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นางสาวชิดาณัฐ  เช้ือชาติ และ อาจารยสุ์พรรณี  สวนอินทร์ 

บทคัดย่อ 

 วิจยัฉบบัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาความพึงพอใจของพนกังานต่อการส่ือสารภายในองคก์รเป็นการศึกษา

การวิจยัเชิงสํารวจ ( Survey Research) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของพนกังานต่อการส่ือสารภายในองคก์รของบริษทั 

เชง้เกอ้ (ไทย) จาํกดั เน่ืองจากวิจยัฉบบัน้ีเป็นวจิยัเชิงสํารวจ( Survey Research) การวจิยัเชิงสํารวจเป็นการรวบรวม

ขอ้มูล ณ ช่วงเวลาหน่ึง โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อบรรยายถึงสภาพการณ์ท่ีเป็นอยู่ และความสัมพนัธ์ของตวัแปรต่าง ๆ 

ทางสังคมวิทยาหรือจิตวิทยา เพื่ออธิบายและสรุปผลโดยวิธีการเก็บรวบรวมในรูปแบบของแบบสอบถามท่ีจดัทาํข้ึน

เพื่อสํารวจความพึงพอใจในการส่ือสารภายในองคก์ร  

 จากการวจิยัพบว่าจากการวจิยัพบว่าความพึงพอใจของพนกังานในดา้นของการส่ือสารภายในองคก์รจาก

ทั้งหมด 3 ดา้น ไดแ้ก่ ความพึงพอใจในงานของบุคคล ความพึงพอใจดา้นความสามารถเสนอแนะปรับปรุงให้ดีข้ึน 

และ ความพึงพอใจดา้นคุณภาพของส่ือกลาง พบว่ามีระดบัความพึงพอใจท่ีน้อยท่ีสุดไดแ้ก่ ความพึงพอใจในงานของ

บุคคล ซ่ึงองคป์ระกอบเร่ืองของงานของบุคคลมีดงัน้ี ค่าตอบแทน (เงินเดือน, ค่าล่วงเวลา) ตลอดจนสวสัดิการ, งานท่ี

ตรงกบัความรู้ความสามารถ,ความสําเร็จกบังานท่ีไดป้ฏิบติั และ ลกัษณะของงานท่ีมีความซํ้าซากจาํเจ จะเห็นไดว้่าใน

การทาํงานนอกจากเน้ืองานแลว้ยงัมีปัจจยัอื่น ๆ ท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการทาํงานเช่นกนั ไม่วา่จะเป็นเงินเดือน

ค่าตอบแทน ท่ีตอ้งมีความสมเหตุสมผลหรือเหมาะสมกบังานท่ีได้รับมอบหมาย ถา้องคป์ระกอบดงัท่ีกล่าวมาขา้งตน้

นั้นเกิดความเหมาะสมก็จะทาํให้การทาํงานในองคก์รมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน และเราจะทราบไดอ้ย่างไรว่ามนัมีผล 

เราตอ้งทาํการส่ือสารกนันัน่เอง นอกจากความเหมาะสมท่ีหัวหน้างานคิดว่ามนัเหมาะสมแลว้ ตอ้งทาํการสอบถามเพื่อ

รับ feedback จากพนกังานดว้ยเช่นกนั ว่ามนัเหมาะสมกบัตวัพนกังานจริงหรือไม่ เพื่อให้เกิดตรงกลางตอ้งมีการ

สอบถามพูดคุยกนันัน่เอง และถา้หากสามารถปรับส่วนน้ีให้เกิดความเหมาะสมได ้ความพึงพอใจของพนกังานก็จะ

เพิ่มมากยิ่งข้ึน และความพึงพอใจก็จะส่งผลไปยงังานท่ีไดร้ับมอบหมาย ให้สามารถทาํออกมาไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ

มากยิ่งข้ึน 

บทนํา (INTRODUCTION) 

 ในปัจจุบนัเป็นท่ียอมรับกนัแลว้ว่า การส่ือสารภายในองคก์รเป็นเร่ืองหน่ึงท่ีสําคญั เน่ืองจากการส่ือสารเป็น

