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รูปแบบการส่ือสารและปัจจัยส าคัญทีม่ีผลต่อประสิทธิภาพของการส่ือสารภายในองค์กร :  
กรณีศึกษา บริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณชิย์ จ ากดั  

COMMUNICATION FORM AND CRITICAL FACTORS AFFACTING 
EFFICIENCY OF INTERNAL COMMUNICATION: CASE STUDY OF SCB 

ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITED 
อภิษฎา วฒันะเสว ี1  ชนะเกียรติ สมานบุตร 2   
---------------------------------------------------------- 

บทคัดย่อ 
การ ศึ กษา น้ี มี ว ัต ถุประสงค์ เพื่ อ ศึ กษ า คว ามแตก ต่ า งกันของลักษณะ

ประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพของการส่ือสารภายในองค์กรของบริษัท
หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนไทยพาณิชย์ จ ากดั และเพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ของรูปแบบการ
ส่ือสารภายในองค์กรและปัจจัยส าคัญท่ี มีผลต่อการส่ือสารภายในองค์กรท่ีมีต่อ
ประสิทธิภาพของการส่ือสารภายในองค์กรของบริษทัหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทย
พาณิชย ์จ ากดั โดยใชแ้บบสอบถามเก็บรวบรวมขอ้มูลกบักลุ่มตวัแทนของพนกังานประจ า
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนไทยพาณิชย ์จ  ากดัในทุกส่วนงาน จ านวน 134 คน 

ผลการศึกษา พบวา่ กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหวา่ง 31-35 ปี มี
การศึกษาระดบัปริญญาตรี มีสถานภาพสมรสหรืออยูด่ว้ยกนั มีอายุการท างานนอ้ยกวา่ 1 ปี 
และมีต าแหน่งงานระดบัปฏิบติัการ ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ ระดบัการศึกษา อายุ
การท างานในบริษทัฯ  และระดบัต าแหน่งงานท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อประสิทธิภาพของการ
ส่ือสารภายในองคก์รของบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนไทยพาณิชย์ จ ากดัแตกต่างกนั
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  แต่ เพศ อายุ และสถานภาพสมรสไม่มีผล รูปแบบ
การส่ือสารภายในองค์กรแบบแนวนอนหรือแนวราบ แบบไม่เป็นทางการ และความ
ปลอดภยัในการส่ือสารมีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพของการส่ือสารภายในองคก์รของ
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนไทยพาณิชย์ จ ากดัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
แต่รูปแบบการส่ือสารภายในองค์กรจากระดับบนลงสู่ระดับล่าง จากระดับล่างข้ึนสู่
ระดบับน ปัจจยัดา้นการบงัคบับญัชา ดา้นสัมพนัธภาพระหว่างบุคคล และดา้นสภาพการ
ปฏิบติังาน ไม่มีความสัมพนัธ์  

 

                                                           
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต  
2 อาจารยท่ี์ปรึกษาวชิาการศึกษาคน้ควา้อิสระ มหาวทิยาลยัรังสิต 
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ค าส าคัญ : รูปแบบการส่ือสาร, ประสิทธิภาพ, การส่ือสารภายในองคก์ร, บริษทัหลกัทรัพย์
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ABSTRACT 
This study has objectives to study difference of demographic characteristics 

affecting internal communication efficiency of SCB Asset Management Company 
Limited and to study relationship of communication form and critical factors affecting 
the internal communication efficiency.  It utilized questionnaire to collect data with 134 
representatives of permanent staff in all divisions of the company. 

The findings reveal that most samples are male.  Most are in range between 31-
35 years.  Most have educational level of bachelor’s degree. Most got married or stay 
together.  Most have working experience less than one year.  And, most have job position 
in operational level.  Results of hypothesis testing reveal that difference of educational 
level, working experience, and job position affect the internal communication efficiency 
at statistical significance level of 0.05.  But, gender, age, and marital status do not.  
Internal communication in horizontal and non-official forms and communication safety 
are correlated with the internal communication efficiency at statistical significance level 
of 0.05.  But, internal communication in downward and upward forms, and factors of 
command, relationship among people, and working condition do not. 
KEYWORDS :  COMMUNICATION FORM, EFFICIENCY, INTERNAL 
COMMUNICATION, SCBAM 
 

 
 
บทน า  

การท างานเป็นหนา้ท่ีพื้นฐานของมนุษย ์และมนุษยใ์ชเ้วลาส่วนใหญ่ในการท างาน 

เน่ืองจากการท างานเป็นแหล่งท่ีมาของรายได ้ ซ่ึงเป็นปัจจยัส าคญัในการด ารงชีพ โดย
เป้าหมายส าคญัในการท างานคือคุณภาพชีวิตการท างานท่ีดี ในปัจจุบนัมีการจา้งงาน
เพิ่มข้ึนและมีแนวโนม้ท่ีเพิ่มสูงข้ึนในอนาคต ทั้งน้ี ทรัพยากรมนุษยเ์ป็นปัจจยัการผลิตหลกั
ท่ีส าคญัท่ีสุด การพฒันาบุคลากรควบคู่กบัการพฒันาเทคโนโลยี ก่อให้เกิดการพฒันา
อุตสาหกรรมท่ีสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัท่ีมีอยูสู่งในยคุโลกาภิวฒัน์  
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การบริหารทรัพยากรมนุษย  ์ ถือวา่เป็นปัจจยัท่ีส าคญัอยา่งหน่ึงในการบริหารงาน 
เน่ืองจากบุคลากรเป็นผูจ้ดัหาและใช้ทรัพยากรบริหารอ่ืนๆ เม่ือองค์การเร่ิมตน้ดว้ยการมี
บุคลากรท่ีดี มีคุณภาพและความสามารถในปริมาณท่ีเหมาะสมกบังาน ปัจจยัดา้นอ่ืนๆ ก็จะ
ดีตามมา การบริหารทรัพยากรมนุษยจึ์งมีความส าคญัต่อการพฒันาองคก์ร เพื่อให้สามารถ
ปฎิบติังานไดส้ าเร็จตามวตัถุประสงคข์ององคก์ร พร้อมทั้งด าเนินการธ ารงรักษาและพฒันา
ใหท้รัพยากรมนุษยข์ององคก์รมีคุณภาพชีวิตในการท างาน ซ่ึงการบริหารทรัพยากรมนุษย์
มีความสัมพนัธ์กบัการจูงใจในการท างานเพื่อช่วยเพิ่มพลงัและความพยายามในการท างาน
ใหบุ้คคล และช่วยใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงรูปแบบการท างานของบุคคล รวมไปถึงการช่วย
เสริมสร้างคุณค่าของความเป็นคนท่ีสมบูรณ์ให้บุคคล และการใชเ้ป็นแนวทางธ ารงรักษา
บุคลากรท่ีดีมีคุณภาพไวก้บัองคก์รได ้การบริหารทรัพยากรมนุษยท่ี์ดีจึงเป็นการสร้างความ
พึงพอใจท่ีน าไปสู่ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนกังาน 

