารธุรกิจ  ปีท่ี1 เล่มท่ี 2  ) 

ภายในองค์กร ถือว่ามีบทบาทสําคญัอย่างยิ่ง เป็นเคร่ืองมือท่ีสําคญัในการสร้าง

ความเขา้ใจ การแลกเปล่ียนความคิดเห็น ความรู้ และขอ้มูลต่างๆ ระหวา่งบุคคล

กบับุคคล และระหวา่งองคก์รกบับุคคล หรือระหวา่งองคก์รกบัองคก์รภายนอก  

การส่ือสารภายในองค์กรท่ีดีท่ีจะช่วยสร้างความเขา้ใจในนโยบายของ

ผูบ้ริหาร และเป็นส่ิงเช่ือมความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคลากรในองค์กร และเพื่อให้

เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อองค์กรในทางบวก เพราะนโยบาย การ

บริหารงาน การจดัการขององค์กรเป็นส่วนสําคญั และเพื่อให้การดาํเนินงาน

บรรลุเป้าหมายท่ีวางไว ้การส่ือสารภายในองค์กร จึงเป็นส่ิงจาํเป็นยิ่งสําหรับ

กิจกรรมและการดาํเนินงานต่างๆ ท่ีจะเกิดข้ึนในองค์กร ทั้งน้ีหากการส่ือสาร

ภายในองค์กรดี ชัดเจน ก็จะส่งผลให้การปฏิบติังานตามนโยบาย เป็นไปใน

ทิศทางเดียวกนั พนกังานในองคก์รเกิดความพึงพอใจ และเขา้ใจนโยบายไดอ้ยา่ง

ชดัเจน และส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทาํงาน ดงันั้นกระบวนการทาํงานของ

องคก์รเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายนั้น จะตอ้งทาํให้การติดต่อส่ือสารระหวา่งบุคลากร

ในฝ่ายต่างๆ ทั้งภายใน และภายนอกองคก์รเป็นไปอย่างคล่องตวั เพื่อให้เกิด

ความเขา้ใจท่ีตรงกนั เกิดความร่วมมือ และการประสานงานอยา่งมีประสิทธิภาพ 

เพื่อใหก้ารทาํงานขององคก์รสามารถบรรลุเป้าหมาย และประสบผลสาํเร็จดว้ยดี  

บริษทั บิซิเนส ออนไลน์ จาํกดั (มหาชน) เป็นบริษทัท่ีประกอบธุรกิจ

ใหบ้ริการขอ้มูล ข่าวสาร การวิเคราะห์และตรวจสอบขอ้มูล เพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือ

ในการตดัสินใจทางธุรกิจ ซ่ึงไดม้าจากการรวบรวมขอ้มูลจากหลายแหล่ง ไดแ้ก่ 

ขอ้มูลจากกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์โดยมีสัญญาเพื่อรับขอ้มูล

นิติบุคคลท่ีจดทะเบียนจดัตั้งกบักระทรวงพาณิชยท์ั้งหมดในประเทศ 

วตัถุประสงค์ในงานวจัิย 

1. เพื่อศึกษาความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อความพึงพอใจใน

รูปแบบการส่ือสารภายในองคก์ร 

2. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมการส่ือสารภายในองคก์ร ท่ีมี

ต่อความพึงพอใจของพนกังานต่อการส่ือสารภายในองคก์ร  



151 
 

( วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาด  และการบริหารธุรกิจ  ปีท่ี1 เล่มท่ี 2  ) 

3. เพื่อศึกษาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขปัญหาทางด้านการส่ือสาร

ภายในขององคก์รเพื่อนาํไปสู่การพฒันาองคก์รท่ีดี  

4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของพนกังานในองค์กรต่อรูปแบบการส่ือสาร

ภายในองคก์รท่ีจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทาํงาน และการพฒันาองคก์ร  

สมมติฐานการวจัิย 

1. ปั จจัย ส่ วนบุ ค ค ล ท่ี แตก ต่ า ง กัน  มี ผ ล ต่อค วา ม พึ ง พ อใ จใ นก า ร