กระบวนการสําคญัในการนาํความตอ้งการ ความคิด ความรู้สึกไปสู่ความเขา้ใจ ในเป้าหมายระหวา่งบุคคลต่อบุคคล 

กลุ่มต่อกลุ่ม ไปสู่ความเขา้ใจร่วมกนั เพื่อให้การดาํเนินงานเป็นไปอย่างสอดคลอ้งมีประสิทธิภาพตรงกบัวตัถุประสงค์

ขององคก์าร 



 การสร้างความเขา้ใจและการส่ือสารของบุคลากรภายในองคก์ร การจะมีความเขา้ใจมากน้อยเพียงใดข้ึนอยู่

กบัประสิทธิภาพของการส่ือสารภายในองคก์ร (Organization Communication) ซ่ึงก็คือการแลกเปลี่ยนสารสนเทศและ

ความรู้ในหมู่สมาชิกภายในองคก์าร ซ่ึงจะส่งผลให้บรรลุประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององคก์าร การติดต่อส่ือสาร

นั้นมีหลายระดบั ไดแ้ก่ ระดบัปัจเจกบุคคล ระดบักลุ่ม ระดบัองคก์ร 

หากองคก์รใดมีการติดต่อส่ือสารในระดบัต่าง ๆ ท่ีดีแลว้ฝ่ายบริหารก็จะสามารถส่ือนโยบายกฎระเบียบ และ

วิธีการปฏิบติังานให้กบัพนกังานผูป้ฏิบติังานให้สามารถปฏิบติังานไดส้อดคลอ้งและตรงกบัความตอ้งการขององคก์ร 

การสร้างความเขา้ใจในองคก์รเป็นส่ิงท่ีสําคญัอย่างยิ่งและมีอิทธิพลต่อบุคคลากรในองคก์ร วฒันธรรมองคก์ร ความพึง

พอใจในการทาํงาน ลว้นแลว้เกินจากการส่ือสารภายในองคก์รท่ีดีนัน่เอง (พิเชษฐ์  บุญมี.2544:1) 

จึงสรุปไดว้่า การส่ือสารเป็นส่ิงจาํเป็นและสําคญัสําหรับองคก์รอย่างไม่สามารถแยกออกจากกนัได ้ส่วน

รูปแบบการส่ือสารภายในองคก์รจะเป็นอยา่งไรนั้น ไม่ไดมี้รูปแบบท่ีตายตวักาํหนดไว ้เน่ืองจากแต่ละองคก์รมี

โครงสร้างท่ีแตกต่างกนัไปตามวตัถุประสงค ์และสภาพแวดลอ้ม เช่น ลกัษณะของการประกอบการ ลกัษณะการ

ทาํงานของบุคลากรภายในองคก์ร ท่ีมีปัจจยัอื่นเขา้มาเกี่ยวขอ้ง ดงัน้ี ขนบธรรมเนียมประเพณี ความเช่ือ ค่านิยม และ

ทศันคติต่าง ๆ ในปัจจุบนัทศันคติเป็นส่ิงท่ีสําคญัท่ีส่งผลต่อการส่ือสารเป็นอย่างมาก ซ่ึงส่ิงต่าง ๆ เหล่าน้ีเป็นส่ิงท่ี

กาํหนดพฤติกรรมของบุคลากร พฤติกรรมบางอย่างนบัว่าเป็นประโยชน์ ท่ีสามารถสร้างสรรคใ์ห้องคก์รพฒันาได ้แต่

พฤติกรรมบางอย่างก็ให้ผลในทางตรงกนัขา้ม ท่ีทาํให้องค์กรเกิดการชะงกั อาจไม่สามารถทาํงานให้เป็นไปตาม

วตัถุประสงคไ์ด ้(ชาลิน นานา.2539:2) 

ทบทวนวรรณกรรม (LITERATURE REVIEW) 

 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการส่ือสาร: ด้านภาวะผู้นํา 

ร็อบบินส์และโคลเตอร์ (Robbins & Coulter, 2008: 229) ให้ความหมายของ ผูน้าํ (Leader) ไวว้า่ผูน้าํ

หมายถึงผูท่ี้มีความสามารถหรือศิลปะในการจูงใจให้ผูอ้ืน่คิดตามหรือปฏิบติัตาม และภาวะผูน้าํ (Leadership) คือ  ส่ิงท่ี

