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บทคดัยอ 

 

การศกึษาเร่ืองการติดตอสื่อสารองคกร การทํางานเปนทีม และวัฒนธรรมการทํางานที่สงผล

ตอประสิทธิผลในการทํางานของพนักงานระดับปฏิบัติการของ บรษิัท เอ็ม เอฟ อี ซี จํากัด (มหาชน) 

ระเบียบวิธีวิจัยเปนงานวิจัยเชิงปริมาณ ใชวิธีการศึกษาเชิงสํารวจ รวบรวมขอมูลที่ไดรับจาก

แบบสอบถามใชกลุมตัวอยาง คือ พนักงานระดับปฏิบัติการของ บรษิัท เอ็ม เอฟ อี ซี จํากัด (มหาชน) 

จํานวน 286 กลุมตัวอยาง ทดสอบความนาเชื่อถือเคร่ืองมือ ตามแนวคิดครอนบัค (Cronbach 

Alpha Formula) จํานวน 30 ตัวอยาง ไดผลทดสอบเคร่ืองมือที่ 0.975 สถิติในการวิเคราะหผลใช

สถิติเชิงพรรณนา ไดแก การแจงความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน วิเคราะหขอมูลเชิง

ปรมิาณใชสถิติทดสอบ Pearson's Correlation Coefficient  ประมวลผลจากโปรแกรม

คอมพิวเตอรสําเร็จรูปทางสถิติ   

ผลการทดสอบสมมติฐานการติดตอสื่อสารองคกร การทํางานเปนทีม และวัฒนธรรมการ

ทํางาน มีอิทธิพลตอประสิทธิผลในการทํางานของพนักงานระดับปฏิบัติการ บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี 

จํากัด (มหาชน) โดยในดานการติดตอสื่อสารองคกร ไดแก ดานผูรับสาร และ ดานภาษาและเคร่ืองมือ

ในการสื่อสารมีอิทธิพลเชิงบวกตอประสิทธิผลในการทํางานของพนักงานระดับปฏิบัติการ โดยดาน

ภาษาและเครื่องมือในการสื่อสาร มีอิทธิพลสูงสุด รองลงมา ดานผูรับสาร โดยมีอิทธิพลตอการ

เปลี่ยนแปลงประสิทธิผลในการทํางานของพนักงานระดับปฏิบัติการ ไดรอยละ 53.40% ดานการ

ทํางานเปนทีม ไดแก ดานกระบวนการ มีอิทธิพลเชิงบวกตอประสิทธิผลในการทํางานของพนักงาน

ระดับปฏิบัติการ โดยมีอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลง ไดรอยละ 41.90% และวัฒนธรรมการทํางาน 

ไดแก ดานความนาเชื่อถือ และดานความคิดสรางสรรค มีอิทธิพลเชิงบวกตอประสิทธิผลในการทํางาน

ของพนักงานระดับปฏิบัติการ โดยดานความคิดสรางสรรค มีอิทธิพลสูงสุด รองลงมา ดานความ

นาเชื่อถือโดยมีอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลง ไดรอยละ 63.80%  
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ABSTRACT 

 

The study of Corporate Communication teamwork and working culture of 

MFEC Public Company Limited which is effectiveness of employees in the operation 

This research method is quantitative research by use survey methodology and data 

collected from the questionnaires were used by 286 samples of MFEC’s employees. 

There are test tool Based on the Cronbach Alpha Formula of 30 samples tested at 

0.975. The statistics is descriptive statistics are frequency, percentage, mean, standard 

deviation and quantitative data analysis using Pearson&#39;s Correlation 

Coefficient by using the Multiple Regression Analysis method, select the 

variables toenter all variables from the statistical computer program. However, the 

test results of the corporate communication hypothesis whichis effect teamwork and 

work culture to Influence of workforce effectiveness on MFECPublic Company 

Limited&#39;s operation. The effective has occurred from corporatecommunication 

such as receiver and language, and communication tools, had apositive influence on 

the effectiveness of theirs work and the most influential wasthe receiver. Moreover, 

for the influence of change on the effectiveness of theemployees in the operational 

level was 53.40%. For teamwork is positive influenceon the effectiveness of the 

operational staff at 41.90% and there is influence onchange and the working culture 

was credibility by creativity. The most influential wasthe reliability, which influenced 

the change by 63.80% 

 

Keywords: Organizational Communication, Teamwork, Organizational Culture 
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บทที่ 1 

บทนํา 

 

1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหาการวิจัย 

เนื่องจากบริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จํากัด (มหาชน) เปนบริษัทที่ดําเนินธุรกิจบริการที่เก่ียวกับการ

ใหคําปรกึษา พัฒนา และวางระบบคอมพิวเตอรและเครือขายงานเทคโนโลยีสารสนเทศใหกับ บริษัท

วิสาหกิจทั้งขนาดกลางและขนาดใหญ  

เอ็ม เอฟ อี ซี เปนบริษัท IT ที่กาวมาเปนผูประกอบการดานการใหคําปรึกษา พัฒนาระบบ 

ประเภทงานระบบสารสนเทศที่เติบโตอยางรวดเร็วมากที่สุดในประเทศ มุงเนนใหบริการกับองคกร

ธุรกิจ, วิสาหกิจ   เปดดําเนินธุรกิจมาตั้งแตปพ.ศ.  2540 และผลประกอบการมีการเติบโตขึ้นทุกป จึง

สงผลใหบรษิัทฯ เกิดอัตราการจางงานของพนักงานระดับปฏิบัติการเพ่ิมมากขึ้นทุก ๆ ป  ปจจุบันมีตึก

สํานักงาน 3 แหงดวยกัน คือ 1. อาคารโมเดิรนฟอรมทาวเวอร (สํานักงานใหญ) 2. อาคารเลาเปงงวน 

(สํานักงานปฏิบัติการ) และ3. อาคาร เอส เจ อินฟนิท (สํานกังานปฏิบัติการแหงท่ีสอง) เพ่ือเพิ่มพ้ืนที่

การทํางาน และรองรับกับจํานวนพนักงานที่เพ่ิมขึ้น ปจจุบันบริษัทฯ มีพนักงานทั้งหมด 850 คน 

แบงเปนพนักงานระดับการจัดการจํานวน 150 คน และพนักงานระดับปฏิบัติการจํานวน 700 คน 

โดยมีแผนกทรัพยากรบุคคลเปนผูดูแลพนักงานท้ังในเรื่องของเงินเดือน สวัสดิการตาง ๆ หรือกิจกรรม

ที่เก่ียวของกับพนักงานทุกประเภท ขอมูลจากแผนกทรัพยากรบุคคลระบุวา พนักงานระดับปฏิบัติการ

มีอัตราระยะเวลาการทํางานอยูที่สองป เมื่อเกินสองปแลวสวนใหญก็จะลาออกเพื่อยายที่ทํางาน 

สงผลใหบรษิัทฯ ตองมีการฝกฝนพนักงานใหมอยูบอยครั้ง, ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการ

ทํางานมีผลตอทุกบริษัท ไมวาจะเปนบริษัทเล็ก กลาง หรือใหญ หากบริษัทใดมีพนักงานที่มี

ประสิทธิภาพในการทํางานต่ํา ก็อาจสงผลกระทบทําใหบริษัทขาดความนาเชื่อถือ, หากพนักงานใน

องคกรมีประสิทธิภาพในการทํางาน จะสงผลดีทั้งตอตัวพนักงานเองและสงผลดีตอบริษัทดวย ดาน

ผูบริหารฯ เล็งเห็นความสําคัญของพนักงานระดับปฏิบัติการ โดยเชื่อวาพนักงานเปนบุคคลที่คอย

ผลักดันใหธุรกิจมีความเจริญกาวหนา และบรรลุเปาหมายของธุรกิจได โดยพนักงานที่มีความรู และ

ทํางานดวยความสุขจะสามารถสรางความเจริญกาวหนาใหกับธุรกิจได  

จากปญหาที่เกิดขึ้น และทัศนคติของผูบริหารที่เล็งเห็นความสําคัญของพนักงานระดับ

ปฏิบัติการ ทั้งนี้งานวิจัยจะดําเนินการวิจัยโดยใชพนักงานระดับปฏิบัติการของบริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี 

จํากัด (มหาชน) เปนกรณีศึกษา และจะดําเนินการสํารวจกับพนักงานระดับปฏิบัติการของบริษัทฯ 

ผูวิจัยไดพิจารณาประเด็นของปญหาท่ีตองมีการแกไข โดยมุงเนนที่พนักงานระดับปฏิบัติการ มี

ประเด็นการศึกษาดังนี้ 
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1. ดานการติดตอสื่อสารองคกร 

จากปญหาดังกลาวไดมีทฤษฎีและแนวคดิของ อวยชัย ผกามาศ (2542) กลาววาทักษะ

การสื่อสารหมายถึง ความคิด, ประสบการณและความตองการของผูพูดไปยังผูฟง เพ่ือสื่อความหมาย

ใหผูฟงเกิดความเขาใจ โดยใชนํ้าเสียง ภาษา และกริยาทาทาง ไดอยางถูกตองตามจรรยามารยาท 

และประเพณีของสังคมใหผูฟงรับรูและไดรบัการตอบสนอง และแนวคิดของกนกพร ปมแปง (2553) 

กลาววาทักษะการสื่อสารหมายถึง ทักษะสําคัญขั้นพ้ืนฐานคือ การสื่อสารใหสําเร็จผล ผูสื่อสารจึงควร

ฝกพูดและสื่อสารใหเหมาะสมกับวาระ ในการสื่อความหมายใหชัดเจน มีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

เพื่อใหเกิดการยอมรบัในสังคมมากขึ้น เชนเดียวกับแนวคิดของ Valette (1997) กลาววาทักษะการ

สื่อสารหมายถึง การพูดเพ่ือการสื่อสารวา ไมไดเปนแคการออกเสียง และการออกเสียงสูง เสียงต่ําใน

ประโยคเทานั้นแตเปนการพูดตามหนาที่ของภาษาคือ เปนการทําใหผูอื่นเขาใจถึงจุดประสงคในสิ่งที่

ตองการพูด และการพูดของผูพูดที่มีความสามารถในระดับที่สูงขึ้นไป ตองสามารถเลือกใชสํานวน

ภาษาที่ถูกตองและเหมาะสมเปนท่ียอมรับของเจาของภาษา ยังมีแนวคิดของ Roger (1976) กลาววา

ทักษะการสื่อสารหมายถึง การติดตอและสื่อสารหรอืการถายทอดและแลกเปลี่ยนความขอเท็จจริง 

ความรูสึก ความคิด หรือการกระทําตาง ๆ โดยมีเจตนาที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคคล ซึ่งพฤติกรรม

ในท่ีนี้ หมายถึง การเปลี่ยนความรู ความเขาใจ ทัศนคติ และพฤติกรรมที่แสดงออกโดยเปดเผยและ 

ในขณะเดียวกันยังมีแนวคิดของ Ballow Gilson & Odiorne (1962) กลาววาทักษะการสื่อสาร

หมายถึง การแลกเปลี่ยนคําพูด อักษร สัญลักษณ หรือขาวสาร เพื่อใหอีกฝายไดเขาใจความหมาย 

เขาใจนโยบาย คําสั่ง ความตองการ พรอมรบัฟงขอเสนอแนะทําความเขาใจของอีกฝาย และ

ความรูสึกตาง ๆ กลับมา 

จากปญหาดังกลาวไดมีบทความของ กนกพร ปมแปง (2553) ไดศึกษาเรื่องการหลักการ

สื่อสารในชีวิตประจําวัน เชนเดียวกับงานวิจัยของ ธุวพร ตันตระกูล (2555) ไดศึกษาเร่ืองการพัฒนา

ทักษะการพูดภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันโดยใชบทฝกการสนทนาภาษาอังกฤษ นอกจากนี้ยังมี

งานวิจัยของ เจนจิรา ชัยปาน ทรายแกว พรมแกว และสิทธิ ศรีนาคม (2556) ไดศึกษาเรื่องปจจัยที่

สงผลตอความวิตกวังกลในการพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการ

สื่อสารสากล ชั้นปท่ี4 และงานวิจัยของ เบญจวรรณ แจมจํารูญ (2557) ไดศึกษาเร่ืองปจจัย

บรรยากาศในการสื่อสารภายในองคกร กระบวนการในการสื่อสาร และสื่อสังคมออนไลนสงผลตอ

ประสิทธิภาพในการสื่อสารในองคกรของบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. ดานการทํางานเปนทีม 

ทิศนา แขมมณี (2550, 16) ไดกลาววา การทํางานเปนทีม หมายถึงสองคนข้ึนไป ที่มี

ความสัมพันธคอนขางใกลชิดกันมารวมดําเนินงานทั้งหลายใหบรรลุเปาหมายในทิศทางเดียวกัน

ชวยเหลือเอาใจซึ่งกันและกัน วราภรณ ตระกูลสฤษดิ์ (2550, 11) ไดกลาววา การทํางานเปนทีม 
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หมายถึง การท่ีบุคคลตั้งแตสองคนข้ึนไปมารวมกันทํากิจกรรม โดยมีวัตถุประสงคเดียวกัน สนับสนุน

ชวยเหลือและใชทักษะประสบการณรวมกันทํางานอยางเต็มความสามารถและมีการประสานงาน

อยางดี เพ่ือแกไขปญหาตาง ๆ และพัฒนาองคการใหบรรลุเปาหมายสูงสุดของทีมเรณู เชื้อสะอาด 

(2551, หนา 10) ไดกลาววา การทํางานเปนทีม หมายถึง การท่ีบุคคลตั้งแตสองคนรวมกันเพ่ือ

ปฏิบัติงานอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางรวมกัน โดยมีเปาหมายหรือวัตถุประสงคในทิศทาง

เดียวกันและทุกคนในกลุมมีบทบาทในการชวยดําเนินงานของกลุมมีการติดตอสื่อสารและ

ประสานงานเพื่อใหบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายดิเรก วรรณเศียร (2552, หนา 2) ไดกลาววา การ

ทํางานเปนทีม หมายถึง กลุมบุคคลที่ทํางานรวมกัน มีปฏิสัมพันธหรือมีการตดิตอสื่อสารกันระหวาง

สมาชิกในทีมงาน ชวยกันทํางาน เพื่อใหบรรลุเปาหมายเดียวกันอยางมีประสิทธิภาพและผูรวมทีมตาง

มีความพอใจในการทํางานนั้น ปารคเกอร (Parker, 2001, p. 16) ไดกลาววา การทํางานเปนทีม 

หมายถึง กลุมบุคคลที่มีความสัมพันธและตองพึ่งพากันเพ่ือปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายหรือ

ปฏิบัติงานใหเสร็จสมบูรณ จอหนสัน และจอหนสัน (Johnson,Johnson, 2003, p. 435) ไดกลาววา 

การทํางานเปนทีม หมายถึง กลุมบุคคลท่ีมีความสัมพันธกันมารวมตัวกันเพื่อปฏิบัติงานใหบรรลุ

เปาหมายที่กําหนดไวรวมกัน  

จากปญหาดังกลาวไดมีงานวิจัยของ ปองปรัชญ บือราแง (2554) ไดศึกษาเร่ืองการ

ทํางานเปนทีมท่ีมีผลตอการสรางบรรยากาศองคกร และงานวิจัยของ ธนกร กรวัชรเจริญ (2555) ได

ศึกษาเร่ืองปจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพการทํางานเปนทีมของพนักงาน บริษัท ควอลิต้ีเฮาส จํากัด 

(มหาชน) 

3. ปจจัยดานวัฒนธรรมการทํางาน 

ในทศวรรษที่ 90 เดนซัน (Dension, 1990, p. 2) พบวา วัฒนธรรมองคกรมี

ความสัมพันธกับประสิทธิผล (Effectiveness) ขององคกร เนื่องจากความเชื่อและคานิยมของ

พนักงาน โดยเฉพาะ อยางยิ่งความเชื่อที่แข็งแกรง (Strong) ความไววางใจตอพันธกิจ (Mission) หรือ

คานิยม (Value) และความเชื่อ (Belief) ท่ีพนักงานมีอยางมันคงสมํ่าเสมอเปนพ้ืนฐานสําคัญตอความ

รวมมือกัน ปฏิบัติงานภายในองคกร โดยเฉพาะความเชื่อและคานิยมหลักที่สอดคลองกับนโยบายและ 

การปฏิบัติงานมีผลตอประสิทธิผลขององคกร คือ สามารถนําวิสัยทัศน (Vision) ของผูนําไปปฏิบัติ ให

เกิดขึ้นจรงิได พรอมทั้งสรางวัฒนธรรมที่แกรง (Strong Culture) ทําใหคานิยมและพฤติกรรม 2 

สอดคลองกันอยางมาก (Highly Consistent) นําไปสูพัฒนาการปฏิบัติงานและประสิทธิผลของ 

องคกรในท่ีสุด และหนังสือขายดีชื่อ Corporate Cultures : the Rite and Rituals of Corporate 

Life โดย เดลและเคนเนดี (Deal Kennedy, 1982, p. 94) หนังสือเลมนี้ความสําคัญกับคาความนิยม

ของพนักงานและบรรทัดฐานใน องคกร วาเปนแกนของวัฒนธรรมในบริษัทตางๆ สามารถทําให
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องคกรประกอบกิจการรุงเรือง หรือเสื่อมลงก็ไดทั้งสองดาน (สิทธิโชค วรานุสนัติกูล. 2547, หนา 

175-176) 

จากปญหาดังกลาวไดมีงานวิจัยของ สนธยา เกรยีงไกร ณ พัทลุง (2557) ไดศกึษาเร่ือง

วัฒนธรรมองคกรในทัศนะของพนักงานบรษิัทในตําบลนิคมพัฒนา อําเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 

และงานวิจัยของ นริศย จําปา (2556) ไดศึกษาเร่ืองวัฒนธรรมองคกรที่มีผลตอการปฏิบัติงานของ

พนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและ สหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.)จังหวัดระนอง 

จากประเด็นปญหาและเหตุผลที่กลาวถึงสามารถนํามาจัดทําเปนแนวทางการศกึษาได

เปนหัวขอวิจัยดังนี้ คือ การศึกษาการติดตอสื่อสารองคกร การทํางานเปนทีม และวัฒนธรรมการ

ทํางานท่ีสงผลตอประสิทธิผลในการทํางานของพนักงานระดับปฏิบัติการของ บรษิัท เอ็ม เอฟ อี ซี 

จํากัด (มหาชน) โดยกําหนดวัตถุประสงคดังนี้ 

  

1.2 วัตถุประสงคของการวิจัย 

การศกึษาการติดตอสื่อสารองคกร การทํางานเปนทีมและวัฒนธรรมการทํางานท่ีสงผลตอ

ประสิทธิผลในการทํางานของพนักงานระดับปฏิบัติการของ บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จํากัด (มหาชน) มี

การกําหนดวัตถุประสงคดังนี้ 

1.2.1 เพ่ือศึกษาอิทธิพลของการติดตอสื่อสารองคกรที่มีผลตอประสิทธิผลในการทํางานของ

พนักงานระดับปฏิบัติการของบริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จํากัด (มหาชน) 

1.2.2 เพ่ือศึกษาอิทธิพลของการทํางานเปนทีมที่มีผลตอประสิทธิผลในการทาํงานของ

พนักงานระดับปฏิบัติการของบริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จํากัด (มหาชน) 

1.2.3 เพ่ือศึกษาอิทธิพลของวัฒนธรรมการทํางานที่มีผลตอประสิทธิผลในการทํางานของ

พนักงานระดับปฏิบัติการของบริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จํากัด (มหาชน) 

 

1.3 ขอบเขตของการวิจัย 

การกําหนดขอบเขตของการวิจัยนี้จะอธิบายในประเด็นหัวขอดังนี้ 

1.3.1 ประเภทและรูปแบบวิธีการวิจัย 

งานวิจัยนี้เปนงานวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) ที่ใชแบบสอบถามแบบปลาย

ปด (Close-ended Questionnaire) ที่ประกอบดวยขอมลูคุณสมบัติสวนบุคคล ขอมูลการ

ติดตอสื่อสารองคกร ขอมูลการทํางานเปนทีม ขอมูลวัฒนธรรมการทํางาน และขอมูลประสิทธิผลใน

การทํางาน ซึ่งพนักงานระดับปฏิบัติการของบรษิัท เอ็ม เอฟ อี ซี จํากัด (มหาชน) เปนเครื่องมือใน

การเก็บรวบรวมขอมูล 

1.3.2 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
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ประชากรที่ใชในการศึกษาคร้ังนี้จะเปนพนักงานระดับปฏิบัติการของบริษัท เอ็ม เอฟ 

อี ซี จํากัด (มหาชน) ท้ัง 3 สํานักงาน ซึ่งไดแก 

1. อาคารโมเดิรนฟอรมทาวเวอร 

2. อาคารเลา เปง งวน 

3. อาคารเอส เจ อินฟนิท 

ทั้งนี้เนื่องจากผูวิจัยทราบจํานวนกลุมประชากร จึงกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางโดย

ใชตารางการคํานวณหาขนาดกลุมตัวอยางของ Taro Yamane ท่ีระดับความเชื่อมั่น 95% ระดับ

ความคลาดเคลื่อน -+5% ซึ่งไดขนาดของกลุมตัวอยางจํานวน 286 คน และผูวิจัยจะกําหนดขนาด