ติดต่อส่ือสารภายในองคก์ร  

2. พฤติกรรมดา้นวธีิการการส่ือสารภายในองคก์ร มีความสัมพนัธ์กบัความ

พึงพอใจของพนกังานต่อการส่ือสารภายในองคก์รท่ีดี  

3. อุปสรรคและปัญหาต่างๆ เก่ียวกบัการส่ือสารภายในองคก์รมีผลต่อการ

ความพึงพอใจของพนกังานซ่ึงส่งผลต่อการพฒันาองคก์ร  

4. รูปแบบการส่ือสารภายในองค์กรท่ีดี มีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจ

ของพนกังานท่ีส่งผลต่อการพฒันาองคก์ร 

ขอบเขตการวจัิย 

ขอบเขตดา้นประชากรศาสตร์ การศึกษาวิจยัคร้ังน้ี คือ พนกังานประจาํ 

บริษทั บิซิเนส ออนไลน์ จาํกดั (มหาชน) ในทุกส่วนงาน 

ขอบเขตดา้นเน้ือหา  ไดท้าํการศึกษาในส่วนท่ีเป็นพฤติกรรมการส่ือสาร

ภายในองค์กร เก่ียวกบัพฤติกรรมการส่ือสารภายในองค์กรโดยรวมทั้งหมดท่ี

ส่งผลถึงความพึงพอใจของพนกังานส่งผลต่อการพฒันาองคก์รหรือไม่  

ขอบเขตด้านตวัแปร โดยการวิจยัในคร้ังน้ี ทาํการศึกษาวิจยัเฉพาะตวั

แปรสาํคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการส่ือสารภายในองคก์รโดยตรง คือ  

ตัวแปรอสิระ  

 1.  ปัจจยัส่วนบุคคล 

 2.  พฤติกรรมทัว่ไปของการส่ือสารภายในองคก์ร  

3.  อุปสรรคและปัญหาทางดา้นการส่ือสารภายในองคก์รท่ีส่งผลต่อการ

พฒันาองคก์ร  
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( วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาด  และการบริหารธุรกิจ  ปีท่ี1 เล่มท่ี 2  ) 

ตัวแปรตาม คือรูปแบบการส่ือสารภายในองคก์รมีผลต่อความพึงพอใจของ

พนกังานซ่ึงส่งผลต่อการพฒันาองคก์ร 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

- ได้ทราบถึงความคิดเห็นท่ีมีต่อรูปแบบการส่ือสารและการปฏิบติังาน

ของพนกังานเพื่อนาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาวจิยัมาเสริมสร้างรูปแบบการส่ือสาร

ใหเ้กิดความพึงพอใจ อนัจะก่อใหเ้กิดประสิทธิภาพท่ีดีในการทาํงาน 

- ไดท้ราบถึงปัญหาและอุปสรรคในการส่ือสารภายในองค์กรของบริษทั 

เพื่อนําข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาวิจัย มาใช้เป็นแนวทางพฒันาและปรับปรุง

กระบวนการส่ือสารภายในองค์กรให้ดียิ่งข้ึน เพื่อเป็นส่วนช่วยในการพฒันา

องคก์ร  

- ได้ทราบความพึงพอใจในรูปแบบการส่ือสารภายในองค์กรแต่ละ

รูปแบบวา่ มีประสิทธิภาพท่ีดีหรือควรปรับปรุงในรูปแบบใด เพื่อใชเ้ป็นแนวทาง

ในการพฒันาองคก์รในดา้นการส่ือสารภายในต่อไป 

- เพื่อใช้เป็นแนวทางในการเสริมสร้างความพึงพอใจในการทาํงานให้

เกิดข้ึนแก่พนกังาน เพื่อก่อใหเ้กิดประสิทธิภาพท่ีดีในการทาํงาน 

บทที ่2  แนวคิด ทฤษฎ ีและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง  

- ตอนท่ี1ทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกบัการส่ือสารและการส่ือสารภายองคก์ร  

- ความหมายของการส่ือสาร 

- องคป์ระกอบของการส่ือสาร 

- ทิศทางของการติดต่อส่ือสาร 

- ช่องทางในการติดต่อส่ือสาร 

- รูปแบบการติดต่อส่ือสาร  

- อุปสรรคในการติดต่อส่ือสาร  เป็นตน้ 

- ตอนท่ี 2  ทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกบัความพึงพอใจในการทาํงาน 

- ตอนท่ี3 งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง ผลงานวิจัยในอดีตวารสาร บทความ          