การส่ือสารภายในองคก์รถือวา่เป็นอีกปัจจยัท่ีส าคญัในการด าเนินงานขององคก์ร 
ซ่ึงมีบทบาทในการน าส่งข่าวสาร แลกเปล่ียนขอ้มูลภายในองคก์รระหวา่ง นอกจากน้ีการ
ส่ือสารเป็นเคร่ืองมือท่ีผูบ้ริหารจดัการ ท่ีใชใ้นการจูงใจพนกังานให้เขา้ใจตามนโยบายของ
ฝ่ายบริหาร เพื่อให้รับทราบเขา้ใจในเป้าหมายท่ีสอดคล้อง ทั้งน้ีการส่ือสารเป็นช่องทาง
หลกัท าใหพ้นกังานสามารถส่ือสารขอ้มูลกลบัไปยงัฝ่ายบริหารไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมาก
ท่ีสุด และการส่ือสารในระดับองค์กรสามารถปรับให้พนักงานเข้ามามีส่วนร่วม เป็น
เคร่ืองมือในการแบ่งปันขอ้มูลข่าวสารการด าเนินงาน หรือแลกเปล่ียนขอ้มูลให้ผูร่้วมงาน
รับทราบเขา้ใจในเป้าหมายของผูส่้งขอ้มูล ผูรั้บขอ้มูล การส่ือสารในองค์กรมุ่งเนน้ถึงการ
เช่ือมโยงขอ้มูลควบคู่กบัประสานความร่วมมือของพนกังาน ส่งผลให้เกิดความพึงพอใจใน
การท างาน สร้างความเขา้ใจของพนกังานกบัองคก์ร ให้มีความคิดเห็นหรือมีความเขา้ใจท่ี
เป็นไปในทิศทางเดียวกนั ซ่ึงการส่ือสารภายในองคก์รตอ้งอาศยัความร่วมมือของบุคลากร
ประกอบกบัการบริหารท่ีมีประสิทธิภาพ ผูส่ื้อสารตอ้งเป็นผูท่ี้มีทกัษะพื้นฐานในการใช้
ภาษาท่ีเป็นทางการผ่านการไตร่ตรองมาแล้วเป็นอย่างดี ส่งผลให้เกิดประสิทธิผลในการ
บริหารจดัการ ท าให้องคก์รไดเ้ป็นท่ียอมรับและมีความน่าเช่ือถือจากทางสังคม จะเห็นได้
วา่การส่ือสารเป็นหวัใจหลกัของการส่ือสารภายในองคก์ร ดงันั้นองคก์รจะตอ้งมีระบบการ
ส่ือสารภายในท่ีเหมาะสม สามารถปฏิบติัในแนวทางเดียวกนั ตั้งแต่การเลือกผูส่้งสาร การ
เรียบเรียงเน้ือหา ช่องทางท่ีใช้ในการส่ือสารมีความเหมาะสมท่ีสุด การท างานก็สามารถ
บรรลุเป้าหมายท่ีตั้งไว ้

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ไทยพาณิชย ์จ  ากดั เป็นบริษทัในเครือธนาคาร
ไทยพาณิชย ์ท่ีไดรั้บใบอนุญาตจากกระทรวงการคลงัให้ประกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภท
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ธุรกิจการจดัการกองทุนรวม กองทุนส ารองเล้ียงชีพ และกองทุนส่วนบุคคล ด้วยความ
เช่ียวชาญในการเสนอผลิตภณัฑ์ ประกอบกบัผลงานการบริหารกองทุนท่ีมัน่คงและอยูใ่น
เกณฑ์ดีอยา่งต่อเน่ือง อย่างไรก็ตามดชันีบ่งช้ีท่ีถึงความส าเร็จขององค์กรท่ีส าคญัประการ
หน่ึงคือการส่ือสารภายในองค์กรท่ีมีขนาดใหญ่   ซ่ึงอาจมีอุปสรรคเก่ียวกบัความเขา้ใจ 
โดยการส่ือสารภายในองค์กรมีลกัษณะท่ีเป็นแบบทางการและแบบไม่เป็นทางการ ใน
บางคร้ังการติดต่อส่ือสารอาจจะเกิดปัญหากบัองค์กรได้จากความไม่ชัดเจนของข้อมูล
ข่าวสารท่ีเกิดจากส่ือหรือช่องทาง ภาษาพูดและภาษาเขียนท่ีไม่ชดัเจน การเลือกใชค้  า ไม่
ตรงกบัความหมาย หรือขาดกลวิธีในการถ่ายทอดหรือการน าเสนอท่ีดี รวมถึงขอ้จ ากดัใน
การรับรู้ของผูรั้บสาร อีกทั้งผูรั้บสารมีทศันคติท่ีไม่ดี เช่น มีทศันคติท่ีไม่ดีต่อผูส่้งสารหรือ
สาร ก็จะท าใหค้วามสนใจลดนอ้ยลงหรืออาจจะไม่สนใจเลย ซ่ึงมีผลท าให้เกิดปัญหาจนท า
ให้ผูบ้ริหารหรือพนกังานไม่สามารถน าไปใช้เพื่อการตดัสินใจในการปฏิบติังานได ้เม่ือ
เป็นเช่นน้ีแล้วผลเสียหายจึงตกอยู่ท่ีรายละเอียดของขอ้มูลข่าวสารท่ีถ่ายทอดไปอาจถูก
ท าลายไปโดยปริยาย  จะเกิดความขดัแยง้ระหวา่งผูส่้งสารและผูรั้บสารและท าให้เกิดความ
ไม่พึงพอใจในการปฏิบติังาน ซ่ึงย่อมส่งผลท าให้ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของ
พนกังานและผลด าเนินงานขององคก์รลดลงได ้