ของกลุมตัวอยาง อาคารละ 95คน โดยเฉลี่ย จากจํานวนพนักงานระดับปฏิบัติการทั้งหมดของ บริษัท 

เอ็ม เอฟ อี ซี จํากัด (มหาชน) และจะทําการสุมกลุมตัวอยางที่เปนพนักงานระดับปฏิบัติการของ 

บรษิัท เอ็ม เอฟ อี ซี จํากัด (มหาชน) โดยจะสุมกลุมตัวอยางแบบตามสะดวก โดยการแจก

แบบสอบถามมีการสุมกลุมตัวอยางดังน้ีวันที่ 1 มิถุนายน ถึง 30 มิถุนายน 2561 จํานวน 286 คน 

1.3.3 ตัวแปรอิสระและตัวแปรตามที่ใชในการวิจัย 

การกําหนดตัวแปรท่ีใชในการวิจัยจะกําหนดตัวแรก 2 ลักษณะดังน้ี 

1.3.3.1 ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) ประกอบดวย 

1.3.3.1.1 ขอมูลดานการติดตอส่ือสารองคกร 

1.3.3.1.2 ขอมูลดานการทํางานเปนทีม 

1.3.3.1.3 ขอมูลดานวัฒนธรรมการทํางาน ซึ่งประกอบดวย การดูแลเอาใจ

ใส ความนาเชื่อถือ ความคิดสรางสรรค ความกลาตัดสินใจ 

1.3.3.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variables) ประกอบดวย ขอมูลดาน

ประสิทธิผลในการทํางาน 

1.3.4 การกําหนดกรอบแนวคิดการวิจัย 

จากการกําหนดตัวแปรที่ใชในการวิจัย ซี่งประกอบดวยกลุมตัวแปรอิสระจํานวนสาม

กลุม โดยกลุมคือขอมูลดานการติดตอสื่อสารองคกร กลุมสองคือขอมูลดานการทํางานเปนทีม ไดแก 

ดานหัวหนา ดานลูกนอง ดานกระบวนการ กลุมสามคือขอมูลดานวัฒนธรรมการทํางาน ไดแก การ

ดูแลเอาใจใส ความนาเชื่อถือ ความคิดสรางสรรค ความกลาตัดสินใจ และตัวแปรตามหนึ่งกลุม คือ 

ขอมูลดานประสิทธิผลในการทํางานของพนักงานระดับปฏิบัติการของบริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จํากัด 

(มหาชน) 

ทั้งนี้จะทําการทดสอบในลักษณะตัวแปรเด่ียว (Univariate Analysis) ของตัวแปร

อิสระท่ีมีตอตัวแปรตามเปนรายตัวแปรโดยสามารถอธิบายตามกรอบแนวความคิดการวิจัยดังนี้ 
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ภาพท่ี 1.1: กรอบแนวคิดและสมมติฐานการวิจัย 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดานการติดตอสื่อสารองคกร 

1. ดานผูสงสาร 

2. ดานผูรับสาร 

3. ดานภาษา และ

เคร่ืองมือในการส่ือสาร 

ดานการทํางานเปนทีม 

1. ดานหัวหนา 

2. ดานลูกนอง 

3. ดานกระบวนการ 

ดานวัฒนธรรมการทํางาน 

1. ดานการดูแลเอาใจใส 

2. ดานความนาเชื่อถือ 

3. ดานความคิดสรางสรรค 

4. ดานความกลาตัดสินใจ 

 

 

 

 

 

ปจจัยดานประสิทธิผลใน

การทํางานของพนักงาน

ระดับปฏิบัติการ บริษัท เอ็ม 

เอฟ อี ซี จํากัด (มหาชน) 

ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) ตัวแปรตาม (dependent Variables) 
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1.4 สมมติฐานการวิจัยและวิธีการทางสถิติ 

1.4.1 สมมติฐานการวิจัย 

การศกึษาการติดตอสื่อสารองคกร การทํางานเปนทีมและวัฒนธรรมการทํางานของ

พนักงานระดับปฏิบัติการ บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จํากัด (มหาชน) มีการกําหนดสมมติฐานดังนี้ 

1.3.1.1.1 อิทธิพลของการติดตอสื่อสารองคกรตอประสิทธิผลในการทํางานของ

พนักงานระดับปฏิบัติการ บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จํากัด (มหาชน)  

1.3.1.1.2 อิทธิพลของการทํางานเปนทีมตอประสิทธิผลในการทํางานของพนักงาน

ระดับปฏิบัติการ บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จํากัด (มหาชน)  

1.3.1.1.3 อิทธิพลของวัฒนธรรมการทํางานตอประสิทธิผลในการทาํงานของ

พนักงานระดบัปฏิบัติการ บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จํากัด (มหาชน)  

การทดสอบสมมติฐานท้ังสามขอจะทําการทดสอบที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

1.4.2 วิธีการทางสถิติที่ใชสําหรับงานวิจัย 

วิธีการทางสถิติที่ใชสําหรับงานวิจัยนี้สามารถแบงได 2 ประเภทไดแก 

1.4.2.1 การรายงานผลดวยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ซึ่งไดแกคา

รอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

1.4.2.2 การรายงานผลดวยสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ซึ่งไดแกการ

วิเคราะหสมมติฐานทั้งสามขอ โดยมีการใชสถิติการวิจัยดังนี้ 

1.4.2.2.1 สมมติฐานขอที่ 1 จะใชสถิติทดสอบหาความสัมพันธแบบ

ถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) 

1.4.2.2.2 สมมติฐานขอที่ 2 จะใชสถิติทดสอบหาความสัมพันธแบบ

ถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) 

1.4.2.2.3 สมมติฐานขอที่ 3 จะใชสถิติทดสอบหาความสัมพันธแบบ

ถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) 

 

1.5 นิยามคําศัพท 

นิยามคําศัพทสําหรับงานวิจัยมีดังน้ี  

1.5.1 ขอมูลสวนบุคคลหมายถึง ขอมูลหรือสิ่งใดๆ ก็ตามที่เปนเครื่องบงชี้ใหเห็นและเขาใจ

ถึงเร่ืองราวหรือลักษณะตัวบุคคลหนึ่งบุคคลใด เชน เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา ฐานะการเงิน 

เปนตน 

1.5.2 การติดตอสื่อสารองคกรหมายถึง การสรางความเขาใจในนโยบายของผูบริหาร และ

เปนสิ่งเชื่อมความสัมพันธระหวางบุคลากรในองคกร และเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอ
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องคกรในทางบวก เพราะนโยบายการบริหารงานการจัดการขององคกรเปนสวนสําคัญและเพ่ือใหการ

ดําเนินงานบรรลุเปาหมาย ที่วางไว 

1.5.3 การทํางานเปนทีมหมายถึง การรวมกันทํางานของสมาชิกที่มากกวาหนึ่งคนโดยที่

สมาชิกทุกคนจะตองมีเปาหมายที่ตรงกัน ทําอะไรแลวทุกคนตองยอมรับรวมกันมีการวางแผนการ

ทํางานรวมกัน การทํางานเปนทีมมีความสําคัญในทุกๆ องคกรการทํางานเปนทีมเปนสิ่งจําเปนสําหรับ

การเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารงาน การทํางานเปนทีมเปนเรื่องสําคัญที่จะ

นําไปสูความสําเร็จของเนื้องานท่ีตองใชความรวมมือของสมาชิกเปนอยางดี 

1.5.4 วัฒนธรรมการทํางานหมายถึง พฤติกรรมที่สรางข้ึนจากคนในองคกร โดยวิธีการ

เรยีนรูซึ่งกันและกัน และยืดถือปฏิบัติตอกันมาเรื่อย ๆ เกิดขึ้นเปนธรรมเนียมปฏิบัติขององคกรนั้นๆ 

1.5.5 ปจจัยดานประสิทธิผลในการทํางานหมายถึง ประสิทธิผลขององคการ หมายถึง การ

ที่องคการไดดําเนินงานใด ๆ โดยการใชทรัพยากรตาง ๆ จนเกิดผงสําเร็จบรรลุตามเปาหมายตาง ๆ ที่

องคการตั้งไว 

 

1.6 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรบัสําหรับงานวิจัยนี้อธิบายไดดังนี้ 

1.6.1 ทําใหทราบถึง คุณภาพการติดตอสื่อสารองคกรท่ีมีผลตอการปฏิบัติงานของพนักงาน

ระดับปฏิบัติการ บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จํากัด (มหาชน) เพื่อนําไปพัฒนาคณุภาพการติดตอสื่อสาร

ภายในองคกรใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

1.6.2 ทําใหทราบถึง ปจจัยสวนบุคคลท่ีมีผลตอการสรางบรรยากาศการทํางานในองคกร 

ของพนักงานระดับปฏิบัติการ บรษิัท เอ็ม เอฟ อี ซี จํากัด (มหาชน) เพ่ือใชเปนแนวทางในการให

ผูบริหารนําไปใชเสริมสรางและพัฒนาการทํางานเปนทีม 

1.6.3 ทําใหทราบถึง วัฒนธรรมการทํางานในองคกร ที่มีผลตอการปฏิบัติงานของพนักงาน

ระดับปฏิบัติการ บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จํากัด (มหาชน) เพ่ือนําขอมูลไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนตอ

องคกรในอนาคต 

1.6.4 ผลการวิจัยนี้คาดวาจะเปนแนวทางสําหรับการเปนตัวอยางในการพัฒนาในแงมุมอื่น 

ๆ นอกเหนือจากการศึกษาการติดตอสื่อสารองคกรการทํางานเปนทีมและวัฒนธรรมการทํางานที่

สงผลตอประสิทธิผลในการทํางานของพนักงานระดับปฏิบัติการของ บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จํากัด 

(มหาชน) 
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บทที ่2 

ทบทวนวรรณกรรม 

 

งานวิจัยเร่ืองการศึกษาการติดตอสื่อสารองคกร การทํางานเปนทีมและวัฒนธรรมการทํางาน

ที่สงผลตอประสิทธิผลในการทํางานของพนักงานระดับปฏิบัติการของ บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จํากัด 

(มหาชน) อธิบายไดตามรายการดังนี้ 

2.1 ประวัติและความเปนมา 

2.2 แนวคิด ทฤษฎีที่เก่ียวของ 

2.2.1 แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของดานการติดตอสื่อสารองคกร 

2.2.2 แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของดานการทํางานเปนทีม 

2.2.3 แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของดานวัฒนธรรมการทํางาน 

2.2.4 แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของดานประสิทธิผลในการทํางาน 

2.3 งานวิจัยที่เก่ียวของ 

2.3.1 งานวิจัยที่เก่ียวของดานการติดตอสื่อสารองคกร 

2.3.2 งานวิจัยที่เก่ียวของดานการทํางานเปนทีม 

2.3.3 งานวิจัยที่เก่ียวของดานวัฒนธรรมการทํางาน 

2.3.4 งานวิจัยที่เก่ียวของดานประสิทธิผลในการทํางาน 

การศกึษาการติดตอสื่อสารองคกรการทํางานเปนทีมและวัฒนธรรมการทํางานที่สงผลตอ

ประสิทธิผลในการทํางานของพนักงานระดับปฏิบัติการของ บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จํากัด (มหาชน) 

ทั้งนี้ผูวิจัยจะอธิบายกรณีศึกษาในรายละเอียดดังนี้ 

 

2.1 ประวัติความเปนมาของบริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จํากัด (มหาชน) 

บรษิัท เอ็ม เอฟ อี ซี จํากัด (มหาชน) จัดตั้งข้ึนเมื่อตนป 2540 โดยการรวมทุนระหวางบริษัท 

โมเดอรนฟอรม อินทิเกรชั่น เซอรวิสเซส จํากัด ซึ่งเปนบริษัทรวมของ บริษัท โมเดอรนฟอรมกรุป 

จํากัด (มหาชน) กับกลุมผูบริหารที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณในสาขาคอมพิวเตอรและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือประกอบธุรกิจบริการใหคําปรึกษาพัฒนาและวางระบบคอมพิวเตอร และ

เครือขายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ สําหรับลูกคาทั้งภาครัฐและเอกชน โดยมุงเนนกลุมลูกคาวิสาหกิจ 

(Enterprise) ขนาดใหญท่ีเปนผูนําในแตละอุตสาหกรรม ปจจุบันบริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จํากัด 

(มหาชน) เปนผูถือหุนของบริษัท โมเดอรนฟอรม อินทิเกรชั่น เซอรวิสเซส จํากัด ในสัดสวน 100% 

ในชวงการกอตั้งบริษัทกลุมผูบริหารไดเล็งเห็นวาการประกอบธุรกิจในลักษณะการซื้อมาขาย

ไปนั้นมีแนวโนม ที่จะมีจํานวนคูแขงคอนขางมาก อันจะนํามาซึ่งการแขงขันดานราคาและอาจทําให
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บรษิัทไมสามารถเพ่ิมยอดขายโดยรักษาอัตราสวนกําไรไวได นอกจากนี้ ในการประกอบธุรกิจลักษณะ

ดังกลาว ผูประกอบการจะตองมีการเก็บรักษาสินคาคงคลงัทําใหตองมีเงินทุนหมุนเวียนที่เพียงพอ ทั้ง

ยังมีความเสี่ยงจากการที่สินคาลาสมัยอันจะทําใหราคาขายลดลง ผูบริหารจึงไดเร่ิมกําหนดรูปแบบ

การดาํเนินธุรกิจของบริษัทในลักษณะการใหบริการคําปรึกษา พัฒนาและวางระบบคอมพิวเตอรและ

เครือขายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ กลาวคือบริษัทจะมุงเนนการขายบริการเปนสําคัญซึ่งจะทําให

บรษิัทสามารถหลีกเลี่ยงการแขงขันดานราคา และสามารถคงรกัษาไวซึ่งอัตราสวนกําไรท่ีเหมาะสมได 

อีกทั้งยังเปนการลดการพ่ึงพาผูผลิตหรือผูจัดจําหนายผลิตภัณฑตางๆ ดวย  

โดยบรษิัทเร่ิมมุงเนนใหบริการกับลูกคาในกลุมธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคมเปนกลุมแรก 

เนื่องจากเปนกลุมธุรกิจที่มีงบประมาณในการลงทุนและใชจายในดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี

สารสนเทศคอนขางสูง และอาศัยเทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ใหม ล้ําหนา และเปลี่ยนแปลง

ตลอดเวลาในการสรางศักยภาพการแขงขัน ซึ่งจะทําใหบริษัทสามารถสรางมูลคาเพ่ิมใหกับบริการได

มาก หากสามารถเรียนรูและนําเสนอนวัตกรรมใหมๆ แกลูกคาไดกอนคูแขง นอกจากนี้ ประสบการณ

และผลงานท่ีบริษัทไดรับจากการใหบริการแกลูกคาในกลุม สื่อสารโทรคมนาคมยังชวยสงเสริมให

บรษิัทสามารถขยายกลุมลูกคาไปยังกลุมธุรกิจอื่นๆ อันไดแก กลุมสถาบันการเงนิ หนวยงานราชการ

และรัฐวิสาหกิจ พลังงาน อุตสาหกรรมการผลติ และอ่ืน ๆ (“เกี่ยวกับMFEC”, 2560) 

 

2.2 แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของ 

2.2.1 แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของดานการติดตอสื่อสารองคกร 

ทฤษฎีและแนวคิดของ ทองใบ สุดชารี (2442) ที่กลาววา การสื่อสารขององคกรเปน

การแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารและความรูในหมูสมาชิกขององคกรเพื่อใหบรรลุประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลขององคกร นอกจากนี้อวยชัย ผกามาศ (2542) กลาววาทักษะการสื่อสารหมายถึง 

ความคิดประสบการณและความตองการของผูพูดไปสูผูฟง เพ่ือสื่อความหมายใหผูฟงเกิดความเขาใจ 

โดยใชนาเสียง ภาษา และกริยาทาทาง ไดอยางถูกตองตามจรรยามารยาท และประเพณีของสังคมให

ผูฟงรับรูและไดรบัการตอบสนองและแนวคิดของ วิโรจน โสวัณนะ (2545) กลาววา การสื่อสารเปน

กลยุทธหรือกระบวนการหรือเคร่ืองมือที่จะนําไปสูความเขาใจในการติดตอและการทํางานรวมกันของ

บุคคลในองคกรเพื่อบรรลุเปาหมาย กนกพร ปมแปง (2553) กลาววาทักษะการสื่อสารหมายถึง 

ทักษะสําคญัขั้นพ้ืนฐานคือการสื่อสารใหสัมฤทธ์ิผลผูสื่อสารจึงควรฝกพูดและสื่อสารใหเหมาะสมกับ

กาลเทศะ ในการสื่อความหมายใหชัดเจน เหมาะสมและมีประสิทธิภาพเพ่ือใหเกิดการยอมรับในสังคม

ยิ่งข้ึน เชนเดยีวกับแนวคิดของ Szilagyi & Wakkace (1990 อางใน วันชัย มีชาติ, 2548) กลาววา 

การสื่อสารภายในองคกรสงผลตอประสิทธิภาพภายในองคกร การสื่อสารที่ผิดพลาดจะสงผลกระทบ

ตอการบรรลุประสิทธิผลขององคกรเสมอ Valette (1997) กลาววาทักษะการส่ือสารหมายถึง การพูด
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เพื่อการสื่อสารวา มิไดเปนแคการออกเสียง และการออกเสียงสูงเสียงตาในประโยคเทานั้นแตเปนการ

พูดตามหนาที่ของภาษากลาวคือ เปนการทําใหผูอื่นเขาใจถึงจุดประสงคในสิ่งที่ตนพูด และการพูด

ของผูพูดที่มีความสามารถในระดับที่สูงข้ึนไป ตองสามารถเลือกใชสํานวนภาษาที่ถูกตองและ

เหมาะสมเปนท่ียอมรบัของเจาของภาษา ยังมีแนวคิดของ Roger(1976) กลาววาทักษะการสื่อสาร

หมายถึง เปนการติดตอสื่อสารหรือการถายทอดและแลกเปลี่ยนความขอเท็จจริง ความรูสึก ความคิด 

หรอืการกระทําตาง ๆ โดยมีเจตนาที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคคล ซึ่งพฤติกรรมในที่น้ี หมายถึง การ

เปลี่ยนความรู ความเขาใจ ทัศนคติ และพฤติกรรมที่แสดงออกโดยเปดเผยและ ในขณะเดียวกันยังมี

แนวคิดของ Ballow, Gilson & Odiorne (1962)กลาววาทักษะการส่ือสารหมายถึง การแลกเปล่ียน

คําพูด อักษร สัญลักษณ หรือขาวสาร เพื่อใหอีกฝายไดเขาใจความหมาย เขาใจนโยบาย คําสั่ง ความ

ตองการ พรอมกับรบัฟงขอเสนอแนะทําความเขาใจของอีกฝาย และความรูสึกตาง ๆ กลับมา 

จากความหมายทั้งหมดผูวิจัยสรุปไดวาการติดตอสื่อสารองคกรหมายถึง การ

ติดตอสื่อสาร เพ่ือแลกเปลี่ยนขอเท็จจริง ความรูสึก ความคิด และเปนการทําใหผูอ่ืนเขาใจถึง

วัตถุประสงคในสิ่งที่ตนพูด โดยใชภาษาท่ีถูกตอง เหมาะสม ถูกกาลเทศะ และมีประสิทธิภาพเพ่ือให

เกิดการยอมรับในสังคม 

2.2.2 แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของดานการทํางานเปนทีม 

ทฤษฎีและแนวคิดของ ทิศนา แขมมณี (2550, หนา 16) ไดกลาววา การทํางานเปน

ทีม หมายถึงสองคนขึ้นไป ที่มีความสัมพันธคอนขางใกลชิดกันมารวมดําเนินงานทั้งหลายใหบรรลุ

เปาหมายในทิศทางเดียวกันชวยเหลือเอาใจซึ่งกันและกัน ปราชญา กลาผจัญ (2550) กลาววา การมี

ทีมงานที่เขมแข็มจะเปนการประสานความรูความสามารถ และประสบการณของสมาชิก ไดอยาง

สอดคลองกลมกลืนกันและชวยสรางเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและพรอมชวยยกระดับผล

การปฏิบัติงานขององคกรโดยรวม วราภรณ ตระกูลสฤษดิ์ (2550, หนา 11) ไดกลาววา การทํางาน

เปนทีม หมายถึง การท่ีบุคคลต้ังแตสองคนข้ึนไปมารวมกันทํากิจกรรม โดยมีวัตถุประสงคเดยีวกัน 

สนับสนุนชวยเหลือและใชทักษะประสบการณรวมกันทํางานอยางเตม็ความสามารถและมีการ

ประสานงานอยางดี เพ่ือแกไขปญหาตาง ๆ และพัฒนาองคการใหบรรลุเปาหมายสูงสุดของทีมเรณู 

เชื้อสะอาด (2551, หนา 10) ไดกลาววา การทํางานเปนทีม หมายถึง การท่ีบุคคลต้ังแตสองคน

รวมกันเพ่ือปฏิบัติงานอยางใดอยางหน่ึงหรือหลายอยางรวมกัน โดยมีเปาหมายหรือวัตถุประสงคใน