ผูน้าํกระทาํ ซ่ึงก็คือ กระบวนการจูงใจให้กลุ่มหรือองคก์ารปฏิบติัตามเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของกลุ่มหรือ ขององคก์าร  

อุดม ทุมโฆษิต (2544: 230) สรุปความหมายของผูน้าํไวว้่า ภาวะผูน้าํ หมายถึง กระบวนการใช ้อาํนาจและอิทธิพลของ

ผูน้าํต่อผูต้ามเพื่อบรรลุวตัถุประสงคข์ององค์การ พชัสิรี ชมภูคาํ (2552: 194) สรุป ความหมายของภาวะผูน้าํไวว้า่ 

หมายถึง กระบวนการของผูน้าํซ่ึงมีอิทธิพลท่ีสามารถโน้มน้าว สรา้งแรงบนัดาลใจ จูงใจ ให้คนอื่นทาํตาม เพื่อบรรลุ

ตามเป้าหมายขององคก์าร นอกจากนั้น พิทยา บวรวฒันา (2556: 68) ให้ ความหมายของ ภาวะผูน้าํวา่ คือความสามารถ

ของผูน้าํท่ีมีอิทธิพลเหนือคนอื่นในกลุ่มในการให้คนเหล่านั้น เกิดความมุ่งมัน่ทาํงาน เพื่อบรรลุเป้าหมายส่วนรวม 

ดงันั้นสามารถกล่าวไดว้่าภาวะผูน้าํ หมายถึง ผูท่ี้มีความสามารถ ในการบริหารจดัการ เป็นผูท่ี้มีอิทธิพลเหนือคนอื่น 

ซ่ึงสามารถโน้มน้าว จูงใจ เพื่อให้ผูอ้ื่น ๆ มีความมุ่งมัน่ทาํงาน ให้บรรลุตามเป้าหมายขององคก์ารไดน้ัน่เอง 

 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพ  



 รุ่งระวี พนัธานนท์ ( 2560 ) กล่าวเกี่ยวการส่ือสารอยา่งมีประสิทธิภาพ ( Effective Communication ) ว่าการ

ส่ือสารอยา่งมีประสิทธิภาพจะช่วยสร้างประสิทธิภาพในการทาํงาน ลดปัญหาความเขา้ใจผิดพลาด ตลอดจน

เสริมสร้างการส่ือสารอย่างจูงใจเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการส่ือสาร โดยการส่ือสารระหวา่งผูส่้งสารกบัผูร้ับสาร  

จะตอ้งมีความรู้พื้นฐาน ประสบการณ์ในเร่ืองท่ีจะส่ือสารกนั มีความสนใจในเน้ือเร่ืองหรือประเด็นท่ีตอ้งการจะ

ส่ือสารการส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพนอกจากทกัษะของผูพู้ดและผูฟั้งแลว้ยงัมีปัจจยัภายนอกท่ีเขา้มาเกี่ยวขอ้ง เช่น 

สถานท่ี เวลา รวมถึงการแสดงท่าทางของคู่สนทนาท่ีจะส่งผลต่อการสนทนานั้น ๆ ว่าจะมีประสิทธิภาพไดห้รือไม่ 

 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวข้องกับความพึงพอใจในการติดต่อส่ือสาร 

 ความพึงพอใจในการติดต่อส่ือสาร เป็นเร่ืองของทศันะของบุคลากรในองคก์รแต่ละคนท่ีมีมต่อการ

ติดต่อส่ือสารในองคก์ร การติดต่อส่ือสารกบัหัวหน้างาน ตลอดจนการส่ือสารในองคก์รดว้ยตนเองถา้การ

ติดต่อส่ือสารในองคก์รสอดคลอ้งกบัความตอ้งการและความรู้สึก ความพึงพอใจในการติดต่อส่ือสารก็จะเกิดข้ึน 

 งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

 ความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมการส่ือสารของผูบ้งัคบับญัชา ความพึงพอใจในการทาํงานของ

ผูใ้ตบ้งัคบับัญชาในกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม พบว่าพนกังานสามารถรับข่าวสารเกี่ยวกบัหน่วยงานและการ