ผู้วิจัยเล็งเห็นถึงความส าคัญดังกล่าว จึงเลือกท าการศึกษาการส่ือสารและ
สภาพแวดล้อมภายในองค์กรท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพของการส่ือสารภายในองค์กร : 
กรณีศึกษา บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนไทยพาณิชย์ จ ากดั โดยเลือกท าการศึกษา
ความสัมพนัธ์ระหว่างลกัษณะประชากรศาสตร์ ซ่ึงเป็นปัจจยัพื้นฐานทัว่ไป ร่วมกบัปัจจยั
ด้านรูปแบบการส่ือสารและสภาพแวดล้อมท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานและการการ
ส่ือสารภายในองคก์รท่ีมีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพของการส่ือสารภายในองคก์รของ
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนไทยพาณิชย์ จ ากดั โดยคาดหวงัเป็นอย่างยิ่งว่าจะไดผ้ล
การศึกษาท่ีเป็นประโยชน์ส าหรับองค์กรในการน าไปใช้ประกอบการพฒันาการส่ือสาร
ภายในองคก์รใหเ้กิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากข้ึนต่อไป 
วตัถุประสงค์ในการวจัิย 

1. เพื่ อ ศึกษาความแตกต่างกันของลักษณะประชากรศาสตร์ ท่ี มีผล ต่อ
ประสิทธิภาพของการส่ือสารภายในองค์กรของบริษทัหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทย
พาณิชย ์จ ากดั 

2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของรูปแบบการส่ือสารภายในองค์กรท่ี มี ต่อ
ประสิทธิภาพของการส่ือสารภายในองค์กรของบริษทัหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทย
พาณิชย ์จ ากดั 
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3. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ของปัจจยัส าคญัท่ีมีผลต่อการส่ือสารภายในองคก์รท่ีมี
ต่อประสิทธิภาพของการส่ือสารภายในองค์กรของบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนไทย
พาณิชย ์จ ากดั 
สมมติฐานของการวจัิย 

1. ลกัษณะประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อประสิทธิภาพของการส่ือสาร
ภายในองคก์รของบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนไทยพาณิชย ์จ ากดัแตกต่างกนั 

2. รูปแบบการส่ือสารภายในองค์กรมีความสัมพนัธ์กับประสิทธิภาพของการ
ส่ือสารภายในองคก์รของบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนไทยพาณิชย ์จ ากดั  

3. ปัจจัยส าคัญ ท่ี มีผล ต่อการ ส่ือสารภายในองค์กร มีความสัมพัน ธ์กับ
ประสิทธิภาพของการส่ือสารภายในองค์กรของบริษทัหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทย
พาณิชย ์จ ากดั  
กรอบแนวความคิดในการวจัิย 
                  ตัวแปรอสิระ     ตัวแปรตาม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลกัษณะประชากรศาสตร์ 

  เพศ   อาย ุ ระดบัการศึกษา 
  สถานภาพสมรส    อายกุารท างาน 
  ระดบัต าแหน่งงาน 
 

รูปแบบการส่ือสารภายในองค์กร  
  การส่ือสารจากระดบับนลงสู่ระดบัล่าง 
  การส่ือสารจากระดบัล่างข้ึนสู่ระดบับน  
  การส่ือสารแบบแนวนอนหรือแนวราบ 
  การส่ือสารแบบไม่เป็นทางการ 

ปัจจัยส าคัญทีม่ีผลต่อการส่ือสาร
ภายในองค์กร 
  การบงัคบับญัชา  
  สมัพนัธภาพระหวา่งบุคคล   
  สภาพการปฏิบติังาน  
  ความปลอดภยัในการส่ือสาร 

 

ประสิทธิภาพของการส่ือสารภายใน
องค์กรของบริษัทหลกัทรัพย์จัดการ

กองทุนไทยพาณชิย์ จ ากดั 
พนกังานไดรั้บขอ้มูลอยา่งทัว่ถึงและมีความ
เขา้ใจเป็นอยา่งดี 
การประสานงานระหวา่งบุคคลหรือ
หน่วยงานภายในองคก์รดีข้ึน 
ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของ
พนกังานสูงข้ึน 
ศกัยภาพและความส าเร็จขององคก์รเพ่ิมข้ึน 
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ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
1. ท าให้ทราบถึงระดบัความคิดเห็นของพนกังานบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน

ไทยพาณิชย ์จ  ากดัเก่ียวกบัรูปแบบการส่ือสารและปัจจยัส าคญัท่ีมีผลต่อการส่ือสารภายใน
องคก์ร ตลอดจนประสิทธิภาพของการส่ือสารภายในองคก์ร 

2 . ท  าให้ได้ข้อมูล เ ก่ียวกับความสัมพันธ์ของปัจจัยพื้ นฐานต่างๆ ท่ี มี ต่อ
ประสิทธิภาพของการส่ือสารภายในองค์กรของบริษทัหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทย
พาณิชย ์จ  ากดั ซ่ึงสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ในการบริหารจดัการกระบวนการการส่ือสาร
ภายในองคก์รใหมี้ความเหมาะสมสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของพนกังานมากข้ึนเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของพนกังานและความส าเร็จในการด าเนินงานขององคก์ร
ต่อไป  
การทบทวนวรรณกรรม 

วรรณกรรมในการศึกษาคร้ังน้ีครอบคลุมเน้ือหาส าคญัต่างๆ ดงัน้ี 
Bennett And Cohen (1959 อา้งถึงในสุรางค ์โคว้ตระกูล, 2541) เพศชายมีความคิด

หนกัแน่นมากกวา่ความคิดของเพศหญิง แต่เพศหญิงมีความละเอียดอ่อนและรอบคอบใน
ดา้นความคิดมากกวา่เพศชาย ซ่ึงส่งผลต่อกระบวนการรับรู้ข่าวสารและการวิเคราะห์ขอ้มูล
และน ามาประยกุตใ์ชใ้นการด าเนินชีวติ 

ก่ิงแกว้ ทรัพยพ์ระวงศ ์(2546) อายุแสดงถึงวยัวุฒิของบุคคลและเป็นเคร่ืองบ่งช้ีถึง
ความสามารถในการท าความเขา้ใจในเน้ือหาและข่าวสาร รวมถึงการรับรู้ต่างๆ ไดม้ากนอ้ย
ท่ีต่างกนั 

ก่ิงแกว้ ทรัพยพ์ระวงศ์ (2546) การศึกษาไดรั้บจากสถาบนัการศึกษาและท่ีไดรั้บ
จากประสบการณ์ของชีวิต ซ่ึงบ่งบอกถึงความสามารถในการเลือกรับข่าวสาร และ
ความสามารถของผูส่้งข่าวสารในการแยกความเหมาะสมของเน้ือหาและตวัอย่างท่ียกมา
กล่าวได ้

มหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมาธิราช (อ้างถึงในเกรียงศกัด์ิ เอ่ียมพุทธรักษ์, 2553) 
สถานภาพสมรสเป็นคุณลกัษณะทางประชากรท่ีส าคญัท่ีเก่ียวกบัเร่ืองทางเศรษฐกิจ สังคม 
กฎหมาย 

อศัวฤทธ์ิ อุทยัรัตน์ (2537: 32) บุคคลท่ีประกอบอาชีพในหน่วยงานหรือองคก์ร
หน่ึงเป็นระยะเวลายาวนาน มกัเกิดความรู้สึกผกูพนักบัหน่วยงานหรือองคก์รนั้น  รวมถึง
การยอมรับในสภาพความเป็นอยู ่กฎเกณฑ ์หรือระเบียบแบบแผนของงานท่ีท า ซ่ึงแตกต่าง
จากบุคคลท่ีมีระยะเวลาท างานน้อยกว่าประสบการณ์การท างานจึงมีแนวโน้มเป็น
ตวัก าหนดความคิดเห็นและความพึงพอใจของบุคคลในการท างานแตกต่างกนั 
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Wofford, Gerloff and Cummins (1997: 373 อา้งถึงในอศัวฤทธ์ิ อุทยัรัตน์, 2537: 
31) บุคคลท่ีมีต าแหน่งงานสูงกว่าในองคก์รมีแนวโนม้ท่ีจะไดรั้บข่าวสารท่ีจ าเป็นต่อการ
ปฏิบติังานมากกวา่บุคคลท่ีมีระดบัต าแหน่งงานต ่ากวา่ในองคก์ร   

ภาวุธ พงษ์วิทยภานุ (2554) องค์กรท่ีมีขนาดใหญ่ข้ึนท าให้การส่ือสารมีความ
ซับซ้อนมากข้ึนและประสิทธิภาพการส่ือสารภายในองค์กรย่อมลดลง กล่าวคือการ
ตดัสินใจและความคล่องตวัในการท าธุรกิจลดลงเช่นกนั การแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารกนั
อยา่งสม ่าเสมอจึงช่วยท าใหอ้งคก์รขบัเคล่ือนไปขา้งหนา้ไดอ้ยา่งรวดเร็วมากข้ึน 

ทรงธรรม ธีระกุล (2556) พื้นฐานท่ีส าคญัของการบริหารจดัการภายในองค์กร
ข้ึนอยูก่บัการส่ือสารท่ีดี อนัจะมีผลใหเ้กิดความเขา้ใจ ความร่วมมือ และการประสานงานท่ี
ดี ด้วยแผนงานต่างๆ ท่ีจะน าไปสู่การปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และตรงตาม
เป้าหมาย  

กิติมา สุรสิทธิ (2545: 35) การส่ือสารในองค์กรเป็นกระบวนการแลกเปล่ียน
ข่าวสารระหว่างบุคคลทุกระดับ ทุกหน่วยงาน โดยบุคคลท่ีมีติดต่อส่ือสารกันจะมี
ความสัมพนัธ์ซ่ึงกันและกันภายใต้สภาพแวดล้อมบรรยากาศขององค์กร โดยสามารถ
ปรับเปล่ียนไปตามกาลเทศะและตวับุคคล ตลอดจนสาระเร่ืองราวและวตัถุประสงค์ของ
การส่ือสาร 

ปทุมมา ไกลแกว้ (2556) การส่ือสารภายในองคก์รเป็นเคร่ืองมือของผูบ้ริหารใน
การบริหารงานเพื่อให้หลายส่วนงานเขา้มาประสานงานระหว่างกนั พฒันาประสิทธิภาพ
การปฏิบติังาน และเสริมสร้างศกัยภาพให้กบัองค์กร อีกทั้งยงัเป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยสร้าง
ความสัมพนัธ์ระหวา่งผูบ้ริหารกบับุคลากรต่างๆ ภายในองค์กรเดียวกนัเพื่อให้เกิดความ
เขา้ใจท่ีตรงกนัและความไวว้างใจต่อกนั โดยเฉพาะการเปิดโอกาสให้บุคลากรในระดบั
ต่างๆไดมี้ส่วนร่วมในการบริหารงานของผูบ้ริหาร  

วิโรจน์ โสวณันะ (2545: 95) การส่ือสารเป็นกลยุทธ์หรือกระบวนการหรือ
เคร่ืองมือท่ีจะน าไปสู่ความเขา้ใจในการติดต่อและการท างานร่วมกนัของบุคคลในองคก์ร
เพื่อบรรลุเป้าหมาย การส่ือสารจ าเป็นตอ้งเขา้ใจถึงความแตกต่างระหวา่งบุคคล เม่ือบุคคล
มีความแตกต่างกนัการส่ือสารท่ีดีจะตอ้งใช้มนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีควบคู่กนัไปดว้ยจึงจะท าให้
การส่ือสารประสบผลส าเร็จ  

ธงชยั สันติวงษ ์(2531: 122) รูปแบบของการติดต่อส่ือสารภายในองคก์รสามารถ
แบ่งออกไดเ้ป็น 2 ประเภทใหญ่ ประกอบดว้ย การติดต่อส่ือสารท่ีเป็นทางการ ไดแ้ก่ การ
ติดต่อส่ือสารจากระดับบนลงไปสู่ระดับล่าง การติดต่อส่ือสารจากระดบัล่างข้ึนไปสู่
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ระดบับน และการติดต่อส่ือสารแบบแนวนอนหรือแนวราบ และการติดต่อส่ือสารแบบไม่
เป็นทางการ  

จิตติมา  โตนาราง (2553) ผูบ้งัคบับญัชาท่ีมีความรู้ทกัษะในการส่ือสารจะช่วย
แสดงให้เห็นถึงความสามารถให้เป็นท่ียอมรับและท าให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาสามารถปฏิบติั
ตามไดอ้ยา่งถูกตอ้งและมีประสิทธิภาพ  ซ่ึงการส่ือสารสองทางระหวา่งผูบ้งัคบับญัชาและ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาจะช่วยให้เกิดความเขา้อกเขา้ใจกนัในการท างานและผูบ้งัคบับญัชาได้
ขอ้มูลในการท างานท่ีสามารถน าไปใชใ้นการตดัสินใจและก าหนดนโยบายของหน่วยงาน
ไดอ้ยา่งเหมาะสม    