ทิศทางเดียวกันและทุกคนในกลุมมบีทบาทในการชวยดําเนินงานของกลุมมีการติดตอสื่อสารและ

ประสานงานเพื่อใหบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมาย เชนเดียวกับดิเรก วรรณเศยีร (2552, หนา 2) ได

กลาววา การทํางานเปนทีม หมายถึง กลุมบุคคลที่ทํางานรวมกัน มีปฏิสัมพันธหรือมีการติดตอสื่อสาร

กันระหวางสมาชิกในทีมงาน ชวยกันทํางาน เพ่ือใหบรรลุเปาหมายเดียวกันอยางมีประสิทธิภาพและผู

รวมทีมตางมีความพอใจในการทํางานนั้น Parker(1990) ไดกลาววา การทํางานเปนทีมเปนกลุม
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บุคคลที่มีความสัมพันธกันและตองพึ่งพากัน เพื่อปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมาย หรือปฏิบัติงานใหเสร็จ

สมบูรณ คนกลุมนี้มีเปาหมายรวมกันและยอมรบัวาวิธีเดียวที่จะทําใหงานสําเร็จคือการทํางานรวมกัน 

Johnson (2003, p. 435) ไดกลาววา การทํางานเปนทีม หมายถึง กลุมบุคคลที่มีความสัมพันธกันมา

รวมตัวกันเพ่ือปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายท่ีกําหนดไวรวมกัน  

จากความหมายทั้งหมดผูวิจัยสรุปไดวาการทํางานเปนทีมหมายถึง การที่บุคคลตั้งแต

สองคนรวมกันเพ่ือปฏิบัติงานอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางรวมกัน สนับสนนุชวยเหลือและใช

ทักษะรวมกัน เพ่ือใหบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมาย 

2.2.3 แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของดานวัฒนธรรมการทํางาน 

ในทศวรรษที่ 90 ทฤษฎีและแนวคิดของ Dension (1990, p. 2) พบวา วัฒนธรรม

องคกรมีความสัมพันธกับประสิทธิผล (Effectiveness) ขององคกร เนื่องจากความเชื่อและคานิยม

ของพนักงาน โดยเฉพาะ อยางย่ิงความเชื่อที่แข็งแกรง (Strong) ความไววางใจตอพันธกิจ (Mission) 

หรอืคานิยม (Value) และความเชื่อ (Belief) ที่พนกังานมีอยางมันคงสมํ่าเสมอเปนพื้นฐานสําคัญตอ

ความรวมมือกัน ปฏิบัติงานภายในองคกร โดยเฉพาะความเชื่อและคานิยมหลักที่สอดคลองกับ

นโยบายและ การปฏิบัติงานมีผลตอประสิทธิผลขององคกร คือ สามารถนําวิสัยทัศน (Vision) ของ

ผูนําไปปฏิบัติ ใหเกิดข้ึนจริงได พรอมทั้งสรางวัฒนธรรมที่แกรง (Strong Culture) ทําใหคานยิมและ

พฤติกรรม 2 สอดคลองกันอยางมาก (Highly Consistent) นําไปสูพัฒนาการปฏิบัติงานและ

ประสิทธิผลของ องคกรในที่สุด Senge (1990) กลาววาวัฒนธรรมองคกรแหงการเรียนรูเปนการ

เรยีนรูและนําความรูมาใชในงานตลอดจนสามารถสรางบุคคลากรมีนิสัยใฝรูหรือรักการเรียนรูมีการ

พัฒนาตนเองใหรูจักการปรบัปรงุอยางตอเนื่องจะชวยใหงานมีประสิทธิภาพ และหนังสือขายดีชื่อ 

Corporate Cultures,the Rite and Rituals of Corporate Life โดย เดลและเคนเนดี (Deal and 

Kennedy, 1982,94) หนงัสือเลมนี้ความสําคัญกับคาความนิยมของพนักงานและบรรทัดฐานใน 

องคกร วาเปนแกนของวัฒนธรรมในบริษัทตางๆ สามารถทําใหองคกรประกอบกิจการรุงเรือง หรือ

เสื่อมลงก็ไดท้ังสองดาน (สิทธิโชค วรานุสันติกูล, 2547) 

จากความหมายทั้งหมดผูวิจัยสรุปไดวา วัฒนธรรมการทํางานหมายถึง ความเชื่อ 

คานิยม ของพนักงานหากมีความม่ันคงสมํ่าเสมอจะเปนพ้ืนฐานที่ดีใหกับองคกร เปนการยึดถือปฏิบัติ

กันตอไป เพ่ือใหสอดคลองกับนโยบายบริษัทฯ  

2.2.4 แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับปจจัยประสิทธิผลในการทํางาน 

ทฤษฎีและแนวคิดของจักรกฤษณ จันทะคุณ (2553) กลาววาการบรรลุตาม

วัตถุประสงคหรือเปาหมายที่พึงปรารถนาหรือเปนไปตามที่คาดหวังไว  พูดงายๆ ชัดๆ ก็คือ 

ประสิทธิผล พิจารณาจากการนําผลของงาน โครงการ หรือกิจกรรม ที่ไดรบัเปรียบเทียบกับ

วัตถุประสงค หรือเปาหมาย นอกจากนี้ธงชัย สันติวงษ (2537) ที่กลาววาความมีประสิทธิภาพ 
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หมายถึง การมีสมรรถนะสูง สามารถมีระบบการทํางานสรางสมทรัพยากร และความมั่งค่ังเก็บไว

ภายใน เพื่อขยายตัวตอไป และเพ่ือเอาไวสําหรับรองรับสถานการณท่ีอาจเกิดวิกฤตการณจาก

ภายนอกไดดวย อรณุ รักธรรม (2525) กลาววาประสิทธิผล หมายถึงความสามารถขององคการท่ีจะ

ดําเนินการใหบรรลุเปาหมาย 4 ประการ คือ ความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันในองคการ (integration) 

การปรับตัวขององคการใหสอดคลองกับสภาพแวดลอม (adaptability) การปรับตัวขององคการให

สอดคลองกับสังคม (social relevance) และผลผลิตขององคการ (productivity) เชนเดียวกับ 

Geogopoulos & Tanenbaum (1986) กลาววา ประสิทธิผลขององคการ (Organizational 

effectiveness) หมายถึงความมากนอย (extent) ของการที่องคการ ในฐานะเปนระบบทางสังคม

สามารถบรรลุถึงวัตถุประสงคไดโดยทรัพยากรและหนทางที่มีอยู โดยไมทําใหทรัพยากรและหนทาง

เสียหายและ โดยไมสรางความตงึเครียดที่ไมสมควรแกสมาชิก ซึ่งมาตรการท่ีใชในการวัดประสิทธิผล

ขององคการตั้งอยูบนวิธีการและเปาหมาย (means and ends) โดยเกณฑบงชี้ในการวัด ประสิทธิผล

คือ ความสามารถในการผลิตองคการ ความยืดหยุนขององคการในรูปของความสําเร็จในการปรบัตัว

เขากับการเปลี่ยนแปลงภายในองคการและความสําเร็จในการปรับตัวเขากับการเปลี่ยนแปลงซึ่ง

เกิดขึ้นนอกองคการ และการปราศจากความกดดัน หรือการขัดแยงรุนแรงระหวางกลุมยอยใน

องคการระหวางหนวยงานในองคการ  

จากความหมายทั้งหมดผูวิจัยสรุปไดวาประสิทธิผลในการทํางานหมายถึง การบรรลุ

เปาหมาย หรือวัตถุประสงคการทํางานท่ีตั้งไว พิจารณาจากการนําผลงาน โครงงาน มาเปรียบเทียบ

กับเปาหมายและวัตถุประสงคการทํางานที่ตั้งไว ประสิทธิผลคือผลสําเร็จ หรือผลท่ีเกิดขึ้น 

 

2.3 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

2.3.1 งานวิจัยที่เก่ียวของดานการติดตอสื่อสารองคกร 

เบญจพร ยิฐธรรม (2553) ไดศึกษาเรื่องความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการ

ติดตอสื่อสาร และการสนับสนุนทางสังคม ในองคการ กับขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน กรณีศึกษา 

ขาราชการสังกัด กระทรวงอุตสาหกรรม โดยมีวัตถุประสงคในการศึกษาท่ีสําคัญ 5 ประการ คือ 

ประการแรก เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการ ติดตอสื่อสารในองคการ 4 รูปแบบ กับ

ขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของขาราชการ ประการที่สอง เพ่ือศึกษาความแตกตางระหวาง

ขาราชการที่มีพฤติกรรมการติดตอสื่อสารในองคการ ทั้ง 4 รูปแบบ ในระดับที่แตกตางกัน ประการท่ี

สาม เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางการไดรบัการสนบัสนุนทาง สังคมในองคการจากผูบังคับบัญชา 

และจากเพ่ือนรวมงาน กับขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของ ขาราชการ ประการที่สี่ เพ่ือศึกษา 

ความสัมพันธระหวางความปรารถนาใหมี พฤติกรรมการ ติดตอสื่อสารในองคการ 4 รูปแบบที่มากข้ึน

กวาปจจุบัน กับ ขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของ ขาราชการ และประการที่หา เพื่อศึกษา
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ความสัมพันธระหวางความปรารถนาใหมีการสนับสนุนทาง สังคมในองคการจากผูบังคับบัญชาและ

จากเพ่ือนรวมงานที่มากขึ้นกวาที่ไดรับในปจจุบัน กับขวัญ กําลังใจในการปฏิบัติงานของขาราชการ 

จากผลการวิเคราะหขอมูลพบผลการวิจัย ดังนี้ 1) พบวา ขาราชการที่รายงานวามีพฤติกรรมการ 

ติดตอสื่อสารในองคการแตละรูปแบบใน 4 รูปแบบยิ่งมาก มีขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานมาก ตาม

ไปดวย โดยพบความสัมพันธทางบวกนี้ท้ังในกลุมรวมและในองคประกอบยอยทุกดาน ของขวัญ

กําลังใจ คือ ดานความสัมพันธในหนวยงาน ดานความพึงพอใจในงาน ดานความรูสึก มั่นคงในงาน 

และดานความกาวหนาในงาน 2) พบวา ขาราชการที่รายงานวาพฤติกรรมการ ติดตอสื่อสารทุก

รูปแบบในปริมาณมาก มีขวัญกําลังใจมากกวาขาราชการที่รายงานวามีพฤตกิรรม การติดตอสื่อสาร

ทุกรูปแบบในปรมิาณนอยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 3) พบวาการไดรับการ สนับสนุนทางสังคมจาก

ผูบังคับบัญชา และจากเพ่ือนรวมงานมีความสัมพันธอยางเชื่อถือไดทาง สถิติ กับขวัญกําลังใจในการ

ปฏิบัติงานของขาราชการโดยรวมและท้ัง 4 ดานดังกลาวขางตนดวย 4) พบวา ขาราชการท่ีปรารถนา

ใหมีพฤติกรรมการติดตอสื่อสารในองคการ 4 รูปแบบมากขึ้นกวา พฤติกรรมการติดตอสื่อสารท่ี

กระทําอยู ยิ่งมากขึ้นยิ่งมีขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของขาราชการ นอยลงโดยพบความสัมพันธ

ทางลบในกลุมรวมและในองคประกอบยอยหลายดาน และ 5) พบวา ขาราชการที่ปรารถนาใหไดรับ

การสนับสนุนทางสังคมในองคการจากผูบังคับบัญชาและจากเพ่ือน รวมงานมากขึ้นกวาท่ีไดรับใน

ปจจุบัน ยิ่งมากยิ่งมีขวัญกําลังใจในดานความสัมพันธในหนวยงาน และดานความพึงพอใจในงานยิ่ง

นอย นอกจากนี้ การศึกษาครั้งนี้ พบวา ขาราชการที่มีอายุมาก มี อายุราชการมากหรือมรีะดับ

เงินเดือนมาก มีขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานดานความสัมพันธใน หนวยงานมากกวาขาราชการที่มี

ลักษณะตรงกันขาม 

จรัสโฉม ศิริรัตน (2558) ไดศึกษาเร่ืองปญหาการติดตอสื่อสารของบุคลากรในองคกร: 

กรณีศึกษาสํา นักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ มีวัตถุประสงคเพื่อศกึษาการ

ติดตอสื่อสารของบุคลากร สํา นักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัย ศรีนครนิทรวิโรฒ ซึ่งประกอบดวย 4 

ดาน คือ ผูสงขาวสาร เนื้อหาขาวสาร ชองทางขาวสาร และผูรับขาวสาร เก็บรวบรวม ขอมูลจาก

บุคลากรสํา นักหอสมุดกลาง จํานวนทั้งหมด 92 คน โดยใชแบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติ

เชิงพรรณนา ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และวิเคราะหความแตกตางดวยไควส

แควรผลการศึกษาพบวา 1) บุคลากร สํา นักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ มีปญหา

การตดิตอสื่อสารในองคกรโดยรวมในระดับปานกลาง และปญหา รายดานเรียงตามลํา ดับจากมากไป

หานอย ไดแก ผูสงขาวสาร ผูรบัขาวสาร ชองทางขาวสาร และเน้ือหาขาวสารตามลํา ดับ 2) บุคลากร

สํา นกัหอสมุดกลางที่มีสถานภาพ ตําแหนง วุฒิการศึกษา และประสบการณทํางานแตกตางกัน มี

ปญหาการติดตอ สื่อสารท้ังโดยรวมและเปนรายดานไมแตกตางกัน 3) บุคลากรสํา นักหอสมุดกลาง

สวนใหญประสบปญหาการสื่อสาร เนื่องจาก สาเหตุหลัก ไดแก การสื่อสารทางวาจาทําใหขาวสาร
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คลาดเคลื่อนหรือบิดเบือน รองลงมา คือ ความไมครอบคลุมในการสง ขาวสารถึงทุกคนภายใน

หนวยงาน ผูสงขาวสาร/ผูบริหารไมเห็นความสําคัญของการสื่อสาร สวนแนวทางการแกไขปญหา คือ 

ควรแจงขาวสารดวยการสื่อสารท่ีเปนลายลักษณอักษร โดยผานชองทางตาง ๆ และการประชุม

บุคลากรทุกระดับเพ่ือแจงขาวสาร สําคัญ รวมทั้งชี้แจงนโยบาย แผนการดํา เนินงาน และการ

เปลี่ยนแปลงตาง ๆ ที่เกิดขึ้น 

ผูวิจัยสรุปผลการวิจัย ไดดังนี้ 1. ปญหาเก่ียวกับการติดตอสื่อสารของบุคลากรสํา นัก

หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ ผลการวิจัยพบวา โดยรวมอยูในระดับปานกลาง 

ประเด็นปญหาที่พบมากที่สุด คือดานผูสงขาวสาร รองลงมา คือ ดานผูรับขาวสาร ดานชองทาง

ขาวสาร และดานเนื้อหาขาวสารตามลํา ดับ เม่ือพิจารณารายดาน พบผลวิจัย ดังนี้ 1.1 ดานผูสง

ขาวสาร พบวา โดยรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยอยูใน 

ระดับมาก 2 ลํา ดับแรก ไดแก การแจงขาวสารกระทํา ไมสม่ําเสมอ บางคร้ังแจงขาวสารกระชั้นชิด

เกินไป ลาชาเกินไปทําให ไมสามารถปฏิบัติงานไดและความไมครอบคลุมในการสงขาวสารถึงบุคลากร

ทุกคนภายในหนวยงาน 1.2 ดานเนื้อหาขาวสาร พบวา โดยรวมอยูในระดับปานกลาง โดยขอที่มี

คาเฉลี่ยสูงสดุ 2 ลํา ดับแรก ไดแก ความเชื่อถือไดของการสื่อสารทางวาจา และความเหมาะสมของ

ขาวสาร เชน รายละเอียด ใจความสํา คัญ และความยาวของ ขาวสารท่ีสื่อสาร เปนตน 1.3 ดาน

ชองทางการสื่อสาร พบวา โดยรวมอยูในระดับปานกลาง ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด 2 ลํา ดับแรก คือ การ

สื่อสารทางวาจาทําใหขาวสารคลาดเคลื่อนหรือบิดเบือน และการสื่อสารท่ีเปนลายลักษณอักษรโดย

ผานชองทางบุคคลมี ความยุงยากใชเวลานาน 1.4 ดานผูรับขาวสาร พบวา โดยรวมอยูในระดับปาน

กลาง โดยขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด 3 ลํา ดับแรก ไดแก ความเขาใจท่ีไมถูกตองของผูรับขาวสารที่รับ

ขาวสารแบบไมเปนทางการ เชน ทางวาจาเพียงอยางเดียว เปนตน ความลาชา ในการไดรับขาวสาร

แบบเปนทางการ เนื่องจากมีหลายขั้นตอนในการติดตอสื่อสาร และความไมเขาใจในขาวสารที่ไดรบั

และ การถายทอดขาวสารไปยังบุคคลอ่ืนไดใหเขาใจตรงกัน 2. การเปรียบเทียบปญหาการ

ติดตอสื่อสารของบุคลากร สํา นักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตาม ตัวแปร

สถานภาพ อายุ วุฒิการศึกษา และประสบการณทํา งาน ผลการวิจัยพบวา โดยรวมและรายดานของ

ตัวแปรทั้ง 4 ตัวแปรไมแตกตางกัน ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานขอที่ 1 ถึงขอที่ 4 ที่ไดกําหนดไว 3. 

สาเหตุและแนวทางแกไขปญหาการติดตอสื่อสารของบุคลากรสํา นักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรนีค

รินทรวิโรฒ จาการวิจัยพบวา สาเหตุและแนวทางแกไขปญหาควรดํา เนินการใน 2 ดาน คือ 3.1 

สาเหตุของปญหาดานการสื่อสารทางวาจา พบวา สาเหตุเกิดจากขาวสารท่ีถายทอดดวยวาจา

คลาดเคลื่อนหรือ บิดเบือนขาดขอเท็จจริงหรือเนื้อหาเดิม รองลงมา คือ ความไมครอบคลุมในการสง

ขาวสารถึงทุกคนภายในหนวยงาน ซึ่ง เกิดจากการไมแจงขาวสาร/ขอความที่เปนลายลักษณอักษร 

หรอืประชุมชี้แจงบุคลากรท่ีเก่ียวของใหรับทราบตรงกัน มีเพียง การใชวาจาที่อาจทําใหเกิดความ
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เขาใจผิด คลาดเคลื่อน 3.2 สาเหตุของปญหาดานผูสงขาวสาร พบวา สาเหตุเกิดจากผูบริหารไมเห็น

ความสําคัญของการสื่อสาร โดยเฉพาะ ในเร่ืองของการแจงขาวสารกับบุคลากรทุกระดับ ซึ่งบางคร้ัง

เปนแนวปฏิบัติที่ตองรับทราบทั้งองคกร สวนแนวทางในการแกไขปญหา บุคลากรสํา นักหอสมุดกลาง

ใหความคิดเห็นวา ควรแจงขาวสารดวยการสื่อสารที่เปน ลายลักษณอักษร ดวยจดหมายขาว/

หนังสือเวียน/คาํสั่งจากหัวหนางานโดยตรง ใหบุคลากรทุกคนไดทราบทางชองทางตาง ๆ เพื่อถือเปน

แนวทางในการปฏิบัติงานไปในทิศทางเดยีวกัน และใหถือเปนธรรมเนียมปฏิบัติในการติดตามขาวสาร

ดวย นอกจาก นี้ควรมีการจัดการประชุม แจงขาวสาร ชี้แจงนโยบาย แผนการดํา เนินงาน และการ

เปลี่ยนแปลงตาง ๆ ที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะ เร่ืองท่ีสําคัญหรือซับซอน ใหบุคลากรทุกระดับไดรับทราบ 

ภัทราวรรณ แกวมะยม และ กิติมา สุรสนธิ (2558) ไดศึกษาเรื่องรูปแบบการสื่อสาร

ภายในองคการและความพึงพอใจตอการสื่อสารภายในองคการ ของพนักงานเจาหนาท่ีสํานักงาน

เลขาธิการคุรสุภา โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความแตกตางของลักษณะสวนบุคคลของ บุคลากรท่ีมี

ผลตอความพึงพอใจในรูปแบบการสื่อสารภายในองคการ และศึกษาความพึงพอใจของ พนักงาน

เจาหนาที่สํานักงานเลขาธิการครุุสภาตอรปูแบบการสื่อสารภายในสํานักงานเลขาธิการ คุรสุภา โดยใช

แบบสอบถามแบบมีโครงสรางแนนอนเปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูล จาก พนักงานเจาหนาท่ี

สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา จํานวน 116 คน ใชการสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage 

sampling) ไดแก วิธีการคัดเลือกแบบกําหนดโควตา (Quota Selection) และ วิธีการ คัดเลือกแบบ

บังเอิญ (Accidental Selection) การวิเคราะหใชการแจกแจงความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ยคาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน การหาคา t-test Independence, One-way Analysis of Variance (F-test) และคา

สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson’s product moment correlation coefficient) ผล

การศกึษา พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 77 คน มากกวา เพศชาย ซึ่งมีจํานวน 