เปลี่ยนแปลงต่าง ๆ จากเอกสาร หรือหนงัสือเวียน ส่วนการติดต่อส่ือสารในการสั่งงานแบบลายลกัษณ์อกัษรท่ีเป็น

ทางการจะสร้างความพึงพอใจแกผู้บ้งัคบับญัชาและผูใ้ตบ้งัคบับัญชามากท่ีสุด เพราะเป็นไปตามระเบียบของราชการมี

หลกัฐานชดัเจนในความรับผิดชอบและการปฏิบติังาน 

จากการทบทวนแนวคิดทฤษฎีและทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวขอ้งเพื่อหาองคค์วามรู้เบ้ืองตน้เกี่ยวกบักรอบ

แนวคิดการบริหารการเปลี่ยนแปลงองคก์ารกบับทบาทของภาวะผูน้าํและการส่ือสารองคก์าร ถือว่ามีความสําคญัมาก

สําหรับองคก์ารในปัจจุบนั ท่ีตอ้งเผชิญกบัการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเน่ืองและการแข่งขนัท่ีรุนแรงข้ึน องคก์ารจ าเป็น

ตอ้งขบัเคลื่อนภารกิจต่าง ๆ เพื่อความอยู่รอด เจริญเติบโตและสามารถดาํเนินกิจการต่อไปไดอ้ย่างมัน่คงย ัง่ยืน เพื่อเป็น

ประโยชน์ต่อการบริหาจดัการทรัพยากรมนุษยข์ององคก์ารและผูเ้กี่ยวขอ้ง รวมถึงไดท้ราบถึงการดาํเนินการในสภาพ

ท่ีตอ้งเผชิญกบัการเปลี่ยนแปลงขององคก์ารและบทบาทของภาวะผูน้าํและการส่ือสารองคก์าร ซ่ึงจะก่อให้เกิด

ประโยชน์สูงสุดต่อการบริหารจดัการทรัพยากรมนุษย ์ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป 

วิธีการวิจัย (RESEARCH METHODOLOGY) 

 วิจยัฉบบัน้ีเป็นการวิจยัเชิงสํารวจ ( Survey Research) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของพนกังานต่อการส่ือสาร

ภายในองคก์รของพนกังานบริษทั เชง้เกอ้ (ไทย) จาํกดั 

 

 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 



 เน่ืองจากวิจยัฉบบัน้ีเป็นวจิยัเชิงสํารวจ( Survey Research) การวจิยัเชิงสํารวจเป็นการรวบรวมขอ้มูล ณ 

ช่วงเวลาหน่ึง โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อบรรยายถึงสภาพการณ์ท่ีเป็นอยู่ และความสัมพนัธ์ของตวัแปรต่าง ๆ ทางสังคม

วิทยาหรือจิตวิทยา เพื่ออธิบายและสรุปผลโดยวิธีการเก็บรวบรวมจะแบ่งออกเป็น 3 วิธี ดงัน้ี  

  1.การใชแ้บบสอบถามชนิดเขียนตอบ เป็นวิธีการเก็บรวบรวมท่ีทาํให้ไดข้อ้มูลไดม้ากในเวลาท่ีจาํกดั ซ่ึงใน

ปัจจุบนัมกัใชก้ารทาํแบบสอบถามผ่านทางออนไลน์ 

 2.การสัมภาษณ์ มี 2 วิธี คือสัมภาษณ์โดยตรงและสัมภาษณ์ผ่านทางโทรศพัท์ การสัมภาษณ์ช่วยให้ไดข้อ้มูล

ลึกกว่าการใชแ้บบสํารวจ แต่ตอ้งใชเ้วลาและทรัพยากรอื่น ๆ มากกว่า อยา่งไรก็ตามการสัมภาษณ์  

ผูส้ัมภาษณ์จะตอ้งไดร้ับการฝึกฝนมาอย่างดี ก่อนท่ีจะทาํการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

 3.การสังเกตภายใตก้ารควบคุม เป็นการรวบรวมท่ีไดจ้ากการนดัหมายไวเ้ป็นกลุ่ม ๆ ซ่ึงเคร่ืองมือท่ีใชอ้าจ