รายงาน  หนงัสือ และ การสืบคน้ทาง Internet  
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บทที ่3  ระเบียบวธีิวจัิย  

- การวจิยัเอกสาร (Document Research) 

- การวจิยัเชิงสาํรวจ (Survey Research) เก็บขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถาม  

แหล่งทีม่าของข้อมูล  

- ขอ้มูลปฐมภูมิ  ใชแ้บบสอบถามทาํการสอบถามกลุ่มตวัอยา่ง 

- ขอ้มูลทุติยภูมิ  ใชว้ิธีการศึกษาคน้ควา้จากหนงัสือ บทความทางวิชาการ 

เว็บไซต์และเอกสารท่ีเก่ียวข้อง รวมไปถึงข้อมูลประเภทต่างๆ ท่ี

เก่ียวขอ้งกบังานวจิยั 

กลุ่มประชากรตัวอย่าง  

กลุ่มประชากรท่ีใช้ในการสํารวจในคร้ังน้ี คือ พนักงานบริษทั บิซิเนส 

ออนไลน์ จํากัด (มหาชน) ในทุกส่วนงาน  (ทั้ งน้ีไม่รวมถึงระดับผู ้บริหาร

ระดบัสูง ท่ีดาํรงตาํแหน่งคณะกรรมการบริหารของบริษทั)  จาํนวนทั้งส้ิน 118 

คน  

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย  

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีคือแบบสอบถามเน้ือหาแบบสอบถาม 

แบ่งเป็น 4 ส่วน โดยท่ี     

ส่วนท่ี 1 เป็นคาํถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไป  

ส่วนท่ี 2 เป็นคาํถามเก่ียวกบัพฤติกรรมการส่ือสารภายในองคก์ร  

ส่วนท่ี 3 เป็นคาํถามเก่ียวกบัอุปสรรคและปัญหาในการส่ือสารภายใน

องคก์ร 

ส่วนท่ี4เป็นคาํถามเก่ียวกบัความพึงพอใจในรูปแบบการส่ือสารใน

ทิศทางต่างๆ 

ทดสอบเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย  

- การทดสอบความเท่ียงตรง (Validity) 

- การทดสอบความเช่ือมัน่ (Reliability)  

สถิติทีใ่ช้ในงานวจัิย  

- Pre-Test (Cronbach’s Alpha) 
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-  สถิติพรรณา : Frequency / Descriptive 

-  สถิติอา้งอิง :   ANOVA : T-test, F-test  

_       Multiple Regression Analysis (MRA)  

บทที ่4 ผลการวเิคราะห์ข้อมูล   ปัจจัยส่วนบุคคล 

- จาํนวนผูต้อบแบบสอบถามกลบัมา เท่ากบั 102 คน คิดเป็น 86.44% (ช – 

28%, ญ – 72 %) 

- อาย ุ ระหวา่ง 31-35 ปี  มากท่ีสุด  คิดเป็น 42.2% รองลงมาคือ อายุ

ระหวา่ง 26-30 ปี คิดเป็น 24.3 %  

- ระดบัการศึกษา (Degree) ปริญญาตรี มากท่ีสุด คิดเป็น 77.5%รองลงมา

คือ ระดบัปริญญาโท คิดเป็น 16.7%  

- อายงุาน (Experience) ระหวา่ง 1-3 ปี มากท่ีสุด คิดเป็น 24.5% รองลงมา 

คือ ระหวา่ง 3-5 ปี คิดเป็น 23.5%  

- ระดบัตาํแหน่งงาน (Level of Position) ระดบัปฏิบติัการ คิดเป็น 60.8% 

ระดบัหวัหนา้งาน คิดเป็น 22.5%ระดบัผูจ้ดัการ คิดเป็น 16.7%  

- พฤติกรรมทัว่ไปเก่ียวกบัการส่ือสารภายในองคก์ร 

- แหล่งขอ้มูลท่ีไดรั้บ ส่วนใหญ่กลุ่มผูต้อบแบบสอบถาม จะไดรั้บขอ้มูล

จากแหล่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ค่าเฉล่ีย 8.67  

- การอพัเดทขอ้มูล ส่วนใหญ่เห็นวา่ไดรั้บขอ้มูลเฉล่ียเป็นรายสัปดาห์ และ

เห็นวา่เน้ือหามีความชดัเจน ถูกตอ้ง มีความน่าเช่ือถือ ท่ีระดบัคะแนน

เฉล่ีย 7.67  

- ขอ้มูลท่ีตอ้งการผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ตอ้งการขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัหนา้ท่ีรับผดิชอบของตนเอง มากท่ีสุด ท่ีระดบัคะแนนเฉล่ีย 8.05  