39 คน โดยสวนใหญมีอายุ 25-35 ป จํานวน 67 คน มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี จํานวน 77 คน 

มีตําแหนงงานในกลุมปฏิบัติการ จํานวน 82 คน มีการปฏิบัติงานอยูในสายงาน สนับสนุน จํานวน 63 

คน และอายุงานสวนใหญ คือ นอยกวาหรือเทียบเทา 3 ป จํานวน 38 คน ผลการศึกษารูปแบบการ

สื่อสารในองคกร พบวา พนักงานเจาหนาที่สวนใหญมีการ สื่อสารทางเดยีวในระดับนอย และมีการ

สื่อสารสองทางในระดับปานกลาง และเมื่อจําแนกตาม ประเภทของการใช พบวา พนักงานเจาหนาที่

สวนใหญใชการสื่อสารแบบเปนทางการในระดับ ปานกลาง และมีการสื่อสารแบบไมเปนทางการใน

ระดับปานกลางเชนกัน ผลการศึกษาความพึงพอใจตอการสื่อสารภายในองคกรของพนกังาน

เจาหนาที่ ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา โดยรวม 6 ดาน พบวา พนักงานเจาหนาที่สํานักงาน

เลขาธิการคุรสุภามี ความพึงพอใจโดยรวมตอการสื่อสารภายในสํานักงานเลขาธิการคุรุสภาอยูใน

ระดับปานกลาง โดยมี ความพึงพอใจในดานวิธีการติดตอสื่อสารกับเพื่อนรวมงานมากที่สุด รองลงมา 

คือ ดานคุณภาพของ สื่อกลาง ดานความเพียงพอของขาวสาร ดานความพึงพอใจในงานดาน
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ความสามารถเสนอแนะ ปรับปรุงใหดีข้ึน และดานความมีประสิทธิภาพของชองทางการสื่อสาร

ตามลําดับ 

2.3.2 งานวิจัยที่เก่ียวของดานการทํางานเปนทีม 

ขวัญชัย พูลวิวัฒนชัยการ (2556) ไดศึกษาเร่ืองระบบการทํางานและการทํางานเปน

ทีมที่สงผลตอประสิทธิผลของการทํางาน ของพนักงานระดับปฏิบัติการ (ยานสีลม) การศึกษาในคร้ังนี้

มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาการทํางานเปนทีมท่ีสงผลตอประสิทธิภาพของการ ทํางานของพนักงานระดับ

ปฏิบัติการ (ยานถนนสีลม) และเพื่อศึกษาระบบการทํางานที่สงผลตอ ประสิทธิผลของการทํางานของ

พนักงานระดับปฏิบัติการ (ยานถนนสีลม) กลุมตัวอยางท่ีใชใน การศึกษาคร้ังนี้คือ พนักงานที่

ปฏิบัติงานอยูในบริเวณเขตธุรกิจสีลม กรุงเทพมหานครจํานวน 400 คน โดยใชแบบสอบถามเปน

เครื่องมือในการวิจัย สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลไดแกคาความถี่คา รอยละ คาคะแนนเฉลี่ย คา

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหทางสถิติโดยใชการวิเคราะห TTest ทดสอบคาเฉลี่ยของ

ประชากรศาสตร 2 กลุม การวิเคราะหความแปรปรวนแบบจําแนกทาง เดียว F-Test (One Way 

ANOVA) และการวิเคราะหสมการถดถอยเชิงเสนแบบพหุคูณ (Multiple Linear Regression) ผล

การศกึษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย มีอายุระหวาง 26 – 29 ป สถานภาพ

สมรส มีการศึกษาอยูในระดับปริญญาตรีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 15,001 – 20,000 บาท และอายุงานที่

ทําในองคการ 3 – 5 ป ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ปจจัยสวนบุคคลดานเพศ อายุสถานภาพ 

ระดับการศึกษา รายไดเฉลี่ยที่แตกตางกันมีประสิทธิผลของการทํางานของพนักงานระดับปฏิบัติการ 

(ยานสีลม) ไม แตกตางกัน สวนอายุงานที่ทําที่แตกตางกันมีประสิทธิผลของการทํางานของพนักงาน

ระดับปฏิบัติการ (ยานสีลม) แตกตางกัน 

วิลาวัณย จันทรไข (2558) ไดศึกษาเร่ือง การวิจัยในคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา

ปญหา และเสนอแนวการพัฒนาการทํางานเปนทีมโรงเรียน ในจังหวัดกําแพงเพชรสังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 วิธีการดําเนนิงานวิจัยแบงออกเปน 2 ขั้นตอน คือ 1 ศึกษา

ปญหาการพัฒนาการทํางานเปนทีม ของโรงเรียน ในจังหวัดกําแพงเพชร สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศกึษามัธยมศกึษาเขต 41 กลุมตัวอยาง ไดแกผูบริหาร สถานศึกษา และครูโรงเรียนในจังหวัด

กําแพงเพชร สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ป การศึกษา 2555 จํานวน 291 

คน เคร่ืองมือท่ีใชแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ มีคาความเท่ียง .97 สถิติที่ใชในการ

วิเคราะหขอมูลไดแกคารอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ขั้นตอนที่ 2 นําเสนอแนวทาง 

การพัฒนาการทํางานเปนทีมของโรงเรียนในจังหวัดกําแพงเพชร สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 41 ผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 ทาน เคร่ืองมือที่ใชคือ แบบบันทึกการสนทนากลุม 

ผลการวิจัยพบวา 1. ปญหาการพัฒนาการทํางานเปนทีม โรงเรียนจังหวัดกําแพงเพชร สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 โดยภาพรวมพบวา ปญหาการพัฒนาการทํางาน
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เปนทีมอยูในระดับปานกลาง เมื่อจําแนกเปน รายดานพบวาปญหาการพัฒนาการทํางานเปนทีม ใน

ระดับสูงสุด ไดแกการสรางความไววางใจในการ  ทํางานเปนทีม รองลงมาไดแกการสื่อสาร ในการ

ทํางานเปนทีม และปญหาการพัฒนาการทํางานเปนทีมนอยที่สุด ไดแกการเสริมสรางความรวมมือใน

การทํางานเปนทีม 2. แนวทางการพัฒนาการทาํงานเปนทีม ภาพรวมปญหาในระดับปานกลาง ดาน

การสรางความเขาใจใน การทํางานเปนทีม กําหนดวัตถุประสงคใหชัดเจน แตงตั้งคณะทํางานและ

กําหนดบทบาทหนาที่ของบุคลากร ดานการสรางความไววางใจในการทํางานเปนทีม มอบหมายงาน

ตามกรอบโครงสรางของงาน เนนการทํางานเปนทีม และ การมีสวนรวม ดานการสอสารในการที่

ทํางานเปนทีม สงเสริมใหควรใชวิธีการติดตอสื่อสารผานสื่อหลากหลาย ประเภท ดานการแกปญหา

ของการทํางานเปนทีมมีการประชุมเพื่อวิเคราะหปญหา โดยบุคลากรมีสวนรวมปรบัปรงุ แกไข

ขอบกพรองดานการเสริมสรางความรวมมือในการทํางานเปนทีม เปดโอกาสใหสมาชิกสวนรวม

วิเคราะห ปญหาพรอมเหตผุลเปนประชาธิปไตยมีคุณธรรม ดานการติดตามเพ่ือเสริมสรางการ

พัฒนาการทํางานเปนทมี ตรวจสอบความกาวหนาในการปฏิบัติงานเปนระยะนําผลการประเมินมา

วิเคราะหเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการ ปฏิบัติงานในคร้ังตอไป 

วิฑูรย วีรศิลป (2556) ไดศึกษาเร่ืองการทํางานเปนทีมของโรงเรยีนปริยัติสามัญ ใน

จังหวัดเพชรบูรณ โดยมีวัตถุประสงค (1) เพ่ือศึกษาการทํางานเปนทีมของโรงเรียนปริยัติสามัญใน

จังหวัดเพชรบูรณ (2) เพื่อเปรียบเทียบการทํางานเปนทีม ของโรงเรียนปริยัติสามัญในจังหวัด

เพชรบูรณจําแนกตามตําแหนงงานและประสบการณทํางาน (3) เพื่อนําผลการวิจัยไปใชประโยชนใน

การบริหารงานโรงเรียนปริยัติสามัญในจังหวัดเพชรบูรณ จากการศึกษาการทํางานเปนทีมของ

โรงเรียนปริยัติสามัญในจังหวัดเพชรบูรณพบวา 1.การทํางานเปนทีมของโรงเรียนปริยัติสามัญใน

จังหวัดเพชรบูรณจําแนกตามตําแหนง ผูบริหารจํานวน 8 คน คิดเป นรอยละ 13.1 เจาหนาที่จํานวน 

10 คน คดิเปนรอยละ 16.4 และครูผูสอน จํานวน 43 คน คิดเปนรอยละ 70.5 จําแนกตาม

ประสบการณ แบงเปน มีประสบการณทํางาน 1-5 ป จํานวน 19 คน คิดเป น รอยละ 31 มี

ประสบการณทํางาน 6-10 จํานวน 16 คน คิดเปนรอยละ 26 มีประสบการทํางานตังแต 11 ป ขึนไป 

จํานวน 26 คน คิดเปนรอยละ 43 2. การทํางานเปนทีมของโรงเรียนปริยัติสามัญ โดยภาพรวมอยูใน

ระดับ มากโดยมีคาเฉลีย 3.62 3.ผลการเปรียบเทียบการทํางานเปนทมีของโรงเรยีนปริยัติสามัญใน

จังหวัดเพชรบูรณ จําแนก ตามตําแหนงงาน และประสบการณการทํางาน พบวา 1)การทํางานเปนทีม

ของโรงเรียนปริยัติสามัญในจังหวัดเพชรบูรณ จําแนกตามตําแหนง งานของผูบริหาร เจาหนาที และ

ครูผูสอน ทีมีตําแหนงงานตางกัน มีการทํางานเปนทีมในภาพรวมไมแตกตางกัน แตเมือพิจารณาเปน

รายดานและรายขอแตกตางกันโดยมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .05 2) การทํางานเปนทีมของโรงเรียน

ปริ ยัติสามัญ ในจังหวัดเพชรบูรณจําแนกตาม ประสบการณการทํางานของ ผูบริหาร เจาหนาที และ
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ครูผูสอน ทีมีประสบการณการทํางานตางกัน มีการทํางานเปนทีมในภาพรวมไมแตกตางกัน แตเม่ือ

พิจารณาเปนรายดานและรายขอแตกตางกันโดยมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .05 

2.3.3 งานวิจัยที่เก่ียวของดานวัฒนธรรมการทํางาน 

มัทณี บุญประเสริฐ (2557) ไดศกึษาเรื่องวัฒนธรรมขององคกร พฤติกรรม และ

คุณภาพชีวิตการทํางาน ที่สงผลตอระดับ ความสําเร็จในการทํางานของพนักงานระดับปฏิบัติการ

บรษิัทเอกชน เขตหวยขวาง การวิจัยมีจุดมุงหมายเพ่ือศึกษา (1) ศึกษาความสัมพันธระหวาง

วัฒนธรรมองคกร พฤติกรรม และคุณภาพชีวิตของพนักงานบริษัทเอกชน (2)เพ่ือศึกษาอิทธิพลของ

วัฒนธรรมองคกร และคุณภาพ ชีวิตของพนักงาน ท่ีสงผลตอคุณภาพชีวิตการทาํงานของพนักงาน

บรษิัทเอกชน พฤติกรร กลุม ตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคือ พนักงานบริษัทเอกชน ในเขตหวยขวาง 

จํานวน 6แหง จํานวน 400 คน โดยใชแบบสอบถามที่ผานการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหาการ

วิเคราะหขอมูลใชวิธีการ ตรวจสอบความเท่ียงตรงโครงสรางดวยการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน 

วิเคราะหอิทธิพลและ ตรวจสอบความสอดคลองของโมเดลที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเปนสมาชิกท่ี

ดีขององคกรของ บุคลากรและตรวจสอบความสัมพันธของวัฒนธรรมองคกร พฤติกรรม และคุณภาพ

ชีวิตของพนักงาน วามีความสัมพันธกันอยางไรเพื่อวัดระดบัความสําเร็จในการทํางานของพนักงานใน

องคกรท่ีสงผลตอ ความเจริญกาวหนาขององคกร ผลการวิจัย พบวา ระดับความคิดเห็นของพนักงาน

บรษิัทเอกชนในระดับปฏิบัติการที่มี ปจจัยดานวัฒนธรรมองคกร พฤติกรรม และคุณภาพชีวิต ที่สงผล

ตอระดับความสําเร็จในการทํางาน สําหรับระดับความคิดเห็นอยูในระดับท่ี เห็นดวยมาก โดยมี

คาเฉลี่ยเทากับ 4.46 และมีคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.5634 เมื่อจําแนกเปนรายขอพบวา 

พนักงานบริษัทเอกชนในระดับ ปฏิบัติการที่มตีอปจจัยดานวัฒนธรรมองคกร วัฒนธรรมและคุณภาพ

ชีวิต ที่สงผลตอระดับความสําเร็จในการทํางาน มีความคิดเห็นอยูในระดับท่ีแตกตางกันในแตละดาน 

สามารถแจกแจง รายละเอียดไดดงัน้ีปจจัยดานวัฒนธรรมองคกร มีระดับความคิดเห็นดวยมากที่สุด

อยูในหัวขอ ลักษณะความเปนปจเจกบุคคล โดยมีคาเฉลยเทากับ4.52 และมีคาสวนเบ่ียงเบน

มาตรฐานเทากับ 0.558 ดานพฤติกรรมการทํางานมีระดับความคิดเห็นดวยมากที่สุดเชนกัน อยูใน

ดานการปฏิบัติตาม กฎระเบียบขององคกรโดยมีคาเฉลี่ยเทากับ4.56 และมีคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน

เทากับ 0.545 ดาน ระดับคุณภาพชีวิตของพนักงานมีระดับความคิดเห็นดวยมากที่สุด อยูที่ดานความ

พึงพอใจในตัวเอง โดยมคีาเฉลี่ยเทากับ 4.54 และมีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ0.514 ดาน

ระดับความสําเร็จในการทํางานมีระดับความคิดเห็นดวยมากที่สุด อยูท่ีการปฏิบัติงานไดตามเปาหมาย 

โดยมีคาเฉลี่ย เทากับ 4.55 และมีคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ0.532 

โยษิตากฤตพรพินิต (2557) ไดศึกษาเร่ืองอิทธิพลของวัฒนธรรมองคกรที่สงผลตอ

ความสุขในการทํางานของพนักงาน กรณีศึกษา บรษิัท ธีรชยไพศาล เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด โดยมี

วัตถุประสงคคอื1) เพ่ือศึกษาวัฒนธรรมองคการ และความสุขของพนักงาน  2) ศึกษาเปรยีบเทียบ
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ความคิดเห็นวัฒนธรรมองคการของพนักงาน จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล  3) ศึกษาปจจัยที่สงผลตอ

ความสุขของพนักงาน เปนงานวิจัยเชิงปริมาณท่ีมุงศึกษาอิทธิพลของวัฒนธรรมองคการสงผลตอ

ความสุขของพนักงานกลุมตัวอยางที่ใชคือ พนักงานบริษัท ธีรชยไพศาล  เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด ทั้งหมด

จํานวน 128 คน เก็บขอมูลดวยแบบสอบถามและนํามาวิเคราะหขอมูลทางสถิติไดแกจํานวน รอยละ

คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานดวยตัววัดสถิตทิี่วิเคราะห ความ

แปรปรวน ทดสอบรายคูดวยวิธี LSD และวิเคราะหการถดถอยพหุแบบมีข้ันตอน ผลการศกึษาพบวา 

1) พนักงานสวนใหญเปนเพศชายอายุระหวาง 31-40 ปการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรีสถานภาพสมรส 

มีระยะเวลาการทํางานมากกวา 5 ปและเงินเดือนระหวาง 10,000 - 20,000 บาท 2) พนักงานมี

ระดับความคิดตอวัฒนธรรมองคการโดยรวมและรายไดในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ยสูงที่สดุ 

รองลงมาคือมิติเนนไมตรีสัมพันธมิติเนนสัจจะแหงตน และ มิติเนนใหความสําคัญกับตามลําดับ 3) 

พนักงานมีระดับความสุขในการทํางานโดยรวมอยูในระดับปานกลาง 4) เม่ือจําแนกตามปจจัยสัดสวน

บุคคลพบวาระดับความสุขในการทาํงานแตกตางกันตามระยะเวลาการทํางานและอัตราเงินเดือน 5) 

วัฒนธรรมตอองคการที่มีผลตอความสุขในการทางานของพนักงานโดยรวม (Y) จํานวน 2 ตัวแปร 

เรยีงตามระดับอิทธิพลไดแก มิติเนนใหความสําคัญกับบุคลากร (X3) และมิติเนนความสําเรจ็(X1) 

ตามลําดับรวมกันสามารถใช อธิบายการเปลี่ยนแปลงของความสุขในการทํางานของพนักงานไดรอย

ละ 49.8 ที่เหลืออีกรอยละ 50.2 เปนผลเน่ืองมาจากตัวแปรอื่น 

สุดารัตน โยธาบริบาล (2554) ไดศึกษาเร่ืองวัฒนธรรมองคการกับผลสัมฤทธ์ิการ

ดําเนินงาน อําเภอเมืองนครปฐม โดยมีวัตถุประสงคในการศึกษา 3 ประการ 1) เพ่ือศึกษาระดับ

วัฒนธรรมองคการ อําเภอเมืองนครปฐม 2) เพื่อศึกษาระดับผลสัมฤทธ์ิการดําเนินงาน อําเภอเมือง

นครปฐม 3) เพื่อศึกษาความเชื่อมโยงของวัฒนธรรมองคการกับผลสัมฤทธิ์การดําเนินงาน อําเภอเมือง

นครปฐม เปนประโยชนในการบริหารงานขององคการและการพัฒนาองคการตอไปโดยศีกษาจากตัว

แปรวัฒนธรรมองคการ 4 องคประกอบไดแก (1) โครงสรางองคการ (2) กระบวนการทํางานภายใน

องคการ (3) นโยบายองคการ (4) กลยุทธองคการศกึษากับประชากรจํานวน 95 คน คือบุคคลากรที่มี

หนาที่ปฏิบัติงานใหกับประชาชน ที่มีระยะเวลาปฏิบัติงานไมนอยกวา 1 ป ประกอบดวย ขาราชการ 

พนักงานขาราชการ ลูกจางประจํา พนักงานรฐัวิสาหกิจและลูกจางชั่วคราว ศึกษาจากตัวแปร

ผลสัมฤทธิ์การดําเนินการงานขององคการ ใชเกณฑวัด คือ “ความพึงพอใจของผูรับบริการ” แบง

ออกเปน 3 ดาน ไดแก 1) ดานกระบวนการบริการประชาชน 2) ดานระบบการใหบริการประชาชน 

3) ดานเจาหนาที่ที่ใหบริการประชาชน กลุมตัวอยางที่ตอบปญหาการวิจัยเก่ียวกับผลสัมฤทธ์ิการ

ดําเนินงาน คือประชาชนที่มารับบริการท่ีอําเภอเมืองนครปฐมจํานวน 330 คน การวิจัยคร้ังนี้ใช

แบบสอบถามเปนเคร่ืองมือการวิจัยทั้ง 2 กลุม ผลการวิจัยพบวา 1) วัฒนธรรมองคการของอําเภอ

เมืองนครปฐมโดยรวมมีคะแนนเฉลี่ยอยูในระดับสูง 2) ผลสมัฤทธ์ิการดําเนนิงานของอําเภอเมือง
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นครปฐมโดยรวมมีคะแนนเฉล่ียอยูในระดับสูง 3) วัฒนธรรมองคการมีความเชื่อมโยงกับผลสัมฤทธ์ิ

การดาํเนินงาน หมายความวาวัฒนธรรมองคการอาจจะมีสวนสงเสริมใหเกิดผลสัมฤทธิ์การดําเนินงาน 

2.3.4 งานวิจัยที่เก่ียวของดานประสิทธิผลในการทํางาน 

ซูหนิง หลิน (2557) ไดศึกษาเรื่องปจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพในการทํางานของ

พนักงานชาวจีนในบริษัทซันไชน อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความคิดเห็น

เก่ียวกับศักยภาพการทํางานของพนักงาน ชาวจีนในบริษัทซันไชน อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด เพ่ือ

ศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับวัฒนธรรมองคกร ของพนักงานชาวจีนในบรษิัทซันไชน อินเตอรเนชั่นแนล 

จํากัด เพ่ือศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกับ คุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานชาวจีนในบริษัทซันไชน 

อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด เพ่ือศึกษา ความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลในการทาํงานของพนักงานชาว

จีนในบริษัทซนัไชน อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด และเพ่ือศึกษาอิทธิพลของศักยภาพการทํางาน คุณภาพ

ชีวิตการทํางาน และวัฒนธรรม องคกรที่มผีลตอประสิทธิผลในการทํางานของพนักงานชาวจีนใน

บรษิัทซันไชนอินเตอรเนชั่นแนล จํากัด วิธีการทางสถิติและการวิเคราะหขอมูล ใชสถิติเชิงพรรณนา 

ไดแกคาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สวนสถิติเชิงอางอิง ใชการทดสอบ

เชิงอนุมาน ดวยการ วิเคราะหการถดถอยเชิงพหุ ( Multiple Regression Analysis : MRA ) ใน

สมมุติฐานที่กําหนดขึ้น สําหรับกลุมตัวอยางมีจํานวน 254 คน สามารถสรุปผลการศึกษาได ดังนี้ 1.