วิรัช สงวนวงศว์าน (2547) มนุษยสัมพนัธ์เป็นเร่ืองราวท่ีวา่ดว้ยพฤติกรรมของ
บุคคลท่ีมาเก่ียวขอ้งกนัในการท างานในองค์กรหรือหน่วยงานเพื่อให้การท างานด าเนินไป
ไดอ้ยา่งราบร่ืน ความส าคญัของมนุษยสัมพนัธ์ในการท างานคือการสร้างความราบร่ืนใน
การท างานร่วมกนั การสร้างความเขา้ใจอนัดีและความสามคัคีก่อให้เกิดความรักใคร่และ
ความส าเร็จในการท างานร่วมกนั การเป็นปัจจยัท่ีช่วยเพิ่มผลผลิต และการเป็นเคร่ืองมือ
ช่วยในการแกปั้ญหาและขจดัความขดัแยง้  

ระวีวรรณ ประกอบผล (2540) มนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีดีมีความสัมพนัธ์อยา่งใกลชิ้ดกบั
ประสิทธิภาพของการส่ือสาร ในเวลาเดียวกนัการส่ือสารภายในองคก์รท่ีมีประสิทธิภาพก็
สร้างบรรยากาศการท างานและสัมพนัธภาพท่ีดีใหเ้กิดข้ึนในกลุ่มพนกังานและผูบ้ริหาร  

วิโรจน์ โสวณันะ (2545: 95) การจดัให้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการส่ือสารมีความส าคญัต่อประสิทธิภาพในการส่ือสารและในการปฏิบติังาน
ดว้ยเช่นกนั 

Szilagyi & Wakkace (1990: 502–504 อา้งถึงในวนัชยั มีชาติ, 2548: 152–154) การ
สร้างระบบการส่ือสารภายในองค์กรท่ีดีเป็นส่ิงจ าเป็นอย่างมากท่ีผูบ้ริหารทุกองค์กรมี
หน้าท่ีจดัระบบการส่ือสารตลอดจนการไหลของขอ้มูลข่าวสารในองค์กรและลดความ
ผิดพลาดหรืออุปสรรคในการส่ือสาร จึงจะท าให้การส่ือสารมีประสิทธิภาพท่ีช่วยส่งเสริม
ประสิทธิภาพในการท างานของพนกังานและความส าเร็จในการด าเนินงานขององคก์ร 
วธีิด าเนินการวจัิย 

การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวจิยัเชิงส ารวจและเชิงปริมาณ โดยใชแ้บบสอบถามแบบมี
โครงสร้างเป็นเคร่ืองมือวิจยั ประกอบดว้ย 5 ส่วน ซ่ึงในส่วนท่ี 1 เป็นค าถามแบบปลายปิด
ท่ีมีตวัเลือกให้เลือกตอบและมีมาตราวดัแบบนามบญัญติัและแบบเรียงล าดบั ส่วนท่ี 2-4 
เป็นค าถามแบบปลายปิดท่ีใหแ้สดงความคิดเห็น 5 ระดบัและมีมาตราวดัแบบอนัตรภาคชั้น 
และส่วนท่ี 5 เป็นค าถามแบบปลายเปิดใหเ้สนอขอ้แนะน าเพิ่มเติม โดยค าถามส่วนท่ี 2-4 ท่ี
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มีมาตราวดัแบบอนัตรภาคชั้นไดรั้บการทดสอบความน่าเช่ือถือไดค้่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา
ของครอนบคัมากกวา่ 0.7 

กลุ่มตวัอย่างเป็นพนักงานประจ าบริษทัหลักทรัพย์จดัการกองทุนไทยพาณิชย์ 
จ  ากดัในทุกส่วนงาน ไดแ้ก่  ระดบัปฏิบติัการ  ระดบัหัวหน้างาน ระดบัผูจ้ดัการ และ 
ผูบ้ริหารระดบัสูง ซ่ึง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 มีจ  านวนทั้งหมด 200 คน และใชสู้ตรของ 
Taro Yamane ค  ำนวณหำขนำดตวัอยำ่ง ณ ระดบันยัส ำคญัท่ี 0.05 ได ้134 ตวัอยา่ง 

สถิติท่ีใช้วิเคราะห์ขอ้มูล ได้แก่ ใชค้่าร้อยละบรรยายคุณลกัษณะของกลุ่มตวัอยา่ง
และใชค้่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานใช้ใชค้่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานบรรยาย
ความคิดเห็นของกลุ่มตวัอยา่งเก่ียวกบัรูปแบบการส่ือสารภายในองคก์ร ปัจจยัส าคญัท่ีมีผล
ต่อการส่ือสารภายในองค์กร และประสิทธิภาพของการส่ือสารภายในองค์กร  ทั้งน้ี ใช้ t-
Test  เพื่อทดสอบสมมติฐานท่ี  1 เฉพาะในส่วนของเพศ  ใช ้One-Way ANOVA (หรือ F-
Test) เพื่อทดสอบสมมติฐานท่ี  1 ในส่วนอ่ืนๆ ยกเวน้ เพศ โดยผลการทดสอบท่ีใช ้F-Test 
แลว้พบความแตกต่างจะไดท้  าการเปรียบเทียบความแตกต่างแบบรายคู่ดว้ยวิธีของ Scheffe 
เพิ่มเติม และใช ้Pearson Correlation เพื่อทดสอบสมมติฐานท่ี  2 และ 3  ณ ระดบันยัส าคญั
ทางสถิติท่ีร้อยละ 5 
สรุปผลการวจัิย 

1. สรุปผลการวเิคราะห์ลกัษณะประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 63.43 มีอายุ

ระหวา่ง 31-35 ปี จ  านวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 48.51 มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี จ านวน 
104 คน คิดเป็นร้อยละ 77.61 มีสถานภาพสมรสหรืออยูด่ว้ยกนั จ  านวน 72 คน คิดเป็นร้อย
ละ 53.73 มีอายกุารท างานนอ้ยกวา่ 1 ปี จ  านวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 47.01 และมีต าแหน่ง
งานระดบัปฏิบติัการ จ านวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 55.97 

2. สรุปผลการวเิคราะห์รูปแบบการส่ือสารภายในองค์กร 
กลุ่มตวัอย่างเห็นว่ารูปแบบการส่ือสารภายในองคก์รจากระดบับนลงสู่ระดบัล่าง