- กรณีเกิดขอ้สงสัย เม่ือเกิดขอ้สงสัยพนักงานผูต้อบแบบสอบถามส่วน

ใหญ่ จะสอบถามจากเพื่อนร่วมงานในแผนก ท่ีระดบัคะแนนเฉล่ีย 8.37  

- ประเภทของขอ้มูล พนกังานผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ นอกจาก

ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง กบัการทาํงานแลว้ ตอ้งการขอ้มูลท่ีเป็นกิจกรรมต่างๆ 

ภายในองคก์รดว้ย ท่ีระดบัคะแนนเฉล่ีย 8.47  
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การวเิคราะห์เกีย่วกบัอุปสรรคและปัญหาในการส่ือสารภายในองค์กร 

ด้านผู้ส่งสาร 

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เห็นวา่ ปัญหาท่ีพบส่วนใหญ่ในส่วนของ

ผูส่้งสาร คือ ผูส่้งสารขาดทกัษะในการพูดจูงใจ คิดเป็นค่าเฉล่ีย 4.99 และ

รองลงมาคือ ขาดทกัษะในการเขียนจูงใจ คิดเป็นค่าเฉล่ีย 4.73 

ทั้งน้ีจากผลการสํารวจความคิดเห็นมีผูต้อบแบบสอบถามท่ีให้ระดับ

คะแนนเท่ากบั 10 (เห็นดว้ยอยา่งยิง่) มีปริมาณมากท่ีสุด คือ การขาดทกัษะในการ

พดูจูงใจ โนม้นา้ว ให้ผูรั้บสารมีความพร้อมก่อนท่ีจะรับสารนั้นๆ และการไม่รับ

ฟัง และไม่ยอมรับในส่ิงท่ีผูอ่ื้นแสดงความคิดเห็น คิดเป็นร้อยละ 5.88 ของ

จาํนวนผูต้อบแบบสอบถาม 

ด้านสารทีส่ื่อออกมา 

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เห็นวา่ ปัญหาท่ีพบส่วนใหญ่ในส่วนของ

สารท่ีส่ือออกมา คือ การแจง้ข่าวสารกระทาํไม่สมํ่าเสมอ คิดเป็นค่าเฉล่ีย 6.20 

รองลงมาคือ สารท่ีส่ือออกมาสามารถตีความหมายได้หลายรูปแบบ คิดเป็น

ค่าเฉล่ีย 5.00  

ทั้งน้ีจากผลการสํารวจความคิดเห็นมีผูต้อบแบบสอบถามท่ีให้ระดับ

คะแนนเท่ากบั 10 (เห็นด้วยอย่างยิ่ง) มีปริมาณมากท่ีสุด คือ การแจง้ข่าวสาร

กระทาํไม่สมํ่าเสมอ บางคร้ังกระชั้นชิด หรือบางคร้ังล่าช้าจนเกินไป และ การ

ตีความหมายของสารท่ีตอ้งการไดห้ลายรูปแบบ คิดเป็นร้อยละ 12.75 และ 8.82 

ของจาํนวนผูต้อบแบบสอบถาม ตามลาํดบั 

 ด้านช่องทางการส่ือสาร 

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เห็นวา่ ปัญหาท่ีพบส่วนใหญ่ในส่วนของ

ช่องทางการส่ือสาร คือ การยึดติดในระบบและรูปแบบของสายงานมากเกินไป 

คิดเป็นค่าเฉล่ีย 5.56 รองลงมาคือ การนาํเสนอข่าวสารขาดรูปแบบท่ีน่าสนใจ ไม่

แยกประเภทความสาํคญั คิดเป็นค่าเฉล่ีย 5.20  

ทั้งน้ีจากผลการสํารวจความคิดเห็นมีผูต้อบแบบสอบถามท่ีให้ระดับ

คะแนนเท่ากบั 10 (เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง) มีปริมาณมากท่ีสุด คือ การยึดติดในระบบ
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และรูปแบบของสายงานมากเกินไป และอุปกรณ์, เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการส่ือสารมี