ปจจัยดานศักยภาพการทํางานและปจจัยดานประสิทธิภาพในการทาํงาน พบวาผลการศึกษาโดย

ภาพรวม ปจจัยดานศักยภาพการทํางานทั้ง 5 ดาน คือ ความรู ความเขาใจในการทํางาน ดาน

มาตรฐานของงานที่ไดรบัมอบหมาย ดานปริมาณงานท่ีทําไดสําเร็จดานการทํางานเปนทีม ดานการ

พัฒนาความรูสงผลในดานบวกตอปจจัยประสิทธิภาพในการทํางาน อยางมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 

.05 ผลการศึกษาขางตนสอดคลองกับสมมติฐานท่ี 1 ซึ่งกําหนดวา ศักยภาพการทํางานมี อิทธิพลตอ

ประสิทธิภาพในการทํางานท่ีแตกตางกัน 2.ปจจัยดานคุณภาพชีวิตการทํางานและปจจัยดาน

ประสิทธิภาพในการทํางาน พบวาผล การศึกษาโดยภาพรวม ปจจัยดานคณุภาพชีวิตการทํางานทั้ง 3 

ดาน คือ ดานการใหสิ่งตอบแทนท่ี เหมาะสมและยุติธรรม ดานสภาพแวดลอมที่ปลอดภัยและสงเสริม

สุขภาพ ดานการจัดองคการและ การบริหาร สงผลในดานบวกตอปจจัยประสิทธิภาพในการทํางาน 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการศึกษาขางตนสอดคลองกับสมมติฐานท่ี 2 ซึ่งกําหนดวา 

คุณภาพชีวิตการทํางานมีอิทธิพล ตอประสิทธิภาพในการทํางานท่ีแตกตางกัน 3.ปจจัยดานวัฒนธรรม

องคการและปจจัยดานประสิทธิภาพในการทํางาน พบวาผลการศกึษา โดยภาพรวม ปจจัยดาน

คุณภาพชีวิตการทํางานท้ัง 3 ดาน คือ ดานการดูแลเอาใจใสในองคกร ดาน ความคิดสรางสรรคใน

องคกร สงผลในดานบวกตอปจจัยประสิทธิภาพในการทํางาน อยางมีนัยสําคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05 

สวนดานความนาเชื่อถือในองคกร ไมสงผลตอปจจัยประสิทธิภาพในการทาํงาน ผลการศึกษาขางตน
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สอดคลองกับสมมติฐานที่ 3 ซึ่งกําหนดวัฒนธรรมองคกรมีอิทธิพลตอ ประสิทธิภาพในการทํางานท่ี

แตกตางกัน 

จุฑาทิพย โพธ์ิทอง (2557) ไดศึกษาเร่ืองประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของพนักงาน

เทศบาลตําบลบางพูน อําเภอเมืองจังหวัดปทุมธานี โดยีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาระดับประสิทธิผลใน

การปฏิบัติงานของ พนักงานเทศบาลตําบลบางพูน อําเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ดานการ

บริหารจัดการ ดานการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา ดานการบริหารงานการเงินและการคลัง 

และดานการ บริการสาธารณะ และเพื่อเปรียบเทียบระดับประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของพนักงาน 

เทศบาลตําบลบางพูน อําเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานีจําแนกตามปจจัยสวนบุคคลไดแก เพศ 

อายุระดับการศึกษาและระยะเวลาการปฏิบัติงาน ประชากรที่ใชในการศึกษา ไดแก พนักงาน 

เทศบาลตําบลบางพูน อําเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี จํานวน 140 คน เครื่องมือที่ใชในการ 

รวบรวมขอมูลไดแกแบบสอบถาม การวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป สถิติท่ีใชในการ 

วิเคราะหขอมูลไดแกคารอยละ คาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบคาท่ีทําการวิเคราะห 

ความแปรปรวนทางเดียว โดยกําหนดคานัยสําคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการศึกษา พบวา 1. 

ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลตําบลบางพูน อําเภอเมืองปทุมธานี จังหวัด

ปทุมธาน ีโดยรวม อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับ มากทั้ง 4 ดาน ดาน

การบริการสาธารณะ มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา ดานการบริหารงานการเงินและการคลัง ดานการ

บริหารจัดการ และดานการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา มีคาเฉลี่ยต่ําสุด 2.ผลการเปรียบเทียบ 

พบวา พนักงานท่ีมีเพศตางกัน มีประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน โดยรวมไมแตกตาง พนักงานท่ีมีอายุ

ระดับการศึกษา และระยะเวลาการปฏิบัติงาน ตางกัน มีประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของพนักงาน

เทศบาลตําบลบางพูน อําเภอเมืองปทุมธานี จังหวัด ปทุมธานี โดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ 

ทางสถิติที่ระดับ .05 
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บทที่ 3 

ระเบียบวิธีการวิจัย 

 

งานวิจัยเร่ืองการศึกษาการติดตอสื่อสารองคกร การทํางานเปนทีมและวัฒนธรรมการทํางาน

ที่สงผลตอประสิทธิผลในการทํางานของพนักงานระดับปฏิบัติการของ บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จํากัด 

(มหาชน) มีระเบียบวิธีการวิจัยดังนี้ 

3.1 ประเภทและรูปแบบวิธีการวิจัย 

3.2 กลุมประชากรและกลุมตัวอยาง 

3.3 กระบวนการและข้ันตอนการเก็บรวบรวมขอมูล 

3.4 สมมติฐานการวิจัย 

3.5 วิธีการทางสถิติและการวิเคราะหขอมูล 

 

3.1 ประเภทและรูปแบบวิธีการวิจัย 

 งานวิจัยนี้เปนงานวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) ท่ีมีรูปแบบการวิจัยโดยใช

แบบสอบถามแบบปลายปด (Closed-end Questionnaire) ที่ประกอบดวยขอมูลคุณสมบัติสวน

บุคคล ขอมูลการติดตอสื่อสารองคกร ขอมูลการทํางานเปนทีม ขอมูลวัฒนธรรมการทํางาน และ

ขอมูลดานประสิทธิผลในการทํางาน พนักงานระดับปฏิบัติการบรษิัท เอ็ม เอฟ อี ซี จํากัด (มหาชน) 

เปนเคร่ืองมือในการเก็บรวมรวมขอมูลตามรายละเอียดดังนี้ 

3.1.1 แบบสอบถาม Questionnaire มีทั้งหมด 5 สวนดังน้ี 

3.1.1.1 ขอมูลคุณสมบัตสิวนบุคคลของพนกังานระดับปฏิบัติการบริษัท เอ็ม เอฟ อี 

ซี จํากัด (มหาชน) 

ขอมูลคณุสมบัติสวนบุคคลประกอบดวยเพศ อายุ สถานภาพ ระดับ

การศกึษา และรายได โดยมีระดับการวัดดังนี้ 

1. เพศ ระดับการวัดตัวแปรแบบนามบัญญัติ (Nominal Scale) 

2. อายุ ระดับการวัดตัวแปรแบบเรียงอันดับ    (Ordinal Scale) 

3. สถานภาพ ระดับการวัดตัวแปรแบบนามบัญญัติ (Nominal Scale) 

4. การศกึษา ระดับการวัดตัวแปรแบบเรียงอันดับ    (Ordinal Scale) 

5. รายได ระดับการวัดตัวแปรแบบเรียงอันดับ    (Ordinal Scale) 

3.1.1.2 ขอมูลดานการติดตอสื่อสาร ขอมูลดานการเขาใจตัวแปรการสื่อสารทั้งผูสง

สาร ผูรับสาร และดานภาษา เครื่องมือในการสื่อสาร 
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3.1.1.3 ขอมูลดานการทํางานเปนทีม ขอมูลดานการเขาใจองคประกอบของการ

ทํางานเปนทีมท้ังดานหัวหนา ดานลูกนอง และดานกระบวนการ 

3.1.1.4 ขอมูลดานวัฒนธรรมการทํางาน ขอมูลดานวัฒนธรรมการทํางานซึ่ง

ประกอบดวย ดานการดูแลเอาใจใส ดานความนาเชื่อถือ ดานความคิดสรางสรรค และดานความกลา

ตัดสินใจ มีการวัดแบบอันตรภาค interval scale โดยมีระดับการวัดดังนี้ 

1. เห็นดวยนอยท่ีสุด มีคาคะแนนเปน 1 

2. เห็นดวยนอย มีคาคะแนนเปน 2 

3. เห็นดวยปานกลาง มีคาคะแนนเปน 3 

4. เห็นดวยมาก มีคาคะแนนเปน 4 

5. เห็นดวยมากที่สุด มีคาคะแนนเปน 5 

สําหรับการวัดระดับคาเฉลี่ยเปนชวงคะแนน มีการวัดดังนี้ 

คาเฉลี่ย ความหมาย 

4.21 – 5.00 มากที่สุด 

3.41 – 4.20 มาก 

2.61 – 3.40 ปานกลาง 

1.81 – 2.60 นอย 

1.00 – 1.80 นอยที่สุด 

3.1.1.5 ขอมูลดานประสิทธิผลในการทํางาน มีการวัดแบบอันตรภาค interval 

scale โดยมีระดับการวัดดังนี้ 

1. ประสิทธิผลนอยที่สุด มีคาคะแนนเปน 1 

2. ประสิทธิผลนอย มีคาคะแนนเปน 2 

3. ประสิทธิผลปานกลาง มีคาคะแนนเปน 3 

4. ประสิทธิผลมาก มีคาคะแนนเปน 4 

5. ประสิทธิผลมากที่สุด มีคาคะแนนเปน 5 

สําหรับการวัดระดับคาเฉลี่ยเปนชวงคะแนนระดับประสิทธิผล มีการวัด

ดังนี้ 

คาเฉลี่ย ความหมาย 

4.21 – 5.00 มากที่สุด 

3.41 – 4.20 มาก 

2.61 – 3.40 ปานกลาง 

1.81 – 2.60 นอย 

1.0 – 1.80 นอยที่สุด 
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3.1.2 การทดสอบความเท่ียงตรงของเนื้อหา (Convent Validity Test) และการทดสอบ

ความนาเชื่อถือ (Reliability Test) ของแบบสอบถาม (Questionnaire) 

3.1.2.1 การทดสอบความเท่ียงตรงของเน้ือหา (Content Validity Test) 

งานวิจัยนี้จะนําแบบสอบถามที่สรางเสร็จแลวมอบใหกับผูทรงคุณวุฒิเปน

อาจารยที่ปรึกษา ตรวจสอบความถูกตองของเนื้อหาและทําการแกไขตามขอเสนอแนะและขอคิดเห็น

ที่เปนประโยชนตองานวิจัย 

3.1.2.2 การทดสอบความนาเชื่อถือ (Reliability Test) 

เมื่อผูวิจัยไดแกไขแบบสอบถามตามที่ผูทรงคณุวุฒิ เปนอาจารยที่ปรึกษา

ระบุเรยีบรอยแลว จะตองนําแบบสอบถามมาทําการทดสอบความนาเชื่อถือ (Reliability Test) โดย

ทําการแจกกับกลุมตัวอยางที่มสีภาพความเปนกลุมตัวอยางซึ่งไดแก พนักงานระดับปฎิบัติการจํานวน 

30 คน เพ่ือตรวจสอบความนาเชื่อถือโดยการวิเคราะหประมวลหาคา ครอนบารค แอลฟา  

(Cronbach's Alpha Test) ซึ่งไดเทากับ 0.975 

 

ตารางที่3.1: แสดงคาความเชื่อมั่น (Cronbach's Alpha Ananlysis Test) 

 

ตัวแปร จํานวนขอ คาความเชื่อม่ัน 

1. ขอมูลดานการติดตอสื่อสารองคกร 14 0.931 

2. ขอมูลดานการทํางานเปนทีม 11 0.900 

3. ขอมูลดานวัฒนธรรมองคกร 11 0.913 

4. ขอมูลดานประสิทธิผลในการทํางาน 11 0.935 

รวม 52 0.975 

 

หลังจากนั้นแบบสอบถามจะนําไปใหกลุมตัวอยางไดตอบตามระยะเวลาที่กําหนดไว

ในการศึกษาโดยจะทําการแจกในวันที่ 1 มิถุนายน – 30 มิถุนายน พ.ศ 2561 

 

3.2 กลุมประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งน้ีจะเปนพนักงานระดับปฏิบัติการบรษิัท เอ็ม เอฟ อี ซี จํากัด 

(มหาชน) โดยจะทําการสุมกลุมตัวอยางจากพนักงานระดับปฏิบัติการบริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จํากัด 

(มหาชน) ทั้งองคกรมีพนักงานระดับปฏิบัติการรวมทั้งหมด 750 คน โดยใชกลุมตัวอยางจํานวน 286 

คน โดยประมาณ  
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ทั้งนี้เนื่องจากกลุมประชากรมีจํานวนไมมาก ผูวิจัยจึงกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางโดยใช

ตารางการคํานวณหาขนาดกลุมตัวอยางของ Taro Yamane ท่ีระดับความเชื่อมั่น 95% ระดับ

ความคลาดเคลื่อน +-5% ซึ่งไดขนาดของกลุมตัวอยางจํานวน 286 คน (เมื่อเทียบกับจํานวน

ประชากรที่ 1,000คน ผูวิจัยเลือกใชจํานวนกลุมตัวอยางตามตาราง Taro Yamane ที่จํานวน

ประชากร 1,000คน เพ่ือระดับความคลาดเคลื่อนที่ลดลง) โดยสุมแบบสะดวกทั้ง 3 สํานักงาน ซึ่ง

ไดแก 

1. อาคารโมเดิรนฟอรมทาวเวอร  จํานวน 96 ชุด 

2. อาคารเลา เปง งวน จํานวน 95 ชุด 

2. อาคารเอส เจ อินฟนิท จํานวน 95 ชุด 

 

3.3 กระบวนการและข้ันตอนการเก็บรวบรวมขอมูล 

สําหรับกระบวนการและขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอมูลมีดังนี้ 

3.3.1 ผูวิจัยไดทําการสุมกลุมตัวอยางจาก พนักงานระดับปฏิบัติการบริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี 

จํากัด (มหาชน) จะทําการเก็บขอมูลแบบสอบถาม 

3.3.2 ผูวิจัยไดทําการชี้แจงถึงวัตถุประสงคของการทําวิจัย รวมทั้งหลักเกณฑในการตอบ

แบบสอบถามเพ่ือใหพนักงานระดับปฏิบัติการบริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จํากัด (มหาชน) มีความเขาใจใน

ขอคําถามและความตองการของผูวิจัย 

3.3.3 ทําการแจกแบบสอบถามใหกับพนักงานระดับปฏิบัติการบริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จํากัด 

(มหาชน) 

3.3.4 นําแบบสอบถามที่ไดมาทําการตรวจสอบความถูกตองสมบูรณของแบบสอบถามและ

นําไปวิเคราะหขอมูลทางสถิติดวยเครื่องคอมพิวเตอรตอไป 

 

3.4 สมมติฐานการวิจัย 

การศกึษาการติดตอสื่อสารองคกรการทํางานเปนทีมและวัฒนธรรมการทํางานของพนักงาน

ระดับปฏิบัติการ บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จํากัด (มหาชน) มีการกําหนดสมมติฐานดังน้ี 

3.4.1 การตดิตอสื่อสารองคกรมีอิทธิพลตอประสิทธิผลในการทํางานของพนักงานระดับ

ปฏิบัติการ บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จํากัด (มหาชน)  

3.4.2 การทํางานเปนทีมมีอิทธิพลตอประสิทธิผลในการทํางานของพนักงานระดับ

ปฏิบัติการ บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จํากัด (มหาชน)  

3.4.3 วัฒนธรรมการทํางานมีอิทธิพลตอประสิทธิผลในการทํางานของพนักงานระดับ

ปฏิบัติการ บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จํากัด (มหาชน)  
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การทดสอบสมมติฐานท้ังสามขอจะทําการทดสอบที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

 

3.5 วิธีการทางสถิติที่ใชสําหรับงานวิจัย 

วิธีการทางสถิติที่ใชสําหรับงานวิจัยนี้สามารถแบงได 2 ประเภทไดแก 

3.5.1 การรายงานผลดวยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ซึ่งไดแกคารอยละ 

(Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

3.5.2 การรายงานผลดวยสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ซึ่งไดแกการวิเคราะห

สมมติฐานทั้งสามขอ โดยมีการใชสถิติการวิจัยดังน้ี 

3.5.2.1 สมมติฐานขอที่ 1 จะใชสถิติทดสอบหาความสัมพันธแบบถดถอยเชิงพหุ 

(Multiple Regression Analysis) 

3.5.2.2 สมมติฐานขอที่ 2 จะใชสถิติทดสอบหาความสัมพันธแบบถดถอยเชิงพหุ 

(Multiple Regression Analysis) 

3.5.2.3 สมมติฐานขอที่ 3 จะใชสถิติทดสอบหาความสัมพันธแบบถดถอยเชิงพหุ 

(Multiple Regression Analysis) 
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บทที่ 4 

ผลการวิจัย 

 

การศกึษาเร่ืองการติดตอสื่อสารองคกร การทํางานเปนทีม และวัฒนธรรมการทํางานที่สงผล

ตอประสิทธิผลในการทํางานของพนักงานระดับปฏิบัติการของ บรษิัท เอ็ม เอฟ อี ซี จํากัด (มหาชน) 

เปนงานวิจัยเชิงปริมาณ  (Quantitative Research) ใชวิธีการศกึษาเชิงสํารวจ(Survey research) 

รวบรวมขอมูลท่ีไดรบัจากแบบสอบถาม (Questionnaire) ใชกลุมตัวอยาง คือ พนักงานระดับ

ปฏิบัติการของ บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จํากัด (มหาชน)  จํานวน 286 กลุมตัวอยาง 

การวิเคราะหผลใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) เพ่ืออธิบายผลการศกึษา ไดแก 

การแจงความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย และ คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะหขอมลูเชิงปริมาณ 

(Quantitative Analysis)   ทดสอบความสัมพันธของสองตัวแปรโดยใชสถิติทดสอบแบบ Pearson's 

Correlation Coefficient ใชวิธีการหาคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธพหุคูณ (Multiple Regression 

Analysis) ประมวลผลขอมูลจากโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปทางสถิติ   

 

4.1 การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 

การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล และการแปลผลการวิเคราะหขอมูลของการวิจัยครั้งนี้ 

ผูวิจัยไดวิเคราะหและนําเสนอในรูปแบบตารางประกอบคําอธิบายโดยเรยีงลําดับเปน 5 สวน 

ดังตอไปนี ้ 

4.1.1 ปจจัยลักษณะสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง 

4.1.2 การตดิตอสื่อสารองคกรของพนักงานระดับปฏิบัติการ บรษิัท เอ็ม เอฟ อี ซี จํากัด 

(มหาชน) 

4.1.3 การทาํงานเปนทีมของพนักงานระดับปฏิบัติการ บรษิัท เอ็ม เอฟ อี ซี จํากัด 

(มหาชน) 

4.1.4 วัฒนธรรมการทํางานของพนักงานระดับปฏิบัติการ บรษิัท เอ็ม เอฟ อี ซี จํากัด 

(มหาชน) 

4.1.5 ประสิทธิผลในการทํางานของพนักงานระดับปฏิบัติการ บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จํากัด 

(มหาชน) 

4.1.1 ปจจัยลักษณะสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง 

แสดงผลการวิเคราะหเก่ียวกับขอมูลดานปจจัยลักษณะสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง 

ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายไดเฉลี่ยตอเดือน มีผลการวิเคราะหดังนี้  
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ตารางที่ 4.1: แสดงจํานวนและรอยละดานปจจัยลักษณะสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง 

 

ปจจัยลักษณะสวนบุคคล จํานวน รอยละ 

เพศ  หญิง 222 77.62 

อายุ อายุ 20 - 30 ป 169 59.09 

สถานภาพ โสด 201 70.28 

ระดับการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี 220 76.92 

รายไดเฉลี่ยตอเดือน ตํ่ากวาหรือเทากับ 15,000 บาท 102 35.66 

 

ผลการวิเคราะหปจจัยลักษณะสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง จํานวน 286 ตัวอยาง จําแนก

ตามเพศ พบวา สวนมากเปนเพศหญิง  จํานวน 222 คน คิดเปนรอยละ 77.62 สวนมากอายุ 20 - 30 

ป มากสุด จํานวน 169 คน คิดเปน รอยละ 59.09 สถานภาพโสด มากสุด จํานวน 201 คน คิดเปน

รอยละ 70.28 จําแนกตามการศึกษาปริญญาตรี มากสุด จํานวน 220 คน คิดเปนรอยละ 76.92 และ

จําแนกตามรายไดเฉลี่ยตอเดือน ต่ํากวาหรือเทากับ 15,000 บาท มากสุด จํานวน 102 คน คิดเปน