เป็นแบบสัมฤทธิผลความรู้ แบบวดัทศันคติ 

โดยวิจยัเล่มน้ีใชว้ิธีการสํารวจแบบสํารวจตวัอย่าง โดยใชว้ีการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยแบบสอบถาม

ออนไลน์และการสัมภาษณ์  ประชากรท่ีเราสุ่มมา จาํนวน 50 คน ประกอบดว้ย มากจากแบบสํารวจ 40 คน ซ่ึงเป็น

บุคคลท่ีมีโอกาสไดท้าํงานในบริษทัทัว่ไป และ การสัมภาษณ์จาํนวน 10 คน ซ่ึงเป็นบุคคลากรท่ีผูว้ิจยัไดมี้โอกาส

ทาํงานดว้ยในช่วงระยะเวลาฝึกงาน ในแผนก Operation Accounting 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวิจยัครั้ งน้ี เป็นแบบสอบถาม ท่ีผูว้ิจยัสรา้งข้ึน ลกัษณะ

แบบสอบถามเป็นแบบผสมผสานระหว่างแบบสอบถามรายการเช็คลิสต์ (Checklist) กบัแบบมาตราส่วนประมาณค่า 

(Rating Scale) ซ่ึงการสร้างเคร่ืองมือไดป้ระยุกต์ใช้หลกัการและวิธีการสร้างเคร่ืองมือของไลเคิร์ท(Likert) และคาํแสง 

ทะลงัสี 

แบบสอบถามมี 2 รูปแบบ ดงัน้ี 

1. แบบสอบถามแบบปลายเปิด (Open-ended Form) แบบสอบถามแบบน้ีไม่ไดก้าํหนดคาํตอบไว ้ผูต้อบ

สามารถเขียนตอบหรือแสดงความคิดเห็นไดอ้ย่างอิสระดว้ยคาํพูดของตนเองคลา้ยกบัขอ้สอบแบบอตันยั 

2. แบบสอบถามแบบปลายปิด (Closed-ended Form) แบบสอบถามแบบน้ีประกอบดว้ยขอ้คาํถามและ

ตวัเลือก( คาํตอบ ) ซ่ึงตวัเลือกน้ีสร้างข้ึนโดยคาดว่าผูต้อบแบบสอบถามสามารถเลือกตอบไดต้ามตอ้งการ และมีอย่าง

เพียงพอเหมาะสม แบบสอบถามแบบน้ีสร้างยาก ใชเ้วลาในการสรา้งมากกว่าแบบสอบถามแบบปลายเปิด แต่ผูต้อบ

ตอบง่าย สะดวก รวดเร็ว นอกจากน้ีขอ้มูลท่ีไดส้ามารถนาํไปวเิคราะห์ สรุปผลไดง่้ายอีกดว้ย 

ผลการศึกษา (RESEARCH FINDING) 

 จากการวิเคราะห์ขอ้มูลเกี่ยวกบัความพึงพอใจของพนกังานต่อการส่ือสารภายในองคก์ร:กรณีศึกษาบริษทั

เชง้เกอ้ร์ (ไทย) สรุปผลการวิจยัไดด้งัน้ี 

 ตอนที่ 1  การวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของพนกังานบริษทัเชง้เกอ้ร์ (ไทย) จาํกดั แบ่งออกเป็น เพศ อายุ ระดบั

การศึกษา และระดบัตาํแหน่งงาน ดงัปรากฏในตารางต่อไปน้ี 



 เพศ  

 จากแบบสอบถามออนไลน์ท่ีไดท้าํการขอความร่วมมือจากกลุ่มตวัอย่างจาํนวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 100 

พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 60 ลองลงมาเป็นเพศชายจาํนวน  16 คนคิดเป็นร้อยละ 40 

จากการเก็บรวบรวมขอ้มูล พบว่ามีจาํนวนเพศมากกวา่จาํนวนของเพศชายท่ีทาํการตอบแบบสอบถามครั้ งน้ี 

 อาย ุ

 จากแบบสอบถามออนไลน์ท่ีไดท้าํการขอความร่วมมือจากกลุ่มตวัอย่างจาํนวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 100 