ไม่เพียงพอ คิดเป็นร้อยละ 12.75 และ 11.76 ของจาํนวนผูต้อบแบบสอบถาม 

ตามลาํดบั 

ด้านผู้รับสาร 

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เห็นวา่ ปัญหาท่ีพบส่วนใหญ่ในส่วนของ

ผูรั้บสาร คือ การท่ีไม่สามารถแสดงความเห็น และไม่เปิดโอกาสให้ซกัถาม คิด

เป็นร้อยละ 4.83 รองลงมา คือ การท่ีไม่มีพื้นฐานความรู้เก่ียวกบัสารนั้น คิดเป็น

ค่าเฉล่ีย 4.80  

ทั้งน้ีจากผลการสํารวจความคิดเห็นมีผูต้อบแบบสอบถามท่ีให้ระดับ

คะแนนเท่ากบั 10 (เห็นด้วยอย่างยิ่ง) มีปริมาณมากท่ีสุด คือ การท่ีไม่สามารถ

แสดงความเห็น และไม่เปิดโอกาสให้ซักถาม และ การท่ีไม่มีพื้นฐานความรู้

เก่ียวกบัสารนั้น หรือการคิดวา่ไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัสารนั้น คิดเป็นร้อยละ 8.82 

และ 6.86 ของจาํนวนผูต้อบแบบสอบถาม ตามลาํดบั 

การวเิคราะห์เกีย่วกบัความพึงพอใจในรูปแบบการส่ือสารในทิศทางต่างๆ  

- รูปแบบการส่ือสารแบบบนลงล่าง  

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีความพึงพอใจในรูปแบบการส่ือสาร

แบบบนลงล่าง ในส่วนของผูบ้งัคบับญัชาให้ความไวว้างใจในการทาํงาน มาก

ท่ีสุด คิดเป็นค่าเฉล่ีย 7.65 รองลงมาคือ ผูบ้งัคบับญัชาสามารถช่วยแกไ้ขปัญหา

ใหท้่านไดดี้ คิดเป็นค่าเฉล่ีย 7.62 

- รูปแบบการส่ือสารแบบล่างข้ึนบน 

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีความพึงพอใจในรูปแบบการส่ือสาร

แบบล่างข้ึนบน ในส่วนของการกลา้ท่ีจะแจง้ปัญหาในการทาํงานให้

ผูบ้งัคบับญัชาทราบ คิดเป็นค่าเฉล่ีย 8.06 รองลงมาคือ สามารถเขา้พบ

ผูบ้งัคบับญัชาไดต้ลอดเวลา คิดเป็นค่าเฉล่ีย 7.98  

- รูปแบบการส่ือสารแบบแนวนอน 

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีความพึงพอใจในรูปแบบการส่ือสาร

แบบแนวนอน ในส่วนของบรรยากาศในการส่ือสารในทีมงานมีความเป็นกนัเอง 
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มากท่ึสุด คิดเป็นค่าเฉล่ีย 7.83 รองลงมาคือ เพื่อนร่วมงานในทีมงานมีการส่ือสาร

ซ่ึงกนัและกนัเป็นประจาํสมํ่าเสมอ คิดเป็นค่าเฉล่ีย 7.57 

- รูปแบบการส่ือสารแบบขา้มสายงาน 

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีความพึงพอใจในรูปแบบการส่ือสาร

แบบขา้มสายงาน ในส่วนของการติดต่อส่ือสารกบัหน่วยอ่ืนเป็นไปด้วยความ

รวดเร็ว คิดเป็นค่าเฉล่ีย 6.54 รองลงมาคือ พึงพอใจต่อวิธีการและขั้นตอนในการ

ส่ือสาร คิดเป็นค่าเฉล่ีย 6.51 

บทที ่5 สรุปผลการวจัิย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ  

- ดา้นแหล่งขอ้มูล  พนกังานจะไดรั้บข่าวสารจากจดหมายอิเล็กทรอนิคส์ 

(อีเมล)์, บอร์ดประกาศ จดหมายข่าว และ หนงัสือหรือประกาศคาํสั่ง บ่อยท่ีสุด 3 

อนัดบัแรก ตามลาํดบั ซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็นแหล่งขอ้มูลท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