รอยละ 35.66  

4.1.2 การตดิตอสื่อสารองคกรของพนักงานระดับปฏิบัติการ บรษิัท เอ็ม เอฟ อี ซี จํากัด 

(มหาชน) 

ในสวนนี้เปนผลการวิเคราะหการติดตอสื่อสารองคกรของพนักงานระดับปฏิบัติการ 

บรษิัท เอ็ม เอฟ อี ซี จํากัด (มหาชน) ประกอบดวย ดานผูสงสาร ดานผูรับสาร และ ดานภาษาและ

เครื่องมือในการส่ือสาร สรปุผลการวิเคราะหดังตอไปนี้  

 

ตารางที่ 4.2: แสดง คาเฉลี่ย ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน การตดิตอสื่อสารองคกรของพนักงานระดับ

ปฏิบัติการ บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จํากัด (มหาชน) 

 

(n. = 286) 

การตดิตอสื่อสารองคกร x  SD. แปลคา 

ดานผูสงสาร 4.30 0.42 มากที่สุด 

ดานผูรับสาร 4.18 0.48 มาก 

ดานภาษาและเคร่ืองมือในการสื่อสาร 4.04 0.76 มาก 
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ผลการวิเคราะห การติดตอสื่อสารองคกรของพนักงานระดับปฏิบัติการ บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี 

จํากัด (มหาชน) โดยรวม มีคาเฉลี่ย 4.17  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.45 อยูในเกณฑระดับมาก โดย

สูงสุด  ดานผูสงสาร รองลงมา ดานผูรับสาร และ ดานภาษาและเคร่ืองมือในการสื่อสาร ตามลําดับ 

สรปุเปนรายดานดังนี้ 

ดานผูสงสาร มีคาเฉลี่ย 4.30 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.42 อยูในเกณฑระดับมาก โดยอยูใน

ระดับมากที่สุดทุกดาน ดานผูรับสาร มีคาเฉลี่ย 4.18 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.48 อยูในเกณฑระดับ

มาก ดานภาษาและเคร่ืองมือในการสื่อสาร มีคาเฉลี่ย 4.04 คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.76 อยูในเกณฑ

ระดับมาก ตามลําดับ 

4.1.3 การทาํงานเปนทีมของพนักงานระดับปฏิบัติการ บรษิัท เอ็ม เอฟ อี ซี จํากัด 

(มหาชน) 

ในสวนนี้เปนผลการวิเคราะหการทํางานเปนทีมของพนักงานระดับปฏิบัติการ บริษัท 

เอ็ม เอฟ อี ซี จํากัด (มหาชน) ประกอบดวย ดานหัวหนา ดานลูกนอง และ ดานกระบวนการ สรุปผล

การวิเคราะหดังตอไปนี้  

 

ตารางที่ 4.3: แสดง คาเฉลี่ย ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทํางานเปนทีมของพนักงานระดับ

ปฏิบัติการ บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จํากัด (มหาชน) 

 

(n. = 286) 

การทํางานเปนทีม x  SD. แปลคา 

ดานหัวหนา 4.25 0.48 มากที่สุด 

ดานลูกนอง 3.87 0.41 มาก 

ดานกระบวนการ 4.13 0.55 มาก 

 

ผลการวิเคราะห การทํางานเปนทีมของพนักงานระดับปฏิบัติการ บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี 

จํากัด (มหาชน) โดยรวม มีคาเฉลี่ย 4.08  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.39 อยูในเกณฑระดับมาก โดย

สูงสุด  ดานหัวหนา รองลงมา ดานกระบวนการ และ ดานลูกนอง ตามลําดับ สรุปเปนรายดานดังนี้ 

ดานหัวหนา มีคาเฉลี่ย 4.25 คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.48 อยูในเกณฑระดับมาก ดานลูกนอง 

มีคาเฉลี่ย 3.87 คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.41 อยูในเกณฑระดับมาก ดานกระบวนการ มีคาเฉลี่ย 4.13 

คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.55 อยูในเกณฑระดับมาก  
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4.1.4 วัฒนธรรมการทํางานของพนักงานระดับปฏิบัติการ บรษิัท เอ็ม เอฟ อี ซี จํากัด 

(มหาชน) 

ในสวนนี้เปนผลการวิเคราะหวัฒนธรรมการทํางานของพนักงานระดับปฏิบัติการ 

บรษิัท เอ็ม เอฟ อี ซี จํากัด (มหาชน) ประกอบดวย ดานการดูแลเอาใจใส ดานความนาเชื่อถือ ดาน

ความคิดสรางสรรค และดานความกลาตดัสินใจ สรุปผลการวิเคราะหดังตอไปนี้  

 

ตารางที่ 4.4 แสดง คาเฉลี่ย ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน วัฒนธรรมการทํางานของพนักงานระดับ

ปฏิบัติการ บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จํากัด (มหาชน) 

 

(n. = 286) 

วัฒนธรรมการทํางาน x  SD. แปลคา 

ดานการดูแลเอาใจใส 3.93 0.39 มาก 

ดานความนาเชื่อถือ 3.79 0.79 มาก 

ดานความคดิสรางสรรค 3.46 1.02 มาก 

ดานความกลาตัดสินใจ 3.22 0.91 ปานกลาง 

 

ผลการวิเคราะห วัฒนธรรมการทํางานของพนักงานระดับปฏิบัติการ บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี 

จํากัด (มหาชน) โดยรวม มีคาเฉลี่ย 3.60  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.64 อยูในเกณฑระดับมาก โดย

สูงสุด  ดานการดูแลเอาใจใส รองลงมา ดานความนาเชื่อถือ ดานความกลาตัดสินใจ และ ดาน

ความคิดสรางสรรค ตามลําดับ สรปุเปนรายดานดังนี้ 

ดานการดูแลเอาใจใส มีคาเฉลี่ย 3.93 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.39 อยูในเกณฑระดับมาก 

ดานความนาเชื่อถือ มีคาเฉลี่ย 3.79 คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.79 อยูในเกณฑระดับมาก ดานความคดิ

สรางสรรค มีคาเฉลี่ย 3.46 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.02 อยูในเกณฑระดับมาก ดานความกลา

ตัดสินใจ มีคาเฉลี่ย 3.22 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.91 อยูในเกณฑระดับปานกลาง 

4.1.5 ประสิทธิผลในการทํางานของพนักงานระดับปฏิบัติการ บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จํากัด 

(มหาชน) 

ในสวนนี้เปนผลการวิเคราะหประสิทธิผลการทํางานของพนักงานระดับปฏิบัติการ 

บรษิัท เอ็ม เอฟ อี ซี จํากัด (มหาชน) ประกอบดวย ดานบุคคล ดานสภาพแวดลอมในการทํางาน 

และ ดานความผูกพันกับองคกร สรุปผลการวิเคราะหดังตอไปนี้  
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ตารางที่ 4.5: แสดง คาเฉลี่ย ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน ประสิทธิผลในการทํางานของพนักงานระดับ

ปฏิบัติการ บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จํากัด (มหาชน) 

 

(n. = 286) 

ประสิทธิผลในการทํางาน x  SD. แปลคา 

ดานบุคคล 3.71 0.76 มาก 

ดานสภาพแวดลอมในการทํางาน 3.66 0.66 มาก 

ดานความผูกพันกับองคกร 3.65 0.76 มาก 

 

ผลการวิเคราะห ประสิทธิผลในการทํางานของพนักงานระดับปฏิบัติการ บริษัท เอ็ม เอฟ อี 

ซี จํากัด (มหาชน) โดยรวม มีคาเฉลี่ย 3.67  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.64 อยูในเกณฑระดับมาก โดย

สูงสุด  ดานบุคคล รองลงมา ดานความผูกพันกับองคกร และดานสภาพแวดลอมในการทํางาน 

ตามลําดับ สรุปเปนรายดานดังนี้ 

ดานบุคคล มคีาเฉลี่ย 3.71 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.76 อยูในเกณฑระดับมาก ดาน

สภาพแวดลอมในการทํางาน มีคาเฉลี่ย 3.66 คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.66 อยูในเกณฑระดับมาก ดาน

ความผูกพันกับองคกร มีคาเฉลี่ย 3.65 คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.76 อยูในเกณฑระดับมาก  

 

4.2 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานงานวิจัย 

ในการวิเคราะหสมมติฐานไดทําการศึกษาปจจัยไดแก การตดิตอสื่อสารองคกรการทํางาน

เปนทีม และวัฒนธรรมการทํางานที่สงผลตอประสิทธิผลในการทํางานของพนักงานระดับปฏิบัติการ 

บรษิัท เอ็ม เอฟ อี ซี จํากัด (มหาชน) ใชวิธีการหาคาสัมประสิทธ์ิสหสมัพันธพหุคูณ (Multiple 

Regression Analysis) ประมวลผลขอมูลโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปทางสถิติ สรปุผลรายได

สมมติฐานไดดังนี้  

สมมติฐานที่ 1 อิทธิพลของการติดตอสื่อสารองคกรตอประสิทธิผลในการทํางานของพนักงาน

ระดับปฏิบัติการ บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จํากัด (มหาชน)  

H0  =  การติดตอสื่อสารองคกรไมมีอิทธิพลตอประสิทธิผลในการทํางานของพนักงานระดับ

ปฏิบัติการ บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จํากัด (มหาชน) 

H1  =  การติดตอสื่อสารองคกรมีอิทธิพลตอประสิทธิผลในการทํางานของพนักงานระดับ

ปฏิบัติการ บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จํากัด (มหาชน) 
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ตารางที่ 4.6: ผลวิเคราะหคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธการติดตอสื่อสารองคกร มีผลตอประสิทธิผลใน

การทํางานของพนักงานระดับปฏิบัติการ บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จํากัด (มหาชน)  

 

(n. = 286) 

Model 

(การตดิตอสื่อสารองคกร) 

  

Standardized Coefficients 

t. Sig. 
Beta 

(Constant)  0.774 0.440 

ดานผูสงสาร 0.010 0.007 0.924 

ดานผูรับสาร 0.275 5.506 0.000* 

ดานภาษาและเครื่องมือในการสื่อสาร 0.549 10.900 0.000* 

* อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 

 

ผลวิเคราะหคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธการติดตอสื่อสารองคกรกับประสิทธิผลในการทํางาน

ของพนักงานระดับปฏิบัติการ บรษิัท เอ็ม เอฟ อี ซี จํากัด (มหาชน) มีคาความสัมพันธระหวางตัวแปร

ในระดับสูงมีคา R เทากับ 0.734 และมีคา R Square หรือคาสัมประสิทธ์ิการตัดสินใจอิทธิพลของตัว

แปรอิสระที่ 0.539 มีคาสัมประสิทธิ์มีอิทธิพลตอการตัดสินใจที่มีการปรับแกใหเหมาะสม รอยละ 

53.40 (Adjusted R Square = 0.534) ผลการทดสอบคาสถิติคา F-statistics เทากับ 109.750 และ

คา Sig. เทากับ 0.000 < 0.05 กลาวไดวา มีตัวแปรการติดตอสื่อสารองคกรมีผลตอประสิทธิผลใน

การทํางานของพนักงานระดับปฏิบัติการ บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จํากัด (มหาชน) อยางนอยหนึ่งตัวแปร 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 ผลการทดสอบความคลาดเคลื่อนมีคา Durbin-Watson เทากับ 

1.733 > 1.50  แสดงวามีความคลาดเคลื่อนที่เปนอิสระตอกันในระดบัสูงไมมีปญหาสหสัมพันธในตัว

แปร (Autocorrelation)  

ผลวิเคราะหมีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธมีคาคงที่ เทากับ 0.228 คาความคลาดเคลื่อน

มาตรฐานของสมัประสิทธ์ิการถดถอยของตัวแปรอิสระเทากับ 0.295 โดยผลการทดสอบมีคา t. -  

0.774 sig. = 0.000 โดยรายดานการติดตอสื่อสารองคกร มีคา Sig. < 0.05 จํานวน 2 ดาน ไดแก 

ดานผูรับสาร และดานภาษาและเคร่ืองมือในการสื่อสาร สรุปผลเปนรายดานไดดงัน้ี 

ดานผูรับสาร คา t. = 5.506, Sig. = 0.000 < 0.05, Beta = 0.275 กลาวได วาเปนการ

ยอมรับ H1 หรือ การติดตอสื่อสารองคกร ดานผูรับสาร มีอิทธิพลเชิงบวกตอประสิทธิผลในการ

ทํางาน โดยการเปลี่ยนแปลงในดานผูรับสาร เพ่ิมสูงข้ึน 1 หนวยมาตรฐานมีผลตอประสิทธิผลในการ
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ทํางานของพนกังานระดับปฏิบัติการ บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จํากัด (มหาชน) เปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึ้น 

0.275 หนวยมาตรฐาน  

ดานภาษาและเครื่องมือในการสื่อสาร คา t. = 10.900, Sig. = 0.000 < 0.05, Beta = 

0.549 กลาวได วาเปนการยอมรับ H1 หรือ การตดิตอสื่อสารองคกร ดานภาษาและเคร่ืองมือในการ

สื่อสาร มีอิทธิพลเชิงบวกตอประสิทธิผลในการทํางาน โดยการเปลี่ยนแปลงในดานภาษาและ

เครื่องมือในการส่ือสาร เพ่ิมสูงข้ึน 1 หนวยมาตรฐานมีผลตอประสิทธิผลในการทํางานของพนักงาน

ระดับปฏิบัติการ บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จํากัด (มหาชน) เปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึ้น 0.549 หนวยมาตรฐาน  

สรปุผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1 เปนการยอมรบั H1 หรือ การติดตอสื่อสารองคกร ไดแก 

ดานผูรับสาร และ ดานภาษาและเคร่ืองมือในการสื่อสารมีอิทธิพลเชิงบวกตอประสิทธิผลในการ

ทํางานของพนกังานระดับปฏิบัติการ บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จํากัด (มหาชน) โดยดานภาษาและ

เครื่องมือในการส่ือสาร มีอิทธิพลสูงสุด รองลงมา ดานผูรับสาร โดยดานการติดตอสื่อสารองคกรมี

อิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงประสิทธิผลในการทํางานของพนักงานระดับปฏิบัติการ บรษิัท เอ็ม เอฟ 

อี ซี จํากัด (มหาชน) ไดรอยละ 53.40% อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 

สมมติฐานที่ 2 อิทธิพลของการทํางานเปนทีมตอประสิทธิผลในการทํางานของพนักงานระดับ

ปฏิบัติการ บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จํากัด (มหาชน)  

H0  =  การทํางานเปนทมีไมมีอิทธิพลตอประสิทธิผลในการทํางานของพนักงานระดับ

ปฏิบัติการ บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จํากัด (มหาชน) 

H1  =  การทํางานเปนทมีมีอิทธิพลตอประสิทธิผลในการทํางานของพนักงานระดับ

ปฏิบัติการ บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จํากัด (มหาชน) 

 

ตารางที่ 4.7 ผลวิเคราะหสถิติการถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) การทํางานเปน

ทีม มีผลตอประสิทธิผลในการทาํงานของพนักงานระดับปฏิบัติการ บริษัท เอ็ม เอฟ อี 

ซี จํากัด (มหาชน)  

 

(n. = 286) 

Model 

(การทํางานเปนทีม) 

  

Standardized Coefficients 

t. Sig. 
Beta 

(Constant)  0.943 0.346 

ดานหัวหนา 0.088 1.516 0.131 

ดานลูกนอง -0.014 -0.238 0.812 

ดานกระบวนการ 0.615 11.421 0.000* 

* อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 
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ผลวิเคราะหคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธการทํางานเปนทีมกับประสิทธิผลในการทํางานของ

พนักงานระดับปฏิบัติการ บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จํากัด (มหาชน) มีคาความสัมพันธระหวางตัวแปรใน

ระดับสูงมีคา R เทากับ 0.652 และมีคา R Square หรือคาสัมประสิทธ์ิการตัดสินใจอิทธิพลของตัว

แปรอิสระที่ 0.425 มคีาสัมประสิทธิ์มีอิทธิพลตอการตัดสินใจที่มีการปรับแกใหเหมาะสม รอยละ 

41.90 (Adjusted R Square = 0.419) ผลการทดสอบคาสถิติคา F-statistics เทากับ 69.529 และ

คา Sig. เทากับ 0.000 < 0.05 กลาวไดวา มีตัวแปรการทํางานเปนทีมมีผลตอประสิทธิผลในการ

ทํางานของพนกังานระดับปฏิบัติการ บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จํากัด (มหาชน) อยางนอยหนึ่งตัวแปร 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 ผลการทดสอบความคลาดเคลื่อนมีคา Durbin-Watson เทากับ 

2.109 > 1.50  แสดงวามีความคลาดเคลื่อนที่เปนอิสระตอกันในระดับสูงไมมีปญหาสหสัมพันธในตัว

แปร (Autocorrelation)  

ผลวิเคราะหมีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธมีคาคงที่ เทากับ 0.290 คาความคลาดเคลื่อน

มาตรฐานของสมัประสิทธ์ิการถดถอยของตัวแปรอิสระเทากับ 0.307 โดยผลการทดสอบมีคา t. -  

0.943 sig. = 0.000 โดยรายดานการทํางานเปนทีม มีคา Sig. < 0.05 จํานวน 1 ดาน ไดแก ดาน

กระบวนการ สรุปผลเปนรายดานไดดังนี้ 

ดานกระบวนการ คา t. = 11.421, Sig. = 0.000 < 0.05, Beta = 0.615 กลาวได วาเปน

การยอมรบั H1 หรือ การทํางานเปนทีม ดานกระบวนการมีอิทธิพลเชิงบวกตอประสิทธิผลในการ

ทํางาน โดยการเปลี่ยนแปลงในดานกระบวนการเพ่ิมสูงข้ึน 1 หนวยมาตรฐานมีผลตอประสิทธิผลใน

การทํางานของพนักงานระดับปฏิบัติการ บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จํากัด (มหาชน) เปลี่ยนแปลงเพ่ิมข้ึน 

0.615 หนวยมาตรฐาน  

สรปุผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2 เปนการยอมรบั H1 หรือ การทํางานเปนทีม ดาน

กระบวนการ มีอิทธิพลเชิงบวกตอประสิทธิผลในการทํางานของพนักงานระดับปฏิบัติการ บริษัท เอ็ม 

เอฟ อี ซี จํากัด (มหาชน) โดยดานการทํางานเปนทีมมีอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงประสิทธิผลในการ

ทํางานของพนกังานระดับปฏิบัติการ บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จํากัด (มหาชน) ไดรอยละ 41.90% อยาง

มีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 

สมมติฐานที่ 3 อิทธิพลของวัฒนธรรมการทํางานตอประสิทธิผลในการทํางานของพนักงาน

ระดับปฏิบัติการ บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จํากัด (มหาชน)  

H0  =  วัฒนธรรมการทํางานไมมีอิทธิพลตอประสิทธิผลในการทํางานของพนักงานระดับ

ปฏิบัติการ บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จํากัด (มหาชน) 

H1  =  วัฒนธรรมการทํางานมีอิทธิพลตอประสิทธิผลในการทํางานของพนักงานระดับ

ปฏิบัติการ บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จํากัด (มหาชน) 
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ตารางที่ 4.8: ผลวิเคราะหคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธวัฒนธรรมการทํางาน มีผลตอประสิทธิผลในการ

ทํางานของพนักงานระดับปฏิบัติการ บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จํากัด (มหาชน)  

 

(n. = 286) 

Model 

(วัฒนธรรมการทํางาน) 

  

Standardized Coefficients 

t. Sig. 
Beta 

(Constant)  6.034 0.000 

ดานการดูแลเอาใจใส 0.023 0.577 0.564 

ดานความนาเชื่อถือ 0.270 4.441 0.000* 

ดานความคิดสรางสรรค 0.513 8.496 0.000* 

ดานความกลาตัดสินใจ 0.074 1.635 0.103 

* อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 

 

ผลวิเคราะหคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธวัฒนธรรมการทํางานกับประสิทธิผลในการทํางานของ

พนักงานระดับปฏิบัติการ บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จํากัด (มหาชน) มีคาความสัมพันธระหวางตัวแปรใน

ระดับสูงมีคา R เทากับ 0.802 และมีคา R Square หรือคาสัมประสิทธ์ิการตัดสินใจอิทธิพลของตัว

แปรอิสระที่ 0.643 มคีาสัมประสิทธิ์มีอิทธิพลตอการตัดสินใจที่มีการปรับแกใหเหมาะสม รอยละ 

63.80 (Adjusted R Square = 0.638) ผลการทดสอบคาสถิติคา F-statistics เทากับ 126.465 และ

คา Sig. เทากับ 0.000 < 0.05 กลาวไดวา มีตัวแปรวัฒนธรรมการทํางานมีผลตอประสิทธิผลในการ

ทํางานของพนกังานระดับปฏิบัติการ บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จํากัด (มหาชน) อยางนอยหนึ่งตัวแปร 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 ผลการทดสอบความคลาดเคลื่อนมีคา Durbin-Watson เทากับ 

2.280 > 1.50  แสดงวามีความคลาดเคลื่อนที่เปนอิสระตอกันในระดับสูงไมมีปญหาสหสัมพันธในตัว