พบว่า ส่วนใหญ่อายุ 23-27 ปี จาํนวน 20 คนคิดเป็นร้อยละ รองลงมาอายุ 28-32 ปี จาํนวน 15 คนคิดเป็นร้อยละ 37.5 

และส่วนน้อยอายุมากกว่า 32 ปี จาํนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 12.5 

 ระดบัการศึกษา 

 จากแบบสอบถามออนไลน์ท่ีไดท้าํการขอความร่วมมือจากกลุ่มตวัอย่างจาํนวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 100 

พบว่า ส่วนใหญ่ระดบัการศึกษาอยู่ในระดบัปริญญาตรี จาํนวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 82.5 รองลงมา คือ อื่น ๆ จาํนวน 

6 คนคิดเป็นร้อยละ 15 และปริญญาโท 1 คน คิดเป็นร้อยละ2.5 

 ระดบัตาํแหน่งงาน 

 จากแบบสอบถามออนไลน์ท่ีไดท้าํการขอความร่วมมือจากกลุ่มตวัอย่างจาํนวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 100 

พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดบัปฏิบติัการจาํนวน 31 คนคิดเป็นร้อยละ 77.5 รองลงมาคือระดบัหัวหน้างาน จาํนวน 5 คน

คิดเป็นร้อยละ 12.5 และ ระดบันกัศึกษาฝึกงาน จาํนวน 4 คนคิดเป็นร้อยละ 10 

ตอนที่ 2   การวเิคราะห์ขอ้มูลเกี่ยวกบัรูปแบบการติดต่อส่ือสารภายในบริษทัเชง้เกอ้ร์ (ไทย) จาํกดั จาํแนก

ตามทิศทางการส่ือสาร ไดแ้ก่ การส่ือสารทางเดียว การส่ือสารสองทาง การส่ือสารแบบเป็นทางการ การส่ือสารแบบ

ไม่เป็นทางการ สรุปไดด้งัน้ี 

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเกี่ยวกบัรูปแบบการส่ือสารภายในองคก์รซ่ึงจาํแนกตามทิศ

ทางการส่ือสาร ไดแ้ก่ การส่ือสารทางเดียว และ การส่ือสารสองทาง พบว่ามีการส่ือสารทางเดียวในระดบัปานกลาง 

และมีการส่ือสารสองทางในระดบัปานกลาง และเม่ือจาํแนกตามประเภทการของการใช ้ซ่ึงไดแ้ก่ การส่ือสารแบบเป็น

ทางการ และการส่ือสารแบบไม่เป็นทางการ ซ่ึงส่วนใหญ่มีการส่ือสารแบบเป็นทางการในระดบัปานกลาง และการ

ส่ือสารแบบไม่เป็นทางการในระดบัปานกลาง 

ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ความพึงพอใจในการติดต่อส่ือสารภายในองคก์รโดยรวม 3 ดา้น ไดแ้ก่ ความพึงพอใจ

ในงานของบุคคล ความพึงพอใจดา้นความสามารถเสนอแนะปรับปรุงให้ดีข้ึน และ ความพึงพอใจดา้นคุณภาพของ

ส่ือกลาง 

ผลคือ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการส่ือสารในองคก์รโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มี

ค่าเฉลี่ย 3.94 เม่ือพิจารณารายดา้นพบว่าพนกังานส่วนใหญ่มีความพึงพอใจดา้นความสามารถเสนอแนะปรับปรุงให้ดี

ข้ึนของบุคคล โดยพนกังานมีระดบัความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉลี่ย 4.1 ความพึงพอใจดา้นคุณภาพของ



ส่ือกลางมีระดบัความพึงพอใจมาก มีค่าเฉลี่ย 4.09 และความพึงพอใจในงานของบุคคล มีระดบัความพึงพอใจปาน

กลางโดยมีค่าเฉลี่ย 3.62 ตามลาํดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการส่ือสารในองคก์รดา้นความพึงพอใจในงานของบุคคล

โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง ( x ̅=3.62) เม่ือพิจารณารายขอ้พบวา่การไดร้ับค่าตอบแทน (เงินเดือน, ค่าล่วงเวลา) 