ดงันั้น การท่ีจะช่วยให้กระตุน้ให้เกิดประสิทธิภาพการส่ือสารท่ีดีข้ึนนั้น สารท่ี

เผยแพร่ออกไปควรมีการให้ความสําคญัในเน้ือหาท่ีเรียบเรียงขดัเกลา ให้ชดัเจน 

ถูกตอ้ง เพื่อให้เกิดความเขา้ใจตรงกนัและสามารถปฏิบติัได ้ โดยท่ีระดบัความถ่ี

ของการไดรั้บข่าวสารของพนกังานมกัจะไดรั้บการอพัเดทข่าวสารเป็นประจาํทุก

สัปดาห์ และพนักงานเช่ือถือว่า ข่าวสารท่ีได้รับนั้ นส่วนใหญ่มีความชัดเจน 

ถูกตอ้ง มีความน่าเช่ือถือ โดยท่ีขอ้มูลท่ีพนักงานตอ้งการมากท่ีสุด คือ ขอ้มูลท่ี

เก่ียวข้องกับหน้าท่ีรับผิดชอบของตนเอง มากกว่าข้อมูลของหน่วยงานอ่ืนท่ี

เก่ียวขอ้ง หรือข่าวสารของทั้งองคก์ร  

- กรณีท่ีพนกังานมีความไม่เขา้ใจในขอ้มูลข่าวสารท่ีไดรั้บ มกัจะสอบถาม

จากเพื่อนร่วมงานในแผนกเป็นอนัดบัแรก และ/หรือหากไม่ไดค้วามกระจ่างจะ

สอบถามเพิ่มเติมจากผูบ้งัคบับญัชาของตนเอง  ซ่ึงบางคร้ังการสอบถามจากเพื่อน

ร่วมงานอาจจะมีการใส่ความคิดเห็นเพิ่มเติมลงไปจากกนัและกนัทาํให้ข่าวสารท่ี

ไดรั้บมีความบิดเบือน หรือส่ือความหมายไปในทางตรงกนัขา้ม 

 ดงันั้น องคก์รควรใหค้วามสาํคญัในเน้ือหาของสารใหมี้ความชดัเจนและ

เขา้ใจไดใ้นทนัที เพื่อลดการสอบถามจากเพื่อนร่วมงานและเกิดความเขา้ใจไม่

ถูกตอ้ง  
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อภิปรายผลด้านอุปสรรคและปัญหาทีพ่บ 