แปร (Autocorrelation)  

ผลวิเคราะหมีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธมีคาคงที่ เทากับ 1.408 คาความคลาดเคลื่อน

มาตรฐานของสมัประสิทธ์ิการถดถอยของตัวแปรอิสระเทากับ 0.233 โดยผลการทดสอบมีคา t. -  

0.774 sig. = 0.000 โดยรายดานวัฒนธรรมการทํางาน มีคา Sig. < 0.05 จํานวน 2 ดาน ไดแก ดาน

ความนาเชื่อถือ และดานความคิดสรางสรรค สรุปผลเปนรายดานไดดังนี้ 

ดานความนาเชื่อถือ คา t. = 4.441, Sig. = 0.000 < 0.05, Beta = 0.270 กลาวได วาเปน

การยอมรบั H1 หรือ วัฒนธรรมการทํางาน ดานความนาเชื่อถือ มีอิทธิพลเชิงบวกตอประสิทธิผลใน

การทํางาน โดยการเปลี่ยนแปลงในดานความนาเชื่อถือ เพิ่มสูงขึ้น 1 หนวยมาตรฐานมีผลตอ
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ประสิทธิผลในการทํางานของพนักงานระดับปฏิบัติการ บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จํากัด (มหาชน) 

เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น 0.270 หนวยมาตรฐาน  

ดานความคิดสรางสรรค คา t. = 8.496, Sig. = 0.000 < 0.05, Beta = 0.513 กลาวได วา

เปนการยอมรับ H1 หรือ วัฒนธรรมการทํางาน ดานความคดิสรางสรรคมีอิทธิพลเชิงบวกตอ

ประสิทธิผลในการทํางาน โดยการเปลี่ยนแปลงในดานความคิดสรางสรรค เพ่ิมสูงข้ึน 1 หนวย

มาตรฐานมีผลตอประสิทธิผลในการทํางานของพนักงานระดับปฏิบัติการ บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จํากัด 

(มหาชน) เปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึ้น 0.513 หนวยมาตรฐาน  

สรปุผลการทดสอบสมมติฐานที่ 3 เปนการยอมรับ H1 หรือ วัฒนธรรมการทํางาน ไดแก 

ดานความนาเชื่อถือ และดานความคิดสรางสรรค มีอิทธิพลเชิงบวกตอประสิทธิผลในการทํางานของ

พนักงานระดับปฏิบัติการ บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จํากัด (มหาชน) โดยดานความคิดสรางสรรค มี

อิทธิพลสูงสุด รองลงมา ดานความนาเชื่อถือโดยดานวัฒนธรรมการทํางานมีอิทธิพลตอการ

เปลี่ยนแปลงประสิทธิผลในการทํางานของพนักงานระดับปฏิบัติการ บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จํากัด 

(มหาชน) ไดรอยละ 63.80% อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 
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บทที ่5 

สรุปผล 

 

บทสรุปการวิจัยเร่ืองการศึกษาเร่ืองการตดิตอสื่อสารองคกร การทํางานเปนทีม และ

วัฒนธรรมการทํางานที่สงผลตอประสิทธิผลในการทํางานของพนักงานระดับปฏิบัติการของ บริษัท 

เอ็ม เอฟ อี ซี จํากัด (มหาชน) มีบทสรุปผลการวิจัยนําเสนอใน 2 สวน ที่สามารถอธิบายไดตามการ

อภิปรายผลและขอเสนอแนะดงันี้ 

5.1 การอภิปรายผล 

5.2 ขอเสนอแนะ 

 

5.1 การอภิปรายผล 

ระเบียบวิธีวิจัยเปนงานวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ใชวิธีการศึกษาเชิง

สํารวจ(Survey research) รวบรวมขอมูลที่ไดรับจากแบบสอบถาม (Questionnaire) ใชกลุม

ตัวอยาง คือ พนักงานระดับปฏิบัติการของ บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จํากัด (มหาชน) จํานวน 286 กลุม

ตัวอยาง ทดสอบความนาเชื่อถือของเคร่ืองมือ จํานวน 30 ตัวอยาง ทดสอบความนาเชื่อถือเคร่ืองมือ

วามีความเชื่อถือในระดับสูงมีคาการทดสอบที่ 0.975 

สถิติในการวิเคราะหผลใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) เพ่ืออธิบายผล

การศกึษา ไดแกการแจงความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย และ คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน และวิเคราะหขอมูลเชิง

ปรมิาณ (Quantitative Analysis) ทดสอบความสัมพันธของสองตัวแปรโดยใชสถิติทดสอบแบบ 

Pearson's Correlation Coefficient ใชวิธีการหาคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธพหุคูณ (Multiple 

Regression Analysis) ประมวลผลขอมูลจากโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปทางสถิติ นําเสนอผล

การวิเคราะหขอมูลและการแปลผลในรูปแบบตารางประกอบคําอธิบาย สรุปผลงานวิจัยไดดังนี้ 

ผลวิเคราะหพบวาความแตกตางของขอมูลปจจัยลักษณะสวนบุคคลสวนใหญเปนเพศหญิง 

รอยละ 77.62 และเปนเพศชาย เปนรอยละ 22.38 อายุ 20 - 30 ป รอยละ 59.09 รองลงมา อายุ 

31 - 40 ป รอยละ 26.22 และนอยที่สุดอายุ 40 ป ขึ้นไป รอยละ 42.69 สถานภาพโสด มากสุด รอย

ละ 70.28 รองลงมา สมรสรอยละ 26.92 นอยสุด หมาย/ หยาราง/ แยกกันอยู รอยละ 2.80 สวน

ใหญมีการศึกษา ระดับปริญญาตรี รอยละ 76.92 รองลงมา สูงกวาปรญิญาตรี รอยละ 23.08 และมี

รายไดเฉลี่ยตอเดือน ต่ํากวาหรือเทากับ 15,000 บาท รอยละ 35.66 รองลงมา 15,001 - 20,000 

บาท รอยละ 24.48,20,001 - 30,000 บาท รอยละ 23.43 นอยที่สุด 30,001 - 40,000 บาท รอยละ 

16.43 ตามลําดับ 
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ผลวิเคราะหพบวาการติดตอสื่อสารองคกรของพนักงานระดับปฏิบัติการ บริษัท เอ็ม เอฟ อี 

ซี จํากัด (มหาชน) โดยรวม มีคาเฉลี่ย 4.17 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.45 อยูในเกณฑระดับมาก โดย

สูงสุด ดานผูสงสาร รองลงมา ดานผูรบัสาร และ ดานภาษาและเครื่องมือในการสื่อสาร ตามลําดับ 

สรปุเปนรายดานดังนี้  

- ดานผูสงสาร มีคาเฉลี่ย 4.30 คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.42 อยูในเกณฑระดับมาก โดย

สูงสุดคอื เปนผูมีความรูความเขาใจในเนื้อหาของสารที่จะสื่อออกไปไดเปนอยางดี มีคาเฉลี่ย 4.34 

รองลงมา มีการวางแผนและขั้นตอนการสงสารที่เหมาะสมกับผูรับสาร และ เปนผูที่มีความรู

ความสามารถในการสงสาร ใหผูรับสารเขาใจสารอยางดีตามลําดับ 

- ดานผูรับสาร มีคาเฉลี่ย 4.18 คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.48 อยูในเกณฑระดับมาก สูงสุด

คือ การกลาวแจงขาวสารของผูสงสาร กระทําอยางสม่ําเสมอ มีการแจงขาวสารลวงหนา ทําให

สามารถปฏิบัติงานใหทันไดตามกําหนดเปาหมาย มีคาเฉลี่ย 4.29 รองลงมา ใชเทคนิคในการชวยจํา

เชนการจดบันทึกเพ่ิมเติม, ยินดีรับขาวสารนั้นเปนอยางดี แมวาจะเคยมีประสบการณหรือความ

คิดเห็นที่ขัดแยงกับขาวสารนั้นก็ตาม และในระดับมาก ไดแกการสื่อสารท่ีเปนลายลักษณอักษรโดย

ผานชองทางบุคคลมีความยุงยากและใชเวลานานและ การสื่อสารทางวาจาทําใหขอมูลขาวสาร

คลาดเคลื่อนหรือบิดเบือนมากที่สุด 

- ดานภาษาและเครื่องมือในการสื่อสาร มีคาเฉลี่ย 4.04 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.76 อยู

ในเกณฑระดับมาก โดยสูงสุด ยินดีรับขาวสารนั้นเปนอยางดี แมวาจะเคยมีประสบการณ หรือความ

คิดเห็นที่ขัดแยงกับขาวสารนั้นก็ตามซึ่งสูงสุดคือ บริษัทมีอุปกรณชวยในการสื่อสารไวบริการอยาง

เพียงพอ เพื่อความสะดวก และรวดเร็ว ในการสงขาวสาร เชน โทรศัพท, E-mail, messenger มี

คาเฉลี่ย 4.13 รองลงมา การสื่อสารโดยสวนใหญภายในองคกรใชวิธี สื่อสารทางวาจา, การสื่อสารทาง 

E-mail โดยหากใชภาษาอังกฤษในการสื่อสาร จะกอใหเกิดความเขาใจที่ผิดพลาดและคลาดเคลื่อนอยู

บอยครั้ง, การสื่อสารระหวางพนักงานระดับปฏิบัติการ และผูบริหาร มีลําดับขั้นตอนที่ยุงยาก ทําให

เกิดความลาชาในการติดตอสื่อสาร,เครื่องมือและอุปกรณในการถายทอดขาวสารมีประสิทธิภาพและ

บรษิัทมีความครอบคลุมในการติดตอสื่อสารถึงทุกคนภายในองคกร 

ผลวิเคราะหพบวาการทํางานเปนทีมของพนักงานระดับปฏิบัติการ บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี 

จํากัด(มหาชน) โดยรวม มีคาเฉลี่ย 4.08 คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.39 อยูในเกณฑระดับมาก โดยสูงสุด

ดานหัวหนา รองลงมา ดานกระบวนการ และ ดานลูกนอง ตามลําดับ สรุปเปนรายดานดังนี้ 

- ดานหัวหนา มีคาเฉลี่ย 4.25 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.48 อยูในเกณฑระดับมาก โดย

สูงสุดคอื การติดตอสื่อสารกับหัวหนางานเปนรูปแบบที่เปนทางการ มีคาเฉลี่ย 4.30 รองลงมา 

ผูบังคับบัญชาหรือหัวหนางานจะใชอํานาจหรืออิทธิพลในการครอบงําความคดิของผูปฏิบัติงาน และ

ในระดับมาก คือ ไมสามารถพูดถึงปญหาตางๆ ในการทาํงานกับหัวหนางานไดอยางอิสระ ตามลําดับ 
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- ดานลูกนอง มีคาเฉลี่ย 3.87 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.41 อยูในเกณฑระดับมาก โดย

สูงสุด ทํางานมีบรรยากาศของความเปนมิตร มีคาเฉลี่ย 4.51 รองลงมา เพ่ือนรวมงานมีลักษณะ

เอ้ือเฟอเผื่อแผและยอมรับความสามารถซึ่งกันและกัน และในระดับมาก 1 ดาน คือ มีความรูสึกวา

เปนสวนหนึ่งขององคกรและในระดับปานกลาง 2 ดาน ไดแก เม่ือมีการทํางานท่ีผิดพลาดจะไดรับ

ความเห็นใจจากเพ่ือนรวมงาน และ มีการติดตอสื่อสารกับเพ่ือนรวมงานอยางสม่ําเสมอ 

- ดานกระบวนการ มีคาเฉลี่ย 4.13 คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.55 อยูในเกณฑระดับมาก 

โดยอยูในระดับมากท่ีสุด ในองคกรจัดใหมกีารนนําทกัษะ ความรู ความสามารถของแตละคนมา

รวมกันทํางานเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด มีคาเฉลี่ย 4.28 และในระดับมาก ไดแกทุกคนในหนวยงาน

ชวยเหลือปรกึษาและพึ่งพากันไดอยางเต็มท่ีและโดยภาพรวมแลวองคกรมีการทํางานเปนทีม 

ผลวิเคราะหพบวาวัฒนธรรมการทํางานของพนักงานระดับปฏิบัติการ บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี 

จํากัด (มหาชน) โดยรวม มีคาเฉลี่ย 3.60 คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.64 อยูในเกณฑระดบัมาก โดย

สูงสุด ดานการดูแลเอาใจใส รองลงมา ดานความนาเชื่อถือ ดานความกลาตัดสินใจ และ ดานความคิด

สรางสรรค ตามลําดับ สรุปเปนรายดานดังน้ี 

- ดานการดูแลเอาใจใส มีคาเฉลี่ย 3.93 คาาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.39 อยูในเกณฑระดับ

มาก โดยสูงสุดคือ พนักงานในองคกรมีมนุษยสัมพันธอันดีกับเพื่อนรวมงานและหนวยงานอ่ืนๆ มี

คาเฉลี่ย 4.13 บรษิัทใหการสนับสนุนตาง ๆ ที่สรางโอกาสในการเรียนรูกับบุคลากร, และ บุคลากรใน

บรษิัท กระตือรือรนในการท่ีจะแสวงหาขอมูลที ชวยปรบัปรุงการทํางานใหดีข้ึนอยูเสมอ 

- ดานความนาเชื่อถือ มีคาเฉลี่ย 3.79 คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.79 อยูในเกณฑระดบัมาก 

โดยสูงสุดคือ ตองการทํางานที่ใชความคดิ และใชความสามารถของตนเอง เพ่ือใหไดรับการยอมรับ มี

คาเฉลี่ย 3.93 รองลงมา ใหโอกาสพนกังานในการแสดงศักยภาพที่มีและใชในการทํางานไดอยางเต็ม

ความสามารถ และ พนักงานใหความยินดีท่ีจะรักษาผลประโยชน ขององคกรและมีความเคารพซึ่งกัน

และกัน 

- ดานความคดิสรางสรรค มีคาเฉลี่ย 3.46 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.02 อยูในเกณฑระดับ

มาก โดยสูงสุดคือ มีความตองการทํางานที่มีโอกาสไดแสดงแนวความคิดเห็นอยางเสรีตอองคกร มี

คาเฉลี่ย 3.62 รองลงมา พนักงานในองคกรมีการแลกเปลี่ยนความ คิดเห็นภายในองคกร เพ่ือสราง

ความเขมแข็ง ในการทํางานรวมกันเปนทีม และ อยูในระดับปานกลาง คือ พนักงานในองคกร

มองเห็นภาพรวมในการทํางานกวางกวาหนาที่เฉพาะของตน ตามลําดับ 

- ดานความกลาตัดสินใจ มีคาเฉลี่ย 3.22 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.91 อยูในเกณฑระดับ

ปานกลาง โดยสูงสุดคอื สามารถตัดสินใจทํางานเองเม่ือเห็นวาสิ่งท่ีกระทําถูกตองแลว มีคาเฉลี่ย 3.47 

และอยูในระดับปานกลาง คือ พนักงานในองคกรมีความกลาตัดสินใจและจะรับผิดชอบตองานของ

ตนเองอยางเต็มที่ ตามลําดับ 



41 

ผลวิเคราะหพบวาประสิทธิผลในการทํางานของพนักงานระดับปฏิบัติการ บริษัท เอ็ม เอฟ อี 

ซี จํากัด (มหาชน) โดยรวม มีคาเฉลี่ย 3.67 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.64 อยูในเกณฑระดับมาก โดย

สูงสุด ดานบุคคล รองลงมา ดานความผูกพันกับองคกร และ ดานสภาพแวดลอมในการทํางาน

ตามลําดับ สรุปเปนรายดานดังนี้ 

- ดานบุคคล มีคาเฉลี่ย 3.71 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.76 อยูในเกณฑระดับมาก โดย

สูงสุดคอื ประสิทธิผลที่เกิดขึ้นจากการทํางานท่ีทุกคนมีสวนรับผิดชอบ มีคาเฉลี่ย 3.73 รองลงมา 

ประสิทธิผลที่เกิดขึ้นจากการแกไขความขัดแยงจากงานท่ีทํา และ ประสิทธิผลท่ีเกิดข้ึนจากการใช

ความคิดสรางสรรคในการพัฒนาและสงเสรมิวิสัยทัศนขององคกร 

- ดานสภาพแวดลอมในการทํางาน มีคาเฉลี่ย 3.66 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.66 อยูใน

เกณฑระดับมาก โดยสูงสดุคือ ประสิทธิผลที่เกิดขึ้นจากขอบเขตหนาที่ในการทา งานที่องคกรไดมีการ

กําหนดไวในโครงสรางองคกร มีคาเฉลี่ย 3.72 รองลงมา ประสิทธิผลที่เกิดข้ึนจากการกําหนดจํานวน

บุคคลากรที่เพียงพอตามภารกิจการทํางานท่ีองคกรไดกําหนดไวในแผนการทํางาน ประสิทธิผลที่

เกิดขึ้นจากการจัดสภาพแวดลอมที่เหมาะสมเอ้ือตอการทํางานและคุณภาพชีวิต ประสิทธิผลที่เกิดขึ้น

จากการใหความสําคัญขององคกรตออุปกรณ และเคร่ืองมือที่มีความพรอมในการทํางาน 

- ดานความผูกพันกับองคกร มีคาเฉลี่ย 3.65 คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.76 อยูในเกณฑ

ระดับมาก โดยสูงสุดคือ ประสิทธิผลการทํางานที่เพิ่มข้ึนจากการทุมเทการทํางานอยางเต็มที่จนกวา

จะถึงวัยเกษียณอายุ มีคาเฉลี่ย 3.81 รองลงมา ประสทิธิผลการทํางานท่ีเพ่ิมข้ึนจากการไดรบัการ

ยอมรับในความสามารถในการเปนผูบริหารขององคกรในอนาคต, ประสิทธิผลการทํางานท่ีเพ่ิมมาก

ขึ้นจากความภูมิใจในชื่อเสียงขององคกร แมวางานนั้นจะมีความสลับซับซอนมากนอยเพียงใด และ

ประสิทธิผลการทํางานท่ีเพิ่มมากขึ้นจากการทุมเทในการทํางานอันเนื่องมาจากความผูกพันท่ีดีตอ

องคกร 

จากผลการทดสอบสมมติฐานงานวิจัยสรุปผลรายสมมติฐานไดดังนี้ 

สมมติฐานที่ 1 การติดตอสื่อสารองคกรมีอิทธิพลตอประสิทธิผลในการทํางานของพนักงาน

ระดับปฏิบัติการ บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จํากัด (มหาชน) 

ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1 เปนการยอมรับ H1 หรือ การติดตอสื่อสารองคกร ไดแก ดาน

ผูรบัสาร และ ดานภาษาและเคร่ืองมือในการสื่อสารมีอิทธิพลเชิงบวกตอประสิทธิผลในการทํางาน

ของพนักงานระดับปฏิบัติการ บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จํากัด (มหาชน) โดยดานภาษาและเคร่ืองมือใน

การสื่อสาร มีอิทธิพลสูงสดุ รองลงมา ดานผูรับสาร โดยดานการติดตอสื่อสารองคกรมีอิทธิพลตอการ

เปลี่ยนแปลงประสิทธิผลในการทํางานของพนักงานระดับปฏิบัติการ บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จํากัด 

(มหาชน) ไดรอยละ 53.40% อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 โดยดานภาษาและเครื่องมือในการ

สื่อสารมีอิทธิพลตอประสิทธิผลในการทํางานของพนักงานเปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึ้น 0.549 หนวย
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มาตรฐาน และดานผูรับสาร มีผลตอประสิทธิผลในการทํางานของพนักงานระดับปฏิบัติการ

เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น 0.275 หนวยมาตรฐาน 

สมมติฐานที่ 2 การทํางานเปนทีมมีอิทธิพลตอประสิทธิผลในการทํางานของพนักงานระดับ

ปฏิบัติการ บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จํากัด (มหาชน) 

ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2 เปนการยอมรับ H1 หรือ การทํางานเปนทีม ดานกระบวนการ

มีอิทธิพลเชิงบวกตอประสิทธิผลในการทํางานของพนักงานระดับปฏิบัติการ บรษิัท เอ็ม เอฟ อี ซี

จํากัด (มหาชน) โดยดานการทํางานเปนทีมมีอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงประสิทธิผลในการทํางาน

ของพนักงานระดับปฏิบัติการ บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จํากัด (มหาชน) ไดรอยละ 41.90% อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 โดยดานกระบวนการมีผลตอประสิทธิผลในการทํางานของพนักงานระดับ

ปฏิบัติการ บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จํากัด (มหาชน) เปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึ้น 0.615 หนวยมาตรฐาน 

สมมติฐานที่ 3 วัฒนธรรมการทํางานมีอิทธิพลตอประสิทธิผลในการทาํงานของพนักงาน 

ระดับปฏิบัติการ บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จํากัด (มหาชน) 

ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 3 เปนการยอมรับ H1 หรือ วัฒนธรรมการทํางาน ไดแก ดาน

ความนาเชื่อถือ และดานความคิดสรางสรรค มีอิทธิพลเชิงบวกตอประสิทธิผลในการทํางานของ

พนักงานระดับปฏิบัติการ บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จํากัด (มหาชน) โดยดานความคิดสรางสรรค มี