ตลอดจนสวสัดิการอย่างเหมาะสม มีระดบัความพึงพอใจมาก ( x ̅=3.85) การไดร้ับมอบหมายงานให้ปฏิบติังานท่ีตรง

กบัความรู้ความสามารถ มีระดบัความพึงพอใจปานกลาง ( x ̅=3.65) งานท่ีท่านปฏิบติัไม่มีลกัษณะ ซํ้าซาก จาํเจ น่าเบ่ือ 

มีระดบัความพึงพอใจปานกลาง ( x ̅=3.53) และ การประสบความสาํเร็จกบังานท่ีปฏิบติั มีระดบัความพึงพอใจปาน

กลาง ( x ̅=3.45) ตามลาํดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการส่ือสารในองคก์รดา้นความสามารถเสนอแนะปรับปรุง

ให้ดีข้ึนของบุคคลโดยรวมอยู่ในระดบัมาก ( x ̅= 4.1) เม่ือพิจารณารายขอ้พบว่าค่าเฉลี่ยของแต่ละขอ้อยู่ในระดบัความ

พึงพอใจ มาก ความพึงพอใจดา้นหัวหน้างานของท่านยอมรับความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะในการแกไ้ขปัญหาใน

หน่วยงาน มีระดบัความพึงพอใจมาก  

(x ̅= 4.45)  หัวหน้างานให้ความสนใจรับฟังความคิดเห็นของท่าน มีระดบัความพึงพอใจ มาก  

(x ̅= 4.00)  หัวหน้างานสนบัสนุนส่งเสริมให้มีการติดต่อส่ือสารทุกรูปแบบ มีระดบัความพึงพอใจมาก (x ̅= 3.85)  

ตามลาํดบั 

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการส่ือสารในองคก์รดา้นคุณภาพของส่ือกลางโดยรวมอยู่

ในระดบัมาก มีค่าเฉลี่ย 4.09 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้แลว้พบว่าส่วนใหญ่มีระดบัความพึงพอใจมาก ดงัน้ี ท่านคิดว่า

ข่าวสารท่ีไดร้ับจากองคก์รเป็นประโยชน์ต่อตวัท่าน มีระดบัความพึงพอใจมาก (x ̅= 4.18) ท่านคิดว่าข่าวสารท่ีไดร้ับ

จากองคก์รเป็นส่ิงท่ีน่าสนใจ  มีระดบัความพึงพอใจมาก (x ̅= 4.15) และ ข่าวสารในเร่ืองต่าง ๆ จากองคก์รตลอดจน

คาํสั่งมีความน่าเช่ือถือ มีระดบัความพึงพอใจมาก (x ̅=3.95) ตามลาํดบั 

อภิปรายและสรุปผลการวิจัย (DISCUSSION/CONCLUSION) 

 ผลการวิจยัเร่ืองความพึงพอใจของพนกังานต่อการส่ือสารภายใสนองคก์ร:กรณีศึกษาบริษทัเชง้เกอ้ร์(ไทย) 

จาํกดั สามารถนาํมาอภิปรายไดด้งัน้ี 

 1. จากผลการวิจยัพบวา่ในดา้นของทิศทางการส่ือสารส่วนใหญ่มีการส่ือสารทางเดียวและการส่ือสารสอง

ทางในระดบัปานกลาง แสดงว่าภายในองคก์รให้ความสําคญัในเร่ืองของการส่ือสารทั้งทางเดียวและการส่ือสารสอง

ทางเท่า ๆ กนั คือการให้ผูส่้งสารและผูร้ับสารแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกนัไดแ้ละในขณะเดียวกนัก็เปิดโอกาส

ให้พนกังานไดแ้สดงความคิดเห็น ซักถามในเร่ืองต่าง ๆ ไดซ่ึ้งเป็นการลดช่องว่างของการส่ือสาร และยงัสามารถ

ตรวจสอบความเขา้ใจร่วมกนัระกว่างผูส่้งสารและผูร้ับสาร ขอ้มูลท่ีไดจ้ึงตรงความจริงมากท่ีสุด ซ่ึงสอดคลอ้งกบั

งานวิจยัของ ระวิทย ์บุญสินสุข (2535:บทคดัย่อ) ไดศ้ึกษาเร่ืองการส่ือสารเพื่อการดาํเนินงานภายในขององคก์รบริษทั

เงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พบว่า ทิศทางการส่ือสารในองคก์รท่ีก่อให้เกิดประโยชน์ในการบริหารงานมาก



ท่ีสุด คือ การส่ือสารสองทาง คือการเปิดโอกาสให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาไดพู้ดไดแ้สดงความคิดเห็น ความรู้สึกทศันะต่าง ๆ 

อย่างเปิดเผยเสรี และผลของการวจิยัยงัพบอีกว่าการส่ือสารสองทาง มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัความพึงพอใจต่อการ

ส่ือสารภายในองคก์ร ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าเม่ือมีการส่ือสารทั้งทางเดียวและสองทางเป็นไปในแนวเดียวกนัมากก็ยิ่งมี

แนวโน้มท่ีความพึงพอใจในการส่ือสารภายในองคก์รก็มากตามไปดว้ยโดยสอดคลอ้งกบัทฤษฎีดงัน้ี 

2.จากผลการวิจยัประเภทการใชไ้ดแ้ก่ การส่ือสารแบบเป็นทางการและ การส่ือสารแบบไม่เป็นทางการ

พบว่าอยู่ในระดบัปานกลาง ทั้งน้ีเน่ืองจากองคก์รมีการส่ือสารทั้งสองแบบควบคู่กนัไป กล่าวคือ หากเป็นเร่ือง

กฎระเบียบ นโยบาย วิธีการทาํงานก็ตอ้งมีการส่ือสารทั้งสอบแบบควบคู่กนัไป เพื่อทาํให้การทาํงานเป็นระเบียบ

องคก์รจะใชก้ารส่ือสารแบบเป็นทางการ ในขณะเดียวกนัก็มีการส่ือสารไม่เป็นทางการควบคู่ไปเพื่อเป็นการสร้าง

สัมพนัธภาพท่ีดี ช่วยให้แวดลอ้มในองคก์รน่าอยู่มากยิ่งข้ึน 

กิตติกรรมประกาศ 

 วิจยัฉบบัน้ีสําเร็จลุล่วงไดด้ว้ยความกรุณาอย่างสูงจากอาจารยสุ์พรรณี สวนอินทร์อาจารยท่ี์ปรึกษาการทาํวิจยั

รายงานการปฏิบติัสหกิจศึกษาท่ีไดใ้ห้คาํปรึกษา แนะนาํ การทาํวิจยัฉบบัน้ีตั้งแต่เร่ิมจนวิจยัเสร็จสมบูรณ์  

 ขอขอบคุณผูบ้ริหารและพี่ ๆ พนกังานบริษทัเชง้เกอ้ร์ (ไทย) จาํกดั ทุกท่านท่ีช่วยให้คาํแนะนาํในการทาํงาน

ตลอดจนการสอนงานต่าง ๆ ทาํให้ผูว้ิจยัไดร้ับประสบการณ์อนัดีจากการไดฝึ้กสหกิจร่วมกบัทุกท่าน อีกทั้งยงัให้ความ

ร่วมมือกบัการขอความช่วยเหลือของผูว้ิจยัเป็นอย่างดีขอขอบคุณนายกนัต์พิมุกต์  ภูวกุล ท่ีคอยเป็นแหล่งพลงังานใน

การทาํวิจยัในครั้ งน้ีเป็นอยา่งดียิ่ง ทาํให้ผูว้ิจยัสามารถกา้วขา้มความเหน่ือยต่าง ๆ ไดอ้ย่างดีและทาํให้วิจยัฉนบัน้ีเสร็จ

สมบูรณ์ 

  สุดทา้ยน้ีขา้พเจา้หวงัเป็นอย่างยิ่งว่าวิจยัฉบบัน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อผูท่ี้มีความสนใจในการฝึกปฏิบติังานใน

บริษทัเชง้เกอ้(ไทย) จาํกดั เพื่อเป็นการทราบถึงลกัษณะงานเบ้ืองตน้รวมถึงวิธีการทาํงาน หากวจิยัฉบบัน้ีมีความ

ผิดพลาดประการใด ผูว้ิจยัตอ้งขออภยัมา ณ ท่ีน้ี 
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