ผู้ส่งสาร Sender ปัญหาอนัดบัตน้ๆ ท่ีพนกังานเห็นวา่เป็นอุปสรรคใน

การติดต่อส่ือสารคือ ผูส่้งสารขาดทกัษะในการพูดและเขียนจูงใจ โน้มน้าว ให้

ผูรั้บสารมีความพร้อมก่อนท่ีจะรับสารนั้นๆ ดงันั้นหากองคก์รมีการเสิรมทกัษะ

ในการติดต่อประสานงาน การใชภ้าษาพูดและเขียนให้เป็นทางการหรือใชภ้าษา

ท่ีง่ายต่อการเข้าใจ หรือเขา้ใจไปทางเดียวกนั น่าจะช่วยทาํให้ปัญหาดังกล่าว

ลดลง  

สาร Message ผูต้อบแบบสอบถามเห็นวา่ การท่ีแจง้ข่าวสารกระทาํไม่

สมํ่าเสมอ กระชั้นชิด หรือล่าชา้จนเกินไป ซ่ึงผูต้อบแบบสอบถามเห็นวา่บางคร้ัง

จากปัญหาดังกล่าวส่งผลให้การแก้ปัญหาการทาํงานหรือการปรับเปล่ียนเพื่อ

ปฏิบติัตามระเบียบขอ้บงัคบั หรือคาํสั่งต่างๆ อาจจะไม่ทนัต่อเหตุการณ์ หรือ

กระทาํโดยรีบเร่งไม่ไดรั้บการทบทวนท่ีดีก่อนท่ีจะลงมือปฏิบติัจริง  

ช่องทางในการส่งสาร Channel การยึดติดในระบบและรูปแบบสายงาน

มากเกินไปทาํให้การส่งข่าวสารล่าช้า ซ่ึงเป็นการส่งผลเช่ือมโยงไปยงัสารท่ีส่ือ

ออกไปดว้ย  

ผู้รับสาร Receiver อุปสรรคสําคญัท่ีทาํให้การส่ือสารภายในองค์กรไม่

ประสบความสําเร็จ ในส่วนของผูรั้บสารคือ การท่ีพนักงานหรือผูรั้บสารไม่

สามารถแสดงความคิดเห็น และไม่เปิดโอกาสใหซ้กัถาม ซ่ึงหากองคก์รใชว้ิธีการ

ติดต่อส่ือสารท่ีเป็น 2 ทางมากข้ึน โดยอาจจะมีการรับฟังอย่างไม่เป็นทางการ 

หรือเป็นทางการ เพื่อให้พนกังานรู้สึกวา่ไดมี้ช่องทางในการแสดงความคิดเห็น 

รองลงมาคือ การท่ีไม่มีพื้นฐานความรู้เก่ียวกบัสารนั้น หรือการท่ีคิดวา่ไม่มีส่วน

เก่ียวขอ้งกบัสารนั้น ๆ  

ข้อคิดเห็นเกีย่วกบัปัญหาในด้านการส่ือสาร 

ทั้งน้ีโดยรวมแลว้ผูต้อบแบบสอบถามเห็นว่า 1) การส่ือสารขอ้มูลต่างๆ 

ล่าช้าและเป็นลกัษณะเชิงรับมากกว่าเชิงรุก (เม่ือเกิดขอ้สงสัยจึงค่อยมีการแจง้

ขอ้มูลข่าวสาร) 2)รองลงมาคือ การขาดตวักลาง ผูป้ระสานงานท่ีดีในการให้

ขอ้มูลและส่ือสารภายในองค์กร, การขาดประสิทธิภาพในการให้คาํแนะนาํและ
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ความช่วยเหลือให้แก่พนักงาน 3)รวมถึงการกระจายข้อมูลข่าวสารไม่ทัว่ถึง 

แหล่งการเขา้ถึงขอ้มูลมีนอ้ยเกินไป ตามลาํดบั  

ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาการส่ือสารภายในองค์กร 

1.  มีการกระจายข่าวสารในหลายช่องทาง  

2.  มีการสรุปใจความสาํคญัของสารใหง่้าย  

3.  เปิดโอกาสใหมี้การส่ือสารแบบ 2 ทาง 

4.  ควรคาํนึงถึงระยะเวลาในการปฏิบติัตามสารนั้นๆ  

5.  เลือกวธีิการส่งสารใหเ้หมาะสม 

6.  มีการเสริมทกัษะการรับรู้ข่าวสาร ทั้งผูส่้งสารและผูรั้บสาร  

ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 

- ควรศึกษาตัวแปรด้านอ่ืนๆ เพิ่มเติม ท่ีอาจจะมีอิทธิพลต่อการรับรู้

ข่าวสารเพิ่มเติม เน่ืองจากยงัมีปัจจยัอีกหลายดา้นท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการ

ทาํงาน 

- ควรมีการศึกษาหัวขอ้งานวิจยัอ่ืนๆ เพิ่มเติม เพื่อส่งเสริมให้บรรยากาศ

ในการทาํงานเป็นกนัเอง มีความเป็นมืออาชีพ และพนกังานมีความพึงพอใจใน

การทาํงานกบัองคก์ร 

- ควรมีการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารระดบัสูงดว้ย โดยอาจจะเป็นการสัมภาษณ์

หรือสอบถามความคิดเห็น ขอ้เสนอแนะ เพื่อเพิ่มเติมขอ้คิดเห็นและพิจารณาใน

มุมมองอ่ืนๆ 

- การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการวจิยัท่ีใชแ้บบสอบถามปลายปิดทั้งหมด ดงันั้นหาก

ในการวิจยัคร้ังต่อไป มีการสอบถาม หรือสัมภาษณ์เชิงลึกเพื่อถามความเห็น

เพิ่มเติม 

- ควรมีการศึกษาวิจยั โดยเพิ่มขนาดกลุ่มประชากรเป็นบริษทัอ่ืนๆ ใน

เครือดว้ย  

เอกสารอ้างองิ 

กองเกษตรสารนิเทศ. การส่ือสาร  ขั้นตอนสําคญัของการพฒันาองคก์ร. กรุงเทพ 

: การประชุมการจดัการความรู้ ชุมชนนกัปฏิบติั, 2550. 
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กิดานนัท ์มลิทอง. เทคโนโลยีการศึกษาและนวตักรรม. พิมพค์ร้ังท่ี 2. กรุงเทพ : 

อรุณการพิมพ,์ 2543. 