ของบริษทัฯ เป็นการส่ือสารท่ีสมบูรณ์ เน่ืองจากผูใ้ตบ้งัคบับญัชาไดรั้บขอ้มูลครบถว้น ทั้ง
ในดา้นนโยบาย และดา้นการด าเนินงานมากท่ีสุด อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 3.78 รูปแบบ
การส่ือสารภายในองค์กรจากระดับล่างข้ึนสู่ระดับบนของบริษัทฯ เม่ือได้รับค าสั่ง  
ผูใ้ต้บงัคบับญัชามีโอกาสแสดงความคิดเห็นมากท่ีสุด อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย 3.76  
รูปแบบการส่ือสารภายในองคก์รแบบแนวนอนหรือแนวราบเป็นการส่ือสารท่ีมีบรรยากาศ
ของความไวว้างใจซ่ึงกนัและกนัมากท่ีสุด อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 3.79  และรูปแบบการ
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ส่ือสารภายในองค์กรแบบไม่เป็นทางการเป็นการติดต่อส่ือสารจากความรู้จกัและสนิท
สนมกนัเป็นการส่วนตวัมากท่ีสุด อยูใ่นระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 3.29 

3. สรุปผลการวเิคราะห์ปัจจัยส าคัญทีม่ีผลต่อการส่ือสารภายในองค์กร 
กลุ่มตวัอยา่งเห็นว่าปัจจยัส าคญัท่ีมีผลต่อการส่ือสารภายในองคก์รดา้นการบงัคบั

บญัชากบัการบริหารจดัการท่ีให้ความส าคญักบัพนกังานทุกระดบัมากท่ีสุด อยู่ในระดบั
มาก มีค่าเฉล่ีย 3.52 ดา้นสัมพนัธภาพระหว่างบุคคลมีความเป็นกนัเองของผูบ้งัคบับญัชา
มากท่ีสุด อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 3.69 ดา้นสภาพการปฏิบติังานจากการสร้างบรรยากาศ
ให้มีการปฏิบติังานมุ่งสู่ความส าเร็จร่วมกนัมากท่ีสุด อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 3.86 และ
ดา้นความปลอดภยัในการส่ือสารจากการน าเทคโนโลยีซ่ึงก่อให้เกิดความปลอดภยัและลด
ความผิดพลาดในการส่ือสารขอ้มูลระหว่างหน่วยงานมากท่ีสุด อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 
3.82 

4. สรุปผลการวเิคราะห์ประสิทธิภาพของการส่ือสารภายในองค์กร 
กลุ่มตัวอย่างเห็นว่าประสิทธิภาพของการส่ือสารภายในองค์กรด้านการ

ประสานงานระหวา่งบุคคลหรือหน่วยงานภายในองคก์รดีข้ึนมากท่ีสุด อยู่ในระดบัมาก มี
ค่าเฉล่ีย 3.79 

5. สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
ระดบัการศึกษา อายกุารท างานในบริษทัฯ  และระดบัต าแหน่งงานท่ีแตกต่างกนัมี

ผลต่อประสิทธิภาพของการส่ือสารภายในองคก์รของบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนไทย
พาณิชย ์ จ ากดัแตกต่างกนั โดยพบวา่พนกังานประจ าบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนไทย
พาณิชย ์จ  ากดัท่ีมีการศึกษาระดบัปริญญาตรี มีอายุการท างานระหว่าง 6 – 10 ปี และมี
ต าแหน่งระดบัปฏิบติัการและหัวหน้างานมีแนวโน้มท่ีจะมีประสิทธิภาพของการส่ือสาร
ภายในองคก์รสูงกวา่พนกังานกลุ่มอ่ืน แต่เพศ อายุ และสถานภาพสมรสท่ีแตกต่างกนัไม่มี
ผลต่อประสิทธิภาพของการส่ือสารภายในองคก์รของบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนไทย
พาณิชย ์จ ากดัแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

รูปแบบการส่ือสารภายในองค์กรแบบแนวนอนหรือแนวราบและแบบไม่เป็น
ทางการมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพของการส่ือสารภายในองค์กรของบริษัท
หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนไทยพาณิชย์ จ ากดั แต่รูปแบบการส่ือสารภายในองค์กรจาก
ระดับบนลงสู่ระดับล่างและจากระดับล่าง ข้ึนสู่ระดับบนไม่ มีความสัมพันธ์กับ
ประสิทธิภาพของการส่ือสารภายในองค์กรของบริษทัหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทย
พาณิชย ์จ ากดัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ปัจจยัส าคญัท่ีมีผลต่อการส่ือสารภายในองคก์รดา้นความปลอดภยัในการส่ือสารมี
ความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพของการส่ือสารภายในองคก์รของบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการ
กองทุนไทยพาณิชย ์จ ากดั แต่ปัจจยัส าคญัท่ีมีผลต่อการส่ือสารภายในองคก์รดา้นการบงัคบั
บญัชาดา้นสัมพนัธภาพระหวา่งบุคคล และดา้นสภาพการปฏิบติังานไม่มีความสัมพนัธ์กบั
ประสิทธิภาพของการส่ือสารภายในองค์กรของบริษทัหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทย
พาณิชย ์จ ากดัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
อภิปรายผล 

ผลการศึกษาในคร้ังน้ีมีความสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาต่างๆ ดงัน้ี 
ลดาวลัย ์วฒันสานต์ิ (2539) พบวา่ การศึกษาและอายุการท างานท่ีแตกต่างกนัมีผล

ต่อความพึงพอใจในการส่ือสารและการปฏิบติังานแตกต่างกนั และรูปแบบของระบบการ
ส่ือสารภายในองค์กรมีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจในการส่ือสารและการปฏิบติังาน
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ระบบการส่ือสารซ่ึงอยูใ่นระดบัเดียวกนัจะมีความพึงพอใจสูงท่ีสุด 

ณฐัวภิา พิมพว์ชิยั (2540) พบวา่ การศึกษาและอายกุารท างานท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อ
พฤติกรรมการส่ือสารโดยทั่วไปและพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารตามนโยบายและ
แผนการประชาสัมพนัธ์ภายใน 

นุชรินทร์ อุดมสมหวงั (2545) พบว่า เพศและอายุท่ีแตกต่างกนัไม่มีผลต่อระดบั
ความพึงพอใจของพนักงานในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเคร่ืองมือช่วยในการ
ส่ือสารภายในองคก์ร 

สุภา นานาพลูสิน (2546) พบวา่ พนกังานบริษทัไฮไฟโอเรียน (ไทย) จ ากดัท่ีมีเพศ
และอายุแตกต่างกนัมีความพึงพอใจในการส่ือสารภายในองค์การโดยรวมไม่แตกต่างกนั 
และต าแหน่งงานท่ีแตกต่างกันมีความพึงพอใจในการส่ือสารภายในองค์การโดยรวม
แตกต่างกัน และการส่ือสารแบบเป็นทางการจากบนลงล่างและจากล่างข้ึนบนไม่มี
ความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจในการส่ือสารภายในองคก์าร 