ณัฐนันท์ ภาสน์พิพฒัน์กุล. “ปัจจยัการส่ือสารภายในองค์กรท่ีมีผลต่อความพึง

พอใจในการทาํงานของพนักงาน บริษทั แอ็ดวานซ์ ดาต้าเน็ทเวอร์ค 

คอมมิวนิเคชั่น จาํกัด.” รายงานการศึกษาค้นควา้อิสระบริหารธุรกิจ

มหาบัณฑิต, สําหรับนักบริหาร, วิทยาลัยบริหารธุรกิจและรัฐกิจ 

มหาวทิยาลยัรังสิต, 2545  

บุญเลิศ เพ็งสุข. “การศึกษาสภาพและปัญหาการส่ือสารภายในองค์กรของ

ผูบ้ริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าท่ีในวิทยาลัยเทคนิค สังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในเขตสถาบนัอาชีวศึกษาภาคกลาง.” 

วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบณัฑิต, สาขาวิชาครุ

ศ า ส ตร์ เ ท ค โ นโล ยี ,  ค ณ ะ ค รุ ศ า ส ตร์ อุ ตส า หก ร รม ม หา บัณฑิ ต 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี, 2547 

ปรียาพรรณ วรรธนะวาสิน. “ความพึงพอใจของพนกังานธนาคารไทยพาณิชย ์

จาํกดั (มหาชน) ต่อการส่ือสารภายในองคก์ร.” รายงานโครงการวารสาร

ศาสตร์มหาบณัฑิต, การส่ือสารภาครัฐและเอกชน, คณะวารสารศาสตร

และส่ือสารมวลชน, มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, 2550 

พจนีย ์ ยืนสุข. “ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความจงรักภกัดีของพนกังาน ธนาคารนคร

หลวงไทย (สํานักงานใหญ่).” การศึกษาค้นควา้ด้วยตนเองปริญญา

บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต, คณะบริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

2550 

ภสัรา  ชนะชยั. “ทฤษฎีการส่ือสาร”  รายงานในวิชา อินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้

คณะศึกษาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา มหาวิทยาลยั

มหาสารคาม, 2550 

ธันวา ธนัญชัย. “การศึกษาความพึงพอใจเก่ียวกบัการดาํเนินงานในโครงการ

พัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน(SML)” รายงานวิชา Research 

Exercise in Economic, คณะเศรษฐศาสตร์, มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 2549 
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วนาวลัย ์ดาต้ี. “การส่ือสารภายในองคก์ร: ปัจจยัเอ้ือความสาํเร็จในการสร้างความ

แตกต่างขององคก์รระดบัประเทศ.” งานวิจยั, คณะวิทยาการจดัการและ

สารสนเทศศาสตร์ มหาวทิยาลยันเรศวร, 2551 

วรรณกนก สุกวรรณรัตน์. “กระบวนการปรับตวัในการส่ือสารองค์กรของ

ผูบ้ริหารชาวต่างชาติ :กรณีศึกษา บริษทั คลิฟฟอร์ด ชานซ์ (ประเทศ

ไทย) จาํกดั.” รายงานโครงการวารสารศาสตร์มหาบณัฑิต, การส่ือสาร

ภาครัฐและเอกชน, คณะวารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชน 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, 2548 

วลัย์ลิกา ปัญจมะวติั. “ความพึงพอใจของพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง

ประเทศไทย ต่อการส่ือสารในองคก์ร.” รายงานโครงการวารสารศาสตร์

มหาบณัฑิต, การส่ือสารภาครัฐและเอกชน, คณะวารสารศาสตร์และ

ส่ือสารมวลชน, มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, 2550 

  หฤทยั ศุภนนทกร. “ผลกระทบการช่ือส่ืออิเล็คทรอนิกส์กบัการส่ือสารภายใน

องค์กร.” รายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการจดัการอิเล็กทรอนิกส์, คณะบริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัย

รังสิต, 2547 

 