ธญัญลกัษณ์ พฤกษาทร (2547) พบวา่ ลูกจา้งท่ีมีเพศ อายุ และสถานภาพสมรสท่ี
แตกต่างกนัมีระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานไม่แตกต่างกนั และรูปแบบการส่ือสาร
ภายในองคก์รตามแนวนอนมีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานของลูกจา้ง
ส านกังานการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม 

พชัรา แสงประชุมพนัธ์ (2548) พบวา่ พนกังานท่ีมีอายุแตกต่างกนัมีความพึงพอใจ
ต่อรูปแบบการส่ือสารภายในองค์การไม่แตกต่างกนั และรูปแบบการส่ือสารภายใน
องคก์าร (อยา่งเป็นทางการ) ตามแนวนอนมีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจของพนกังาน 

http://202.28.199.22/tdc/basic.php?query=%C5%B4%D2%C7%D1%C5%C2%EC%20%C7%D1%B2%B9%CA%D2%B9%B5%D4%EC&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://202.28.199.22/tdc/basic.php?query=%B3%D1%B0%C7%D4%C0%D2%20%BE%D4%C1%BE%EC%C7%D4%AA%D1%C2&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://202.28.199.22/tdc/basic.php?query=%CA%D8%C0%D2%20%B9%D2%B9%D2%BE%D9%C5%CA%D4%B9&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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ณรังษี จอ้ยเจนสินธ์ุ (2553) พบว่า ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีเพศและอายุแตกต่างกนัมีความ
พึงพอใจต่อประสิทธิภาพระบบการส่ือสารภายในองค์กรของส านักงานวิจัยคณะ
แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีในภาพรวมไม่แตกต่างกนั 

ธีรนันท์   โพธิก าจร (2554) พบว่า เพศไม่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการ
ปฏิบติังานของพนักงานบริษัท เค็นเน็ท เท็กซ์ไทล์ จ  ากัดแตกต่าง แต่ระดับการศึกษา 
ต าแหน่งงานท่ีปฏิบติั และอายุการท างานกบับริษทั เค็นเน็ท เท็กซ์ไทล์ จ  ากดั มีอิทธิพลต่อ
ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนกังานบริษทั เคน็เน็ท เทก็ซ์ไทล ์จ ากดัแตกต่างกนั   

ศกัด์ิดา กรรณนุช (2555) พบวา่ เพศ อาย ุและสถานภาพท่ีแตกต่างกนัไม่มีอิทธิพล
ต่อแรงจูงใจในการท างานของพนักงานในระดับปฏิบัติการของธุรกิจอัญมณี ในเขต
กรุงเทพมหานครแตกต่างกนั และปัจจยัดา้นความปลอดภยัมีความสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจใน
การท างานของพนกังานในระดบัปฏิบติัการของธุรกิจอญัมณีในเขตกรุงเทพมหานคร แต่
ดา้นความสัมพนัธ์ระหว่างผูบ้งัคบับญัชาหรือเพื่อนร่วมงานดา้นวิธีการบงัคบับญัชา และ
ดา้นสภาพการท างานไม่มีความสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจในการท างานของพนกังานในระดบั
ปฏิบติัการของธุรกิจอญัมณีในเขตกรุงเทพมหานคร 

ปรียพรรณ วรรธนะวาสิน (2550) พบว่า รูปแบบการส่ือสารภายในองค์กรแบบ
แนวนอนและแบบไม่เป็นทางการมีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจของพนกังานธนาคาร
ไทยพาณิชย ์จ  ากดั (มหาชน) ในการปฏิบติังาน 
ข้อเสนอแนะ 

1. ด้านลกัษณะประชากรศาสตร์ 
ผลการศึกษาระบุว่าพนกังานประจ าบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนไทยพาณิชย ์

จ  ากดัท่ีมีการศึกษาระดบัปริญญาตรี มีอายุการท างานระหว่าง 6 – 10 ปี และมีต าแหน่ง
ระดบัปฏิบติัการและหัวหน้างานมีแนวโน้มท่ีจะมีประสิทธิภาพของการส่ือสารภายใน
องคก์รสูงกวา่พนกังานกลุ่มอ่ืน  บริษทัฯ จึงอาจพิจารณาให้ความส าคญัต่อพนกังานกลุ่มน้ี
ในการเป็นผูส่้งสารท่ีช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพในการส่ือสารภายในองคก์รมากเป็นพิเศษ 

2. ด้านรูปแบบการส่ือสารภายในองค์กร 
ผลการศึกษาระบุวา่ทุกรูปแบบการส่ือสารภายในองคก์รมีบทบาทท่ีส าคญัแตกต่าง

กัน ได้แก่  รูปแบบการส่ือสารภายในองค์กรจากระดับบนลงสู่ระดับล่างช่วยให้
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาไดรั้บขอ้มูลครบถว้น จากระดบัล่างข้ึนสู่ระดบับนช่วยใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชา
มีโอกาสแสดงความ แบบแนวนอนหรือแนวราบช่วยสร้างบรรยากาศของความไวว้างใจซ่ึง

http://202.28.199.22/tdc/basic.php?query=%B3%C3%D1%A7%C9%D5%20%A8%E9%CD%C2%E0%A8%B9%CA%D4%B9%B8%D8%EC&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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กนัและกนั และแบบไม่เป็นทางการช่วยส่งเสริมความคุน้เคยและสนิทสนมกนัมากข้ึน 
บริษทัฯ จึงควรพิจารณาใชห้ลายรูปแบบในการส่ือสารร่วมกนั 

3. ด้านปัจจัยส าคัญทีม่ีผลต่อการส่ือสารภายในองค์กร 
ผลการศึกษาระบุว่าปัจจยัต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องมีส่วนส่งเสริมประสิทธิภาพในการ

ส่ือสารภายในองค์กร บริษัทฯ จึงควรเอาใจใส่ในด้านการบังคับบัญชากับการให้
ความส าคญักบัพนกังานทุกระดบั ดา้นสัมพนัธภาพระหวา่งบุคคลโดยให้ความเป็นกนัเอง
กบัผูบ้งัคบับญัชา ดา้นสภาพการปฏิบติังานจากการสร้างบรรยากาศใหมี้การปฏิบติังานมุ่งสู่
ความส าเร็จร่วมกนั และดา้นความปลอดภยัในการส่ือสารโดยส่งเสริมการน าเทคโนโลยี
สนบัสนุนความปลอดภยัและลดความผดิพลาดในการส่ือสารขอ้มูลระหวา่งหน่วยงาน  
ข้อเสนอแนะเพือ่การวจัิยคร้ังต่อไป  

1. ด้านตัวแปรวจัิย  
บริษทัฯ ควรท าการศึกษาตวัแปรอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการส่ือสารภายในองค์กร

เพิ่มเติมเพื่อศึกษาถึงความสัมพนัธ์ในมุมต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องอ่ืนได้อย่างกวา้งขวางและ
ครอบคลุมมากข้ึน  

2. ด้านเคร่ืองมือวจัิย 
บริษทัฯ ควรเลือกใช้เคร่ืองมือวิจยัอ่ืนควบคู่กันในการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วย

แบบสอบถาม โดยเฉพาะการวิจยัเชิงคุณภาพจากการใช้วิธีการสัมภาษณ์ในเชิงลึกกับ
ตวัแทนของพนกังานในแต่ละระดบัเพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีมีประโยชน์มากข้ึน  

3. ด้านระยะเวลา 
บริษัทฯ ควรท าการศึกษาทบทวนเป็นระยะเพื่อ ติดตามสถานการณ์และ

ประสิทธิภาพในการส่ือสารภายในองค์กรได้อย่างใกล้ชิดและต่อเน่ือง ท าให้สามารถ
ปรับปรุงแกไ้ขและพฒันาระบบการส่ือสารภายในองค์กรและปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อ
ส่งเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบติังานและศกัยภาพขององคก์รมากข้ึนและย ัง่ยนื 
บรรณานุกรม 
ก่ิงแกว้ ทรัพยพ์ระวงศ.์ จิตวทิยาทัว่ไป. กรุงเทพมหานคร: ไทยเจริญการพิมพ,์ 2546 
กิติมา สุรสิทธิ. ความรู้ทางการส่ือสาร. กรุงเทพมหานคร: คณะวารสารศาสตร์และ

ส่ือสารมวลชน มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, 2545 
เกรียงศกัด์ิ เอ่ียมพุทธรักษ.์ “ปัจจัยทีม่ีผลต่อการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองดื่มเพือ่สุขภาพในเขต

กรุงเทพมหานคร.”  รายงานการศึกษาคน้ควา้อิสระสาขาวชิาการจดัการธุรกิจทัว่ไป 
คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรังสิต, 2553 
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ณรังษี จอ้ยเจนสินธ์ุ. “ความพงึพอใจต่อประสิทธิภาพระบบการส่ือสารภายในองค์กรของ
ส านักงานวจัิยคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี.” ภาคนิพนธ์สาขาการ
จดัการทัว่ไป คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนดุสิต, 2553 

ณฐัวภิา พิมพว์ชิยั. “ทัศนคติและความพงึพอใจในการส่ือสารภายในองค์การของพนักงาน
ในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง.” วทิยานิพนธ์สาขานิเทศศาสตร์ธุรกิจ คณะนิเทศ
ศาสตร์ มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย,์ 2540 

ธงชยั สันติวงษ.์ หลกัการจัดการ. กรุงเทพมหานคร: ไทยวฒันาพานิช, 2531 
ธญัญลกัษณ์ พฤกษาทร. “ความพงึพอใจของลูกจ้างต่อรูปแบบการส่ือสารภายในองค์การ

ของส านักงานการปฏิรูปทีด่ินเพือ่เกษตรกรรม (ส.ป.ก.).” วทิยานิพนธ์สาขาการ
ส่ือสารภาครัฐและเอกชน คณะวารสารศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, 2547 

ธีรนนัท ์โพธิก าจร. “ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท เค็นเน็ท เทก็ซ์
ไทล์ จ ากดั.” รายงานการศึกษาคน้ควา้อิสระสาขาวชิาการจดัการธุรกิจทัว่ไป, คณะ
บริหารธุรกิจ, มหาวทิยาลยัรังสิต, 2554 

นุชรินทร์ อุดมสมหวงั. “ความพงึพอใจของพนักงานต่อการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศเป็น
เคร่ืองมือช่วยในการส่ือสารภายในองค์กร: ศึกษาเฉพาะกรณบีริษัท ทเีอ ออเร้นจ์ 
จ ากดั.” วทิยานิพนธ์สาขาการบริหารเทคโนโลยี คณะวทิยาศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, 2545 

ปรียพรรณ วรรธนะวาสิน. “ความพงึพอใจของพนักงานธนาคารไทยพาณชิย์ จ ากดั 
(มหาชน) ต่อการส่ือสารภายในองค์กร.” วทิยานิพนธ์สาขาการส่ือสารภาครัฐและ
เอกชน คณะวารสารศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, 2550 

พชัรา แสงประชุมพนัธ์. “การศึกษาความพงึพอใจของพนักงานทีม่ีต่อรูปแบบการส่ือสาร
ภายในองค์การ: กรณีศึกษาเฉพาะบริษัท กรุงไทยธุรกจิบริการ จ ากดั.” 
วทิยานิพนธ์สาขาการส่ือสารภาครัฐและเอกชน คณะวารสารศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, 2548 

ระววีรรณ ประกอบผล. องค์ประกอบและกระบวนการของการส่ือสาร. เอกสารการสอนชุด
วิชาหลกัและทฤษฎีการส่ือสาร หน่วยท่ี 1 – 8 หนา้ 134 – 140,   มหาวิทยาลยั
สุโขทยัธรรมธิราช, 2540 

ลดาวลัย ์วฒันสานต์ิ. “ความพงึพอใจของพนักงานต่อการส่ือสารภายในองค์กร : ศึกษา
กรณเีครือบริษัทเจริญโภคภัณฑ์ จ ากดั ณ ที่ท าการอาคาร ซี.พ.ีทาวเวอร์.” 

http://202.28.199.22/tdc/basic.php?query=%B3%C3%D1%A7%C9%D5%20%A8%E9%CD%C2%E0%A8%B9%CA%D4%B9%B8%D8%EC&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://202.28.199.22/tdc/basic.php?query=%CA%D2%A2%D2%A1%D2%C3%A8%D1%B4%A1%D2%C3%B7%D1%E8%C7%E4%BB&field=1016&option=showresult&institute_code=0&doc_type=0
http://202.28.199.22/tdc/basic.php?query=%CA%D2%A2%D2%A1%D2%C3%A8%D1%B4%A1%D2%C3%B7%D1%E8%C7%E4%BB&field=1016&option=showresult&institute_code=0&doc_type=0
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