อิทธิพลสูงสุด รองลงมา ดานความนาเชื่อถือโดยดานวัฒนธรรมการทํางานมีอิทธิพลตอการ

เปลี่ยนแปลงประสิทธิผลในการทํางานของพนักงานระดับปฏิบัติการ บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จํากัด

(มหาชน) ไดรอยละ 63.80% อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 โดยดานความคิดสรางสรรคมีอิทธิพล

ตอประสิทธิผลในการทํางานของพนักงานระดับปฏิบัติการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมข้ึน 0.513 หนวย

มาตรฐาน และดานความนาเชื่อถือ มีผลตอประสิทธิผลในการทํางานของพนักงานระดับปฏิบัติการ

เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น 0.270 หนวยมาตรฐาน 

จากผลการวิเคราะหขอมูลนํามาอภิปรายผลงานวิจัยไดดังนี้ 

5.1.1 ผลวิจัยขอมูลปจจัยลักษณะสวนบุคคลสวนใหญเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย อายุ 

20 -30 ป รองลงมา อายุ 31 - 40 ป สถานภาพโสด มีการศึกษา ระดับปริญญาตรี รองลงมา สูงกวา

ปรญิญาตรี และมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน ต่ํากวาหรือเทากับ 15,000 บาท รองลงมา 15,001 - 20,000

บาท ตามลําดับ พนักงานระดับปฏิบัติการบริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จํากัด (มหาชน) มีการติดตอสื่อสาร

องคกรระดับมาก โดยสูงสุด ดานผูสงสาร รองลงมา ดานผูรับสาร และ ดานภาษาและเครื่องมือในการ

สื่อสาร ตามลําดับ ซึ่งในดานผูสงสาร สูงสุด เปนผูมีความรูความเขาใจในเน้ือหาของสารท่ีจะสื่อ

ออกไปไดเปนอยางดี ดานผูรับสาร สูงสุด การกลาวแจงขาวสารของผูสงสาร กระทําอยางสม่ําเสมอ มี

การแจงขาวสารลวงหนา ทําใหสามารถปฏิบัติงานใหทันไดตามกําหนดเปาหมาย และดานภาษาและ

เครื่องมือในการส่ือสาร สูงสุด ยินดีรับขาวสารนั้นเปนอยางดี แมวาจะเคยมีประสบการณ หรือความ
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คิดเห็นที่ขัดแยงกับขาวสารนั้นก็ตามซึ่งสูงสุดคือ บริษัทมีอุปกรณชวยในการสื่อสารไวบริการอยาง

เพียงพอ เพื่อความสะดวก และรวดเร็ว ในการสงขาวสาร เชน โทรศัพท, E-mail, messenger 

สอดคลองกับแนวคิดของ ทองใบ สุดชารี (2542) ที่กลาววา การสื่อสารขององคกรเปนการ

แลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารและความรูในหมูสมาชิกขององคกรเพ่ือใหบรรลุประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลขององคกร 

5.1.2 ผลวิจัยพนักงานระดับปฏิบัติการบริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จํากัด (มหาชน) มีการทํางาน

เปนทีมระดับมาก โดยสูงสุด ดานหัวหนา รองลงมา ดานกระบวนการ และ ดานลูกนอง ตามลําดับ ซึ่ง

ในรายดานหัวหนาสูงสุดคือ การติดตอสื่อสารกับหัวหนางานเปนรปูแบบที่เปนทางการ ดานลูกนอง

สูงสุด ทํางานมบีรรยากาศของความเปนมิตร และดานกระบวนการ สูงสุดในองคกรจัดใหมีการนํา

ทักษะ ความรู ความสามารถของแตละคนมารวมกันทํางานเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุด สอดคลองกับ

แนวคิดของ Parker (1990) ที่กลาววา การทํางานเปนทีมเปนกลุมบุคคลที่มีความสัมพันธกันและตอง

พ่ึงพากัน เพื่อปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมาย หรือปฏิบัติงานใหเสร็จสมบูรณ คนกลุมนี้มีเปาหมาย

รวมกันและยอมรบัวาวิธีเดียวที่จะทําใหงานสําเร็จคือการทํางานรวมกันและมีวัฒนธรรมการทาํงาน

ระดับมาก โดยสูงสุด ดานการดูแลเอาใจใส รองลงมา ดานความนาเชื่อถือ ดานความกลาตัดสินใจ

และ ดานความคิดสรางสรรค ตามลําดบั ซึ่งในรายดานการดูแลเอาใจใส สูงสุด พนักงานในองคกรมี

มนุษยสัมพันธอันดีกับเพ่ือนรวมงานและหนวยงานอ่ืนๆ ดานความนาเชื่อถือสูงสุด ตองการทํางานที่ใช 

ความคิด และใชความสามารถของตนเอง เพ่ือใหไดรับการยอมรับ และดานความคิด

สรางสรรคสูงสุดมีความตองการทํางานที่มีโอกาสไดแสดงแนวความคิดเห็นอยางเสรตีอองคกรดาน

ความกลาตัดสินใจสูงสุดคือ สามารถตัดสินใจทํางานเองเม่ือเห็นวาสิ่งที่กระทําถูกตอง 

5.1.3 ผลวิจัยพนักงานระดับปฏิบัติการบริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จํากัด (มหาชน) มีประสิทธิผล

ในการทํางานระดับมาก โดยสูงสุด ดานบุคคล รองลงมา ดานความผกูพันกับองคกร และ ดาน

สภาพแวดลอมในการทํางาน ตามลําดับ สอดคลองกับแนวคิด ธงชัย สันติวงษ (2537) ที่กลาววา

ความมีประสิทธิภาพ หมายถึง การมีสมรรถนะสูง สามารถมีระบบการทํางานสรางสมทรัพยากร และ

ความม่ังคั่งเก็บไวภายใน เพื่อขยายตัวตอไป และเพื่อเอาไวสาหรับรองรับถานการณที่อาจเกิด

วิกฤตการณจากภายนอกไดดวย ซึ่งผลวิเคราะหในรายดานบุคคล สูงสุด ประสิทธิผลที่เกิดขึ้นจากการ

ทํางานท่ีทุกคนมีสวนรับผิดชอบ ดานสภาพแวดลอมในการทํางาน สูงสุด ประสิทธิผลที่เกิดขึ้นจาก

ขอบเขตหนาที่ในการทํางานที่องคกรไดมีการกําหนดไวในโครงสรางองคกร และดานความผูกพันกับ

องคกร สูงสุด ประสิทธิผลการทํางานที่เพ่ิมขึ้นจากการทุมเทการทํางานอยางเตม็ที่จนกวาจะถึงวัย

เกษียณอายุ 

5.1.4 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา การติดตอสื่อสารองคกร การทํางานเปนทีม และ

วัฒนธรรมการทํางาน มีอิทธิพลตอประสิทธิผลในการทํางานของพนักงานระดับปฏิบัติการ บรษิัท เอ็ม
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เอฟ อี ซี จํากัด (มหาชน) โดยในดานการติดตอสื่อสารองคกร ไดแก ดานผูรับสาร และ ดานภาษา

และเคร่ืองมือในการสื่อสารมีอิทธิพลเชิงบวกตอประสิทธิผลในการทํางานของพนักงานระดับ

ปฏิบัติการ โดยดานภาษาและเครื่องมือในการสื่อสาร มีอิทธิพลสูงสุด รองลงมา ดานผูรับสาร โดย

ดานการติดตอสื่อสารองคกรมีอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงประสิทธิผลในการทํางานของพนักงาน

ระดับปฏิบัติการ ไดรอยละ 53.40% อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 โดยดานภาษาและเคร่ืองมือใน

การสื่อสารมีอิทธิพลตอประสิทธิผลในการทํางานของพนักงานเปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึ้น 0.549 หนวย

มาตรฐาน และดานผูรับสาร มีผลตอประสิทธิผลในการทํางานของพนักงานระดับปฏิบัติการ

เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น 0.275 หนวยมาตรฐาน สอดคลองกับแนวคิดของ วิโรจน โสวัณนะ (2545) ที่ 

กลาววา การสื่อสารเปนกลยุทธหรือกระบวนการหรือเคร่ืองมือที่จะนําไปสูความเขาใจในการ

ติดตอและการทํางานรวมกันของบุคคลในองคกรเพ่ือบรรลุเปาหมาย แตหากไมเรียนรูและเขาใจความ

ตองการของตนเอง และแนวคิดของ Szilagyi & Wakkace (1990 อางอิงจาก วันชัย มีชาติ,2548) 

กลาววา การสื่อสารภายในองคกรสงผลตอประสิทธิภาพภายในองคกร การสื่อสารท่ีผิดพลาดจะสงผล

กระทบตอการบรรลุประสิทธิผลขององคกรเสมอ การสรางระบบการสื่อสารภายในองคกรที่ดีจึงเปน

สิ่งจําเปนอยางมาก หนาที่สําคัญประการหนึ่งของผูบริหารทุกองคกร 

5.1.5 ผลการทดสอบสมมติฐานดานการทํางานเปนทีม ไดแก ดานกระบวนการ มีอิทธิพล

เชิงบวกตอประสิทธิผลในการทํางานของพนักงานระดับปฏิบัติการ โดยมีอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลง

ประสิทธิผลในการทํางานของพนักงานระดับปฏิบัติการ ไดรอยละ 41.90% อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

ที่ 0.05 โดยดานกระบวนการมีผลตอประสิทธิผลในการทํางานของพนักงานระดับปฏิบัติการ 

บรษิัทเอ็ม เอฟ อี ซี จํากัด (มหาชน) เปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึ้น 0.615 หนวยมาตรฐาน สอดคลองกับ

แนวคิดของปราชญา กลาผจัญ (2550) ที่กลาววา การมีทีมงานที่เขมแข็งจะเปนการประสานความรู

ความสามารถ และประสบการณของสมาชิก ไดอยางสอดคลองกลมกลืนกันและชวยสรางเสรมิ

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและ พรอมชวยยกระดับผลการปฏิบัติงานขององคกรโดยรวม และ

วัฒนธรรมการทํางาน ไดแก ดานความนาเชื่อถือ และดานความคิดสรางสรรค มีอิทธิพลเชิงบวกตอ

ประสิทธิผลในการทํางานของพนักงานระดับปฏิบัติการ โดยดานความคิดสรางสรรค มีอิทธิพลสูงสุด

รองลงมา ดานความนาเชื่อถือโดยดานวัฒนธรรมการทํางานมีอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงประสิทธิผล

ในการทํางานของพนักงานระดับปฏิบัติการ ไดรอยละ 63.80% อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 โดย

ดานความคิดสรางสรรคมีอิทธิพลตอประสิทธิผลในการทํางานของพนักงานระดับปฏิบัติการ 

เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น 0.513 หนวยมาตรฐาน และดานความนาเชื่อถือ มีผลตอประสิทธิผลใน

การทํางานของพนักงานระดับปฏิบัติการ เปลี่ยนแปลงเพ่ิมข้ึน 0.270 หนวยมาตรฐาน สอดคลองกับ

แนวคิดของ Peter Senge (1990) ที่กลาววา วัฒนธรรมองคกรแหงการเรียนรูเปนการเรียนรูและการ
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นําความรูมาใชในงานตลอดจนสามารถสรางใหบุคลากรมีนิสัยใฝรูหรือรักการเรียนรูมีการพัฒนา

ตนเองใหรูจักการปรับปรุงอยางตอเน่ืองจะชวยใหงานมีประสิทธิภาพ 

 

5.2 ขอเสนอแนะ 

จากผลงานวิจัยนําเสนอขอเสนอแนะในงานวิจัยไดดังนี้ 

5.2.1 ผลงานวิจัยการติดตอสื่อสารองคกร ดานภาษาและเคร่ืองมือในการสื่อสาร มีอิทธิพล

เชิงบวกตอประสิทธิผลในการทํางานของพนักงานระดับปฏิบัติการ บรษิัท เอ็ม เอฟ อี ซี จํากัด 

(มหาชน)สูงสุด ควรใหความสําคัญในกระบวนการติดตอสื่อสารเครื่องมือในการสื่อสารท่ีดีเพ่ือเปน

กระบวนการแลกเปลี่ยนขาวสําคัญและการสื่อความคิดความรูสึกซึ่งกันและกัน การนําเสนอเคร่ืองมือ

และอุปกรณในการถายทอดขาวสารมีประสิทธิภาพและควรพัฒนาชองทางการสื่อสารใหมีความ

ครอบคลุมในการติดตอส่ือสารถึงทุกคนภายในองคกร เชน ผานเครือขายอินทราเน็ตภายใน ผานสื่อ

โซเชียลภายในบริษัท ผานปายประกาศ บอรดประกาศ ผานอีเมล เปนตน 

5.2.2 ผลงานวิจัยการทํางานเปนทีม ดานกระบวนการ มีอิทธิพลเชิงบวกตอประสิทธิผลใน

การทํางานของพนักงานระดับปฏิบัติการ บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จํากัด (มหาชน) ดังนั้นควรให

ความสําคัญในการสงเสรมิพฤติกรรมการมีสวนรวมของพนักงาน การสนับสนุนการสรางบรรยากาศ

การทํางานเปนทีม การสงเสริมใหรับรูบทบาทและหนาที่การปฏิบัติงานรวมกัน ควรใหความสําคัญใน

การมอบหมายงานและสภาพการปฏิบัติงานที่มีลักษณะงานมีความเหมาะสมและมีความสอดคลองกับ

ความสามารถในการปฏิบัติงานของพนักงาน ตลอดจนควรใหความสําคัญในการสงเสริมใหมีการจัดให

มีการฝกอบรม และประเมนิผลพนักงานแกผูปฏิบัติงานทุกระดับ เพ่ือใหสามารถนาํเอาเทคนิคการ

ทํางานประยุกตใชในหนวยงานและสามารถปฏิบัติงานไดอยางเปนทีมและสามารถรับทราบปญหา

และอุปสรรคในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

5.2.3 ผลงานวิจัยวัฒนธรรมการทํางาน ดานความคิดสรางสรรค มีอิทธิพลเชิงบวกตอ

ประสิทธิผลในการทํางานของพนักงานระดับปฏิบัติการ บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จํากัด (มหาชน) สูงสุด

ควรใหความสําคัญในการสงเสริมใหพนักงานมีความรับผิดชอบและสํานึกในความรับผิดชอบตองานที่

ไดรบัมอบหมาย สงเสริมในเร่ืองความคิดริเร่ิมสรางสรรคในองคกร เพราะนับไดวาเปนจุดเริ่มตนของ

การสรางนวัตกรรมใหมใหเกิดขึ้นภายในองคกร การสรางความรวดเร็วในการทํางาน ตลอดจนการ

สงเสรมิใหพนักงานในองคกรมีการแลกเปลี่ยนความ คิดเห็นภายในองคกร เพ่ือสรางความเขมแข็ง ใน

การทํางานรวมกันเปนทีม 
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แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 

 

แบบสอบถามฉบับนี้เปนแบบสอบถามเพ่ือเก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือนําไปประกอบการศึกษา

ระดับปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ซึ่งผลการวิจัยนี้จะนําไปใชเพ่ือเปน

ประโยชนตอการพัฒนาและปรับปรุงการติดตอสื่อสารองคกร การทํางานเปนทีม และวัฒนธรรมการ

ทํางานของพนกังานระดับปฏิบัติการ บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จํากัด (มหาชน) ผูวิจัยจึงใครขอความ

อนุเคราะหจากทานในการตอบแบบสอบถามดวยความเปนจริงท่ีสุด ทั้งนี้เพ่ือใหการศึกษาวิจัยครั้งนี้

เกิดประสิทธิผลและสามารถนําไปใชประโยชนไดอยางมีประสิทธิภาพตอไป 

การศกึษาการติดตอสื่อสารองคกร การทํางานเปนทีม และวัฒนธรรมการทํางานที่สงผลตอ

ประสิทธิผลในการทํางานของพนักงานระดับปฏิบัติการของ บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จํากัด (มหาชน) 

แบบสอบถามท้ังหมดแบงออกเปน 5 สวน ดังนี้ 

สวนที่ 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

สวนที่ 2 การติดตอสื่อสารองคกรของพนักงานระดับปฏิบัติการ บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จํากัด 

(มหาชน) 

สวนที่ 3 การทํางานเปนทีมของพนักงานระดับปฏิบัติการ บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จํากัด (มหาชน) 

สวนที่ 4 วัฒนธรรมการทํางานของพนักงานระดับปฏิบัติการ บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จํากัด 

(มหาชน) 

สวนที่ 5 ประสิทธิผลในการทํางานของพนักงานระดับปฏิบัติการของ บรษิัท เอ็ม เอฟ อี ซี จํากัด 

(มหาชน) 

 

ผูวิจัยขอขอบพระคุณทุกทานที่ใหความอนุเคราะหในการตอบแบบสอบถามอันเปนประโยชน

สําหรับการศึกษาในครั้งนี้ 
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แบบสอบถาม 

 

การศกึษาการติดตอสื่อสารองคกร การทํางานเปนทีมและวัฒนธรรมการทํางานท่ีสงผลตอ

ประสิทธิผลในการทํางานของพนักงานระดับปฏิบัติการของ บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จํากัด (มหาชน) 

 

สวนที่1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

คําชี้แจง กรุณาตอบแบบสอบถามโดยผูวิจัยขอความรวมมือจากคุณใหระบุเคร่ืองหมาย √ 

ลงใน  ตรงตามความเปนจริงมากท่ีสุด 

 

1. เพศ   ชาย หญิง 

2. อายุ 

 21 – 30 ป 31 – 40 ป 

 41 ปข้ึนไป   

3. สถานภาพ 

 โสด สมรส 

 หมาย/ หยาราง/ แยกกันอยู   

4. ระดับการศึกษาสูงสุด 

 ปริญญาตรี 

 สูงกวาปริญญาตรี   

5. รายไดเฉลี่ยตอเดือน 

 ต่ํากวาหรือเทากับ 15,000บาท 15,001 – 20,000 บาท 

 20,001 – 30,000 บาท 30,001 – 40,000 บาท 

 40,001 บาทขึ้นไป  
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สวนที่ 2 การติดตอสื่อสารองคกรของพนักงานระดับปฏิบัติการบริษัทเอม็เอฟอีซีจํากัด

(มหาชน) 

คําชี้แจง กรุณาทําเคร่ืองหมาย √ ลงใน   ที่ตรงกับความคิดเห็นของคุณใหมากที่สุดเพียง

ขอเดียว 

 

การติดตอสื่อสารองคกรของพนักงานระดับ

ปฏิบัติการ 

เห็น

ดวย

นอย

ท่ีสุด 

เห็น

ดวย

นอย 

เห็น

ดวย

ปาน

กลาง 

เห็น

ดวย

มาก 

เห็น

ดวย

มาก

ท่ีสุด 

ดานผูสงสาร 

1. ทานเปนผูมีความรู ความเขาใจในเน้ือหาของ

สารที่จะสื่อออกไปไดเปนอยางดี 

     

2. ทานเปนผูที่มีความรู ความสามารถในการสง

สาร ใหผูรับสารเขาใจสารอยางดี 

     

3. ทานมีการวางแผน และขั้นตอนการสงสารที่

เหมาะสมกับผูรับสาร 

     

ดานผูรับสาร 

4. การกลาวแจงขาวสารของผูสงสาร กระทํา

อยางสม่ําเสมอ มีการแจงขาวสารลวงหนา ทําให

สามารถปฏิบัติงานใหทันไดตามกําหนดเปาหมาย 

     

5. ทานใชเทคนิคในการชวยจํา เชนการจดบันทึก

เพิ่มเติม 

     

6. ทานยินดีรับขาวสารนั้นเปนอยางดี แมวาจะ

เคยมีประสบการณ หรือความคิดเห็นที่ขัดแยงกับ

ขาวสารน้ันก็ตาม 

     

7. การสื่อสารที่เปนลายลักษณอักษรโดยผาน

ชองทางบุคคลมีความยุงยากและใชเวลานาน 

     

8. การสื่อสารทางวาจาทําใหขอมูลขาวสาร

คลาดเคลื่อนหรือบิดเบือนมากที่สุด 

 

     



53 

การติดตอสื่อสารองคกรของพนักงานระดับ

ปฏิบัติการ 

เห็น

ดวย

นอย

ท่ีสุด 

เห็น

ดวย

นอย 

เห็น

ดวย

ปาน

กลาง 

เห็น

ดวย

มาก 

เห็น

ดวย

มาก

ท่ีสุด 

ดานภาษา และเคร่ืองมือในการส่ือสาร 

8. การสื่อสารโดยสวนใหญภายในองคกรใชวิธี 

สื่อสารทางวาจา มากกวา E-mail ทําใหเกิด

ปญหาในการสื่อสารอยูบอยครั้ง 

     

9. การสื่อสารทาง E-mail โดยหากใช

ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร จะกอใหเกิดความ

เขาใจที่ผิดพลาดและคลาดเคลื่อนอยูบอยครั้ง 

     

10. การสื่อสารระหวางพนักงานระดับ

ปฏิบัติการ และผูบริหาร มีลําดับข้ันตอนที่ยุงยาก 

ทําใหเกิดความลาชาในการติดตอสื่อสาร 

     

11. บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จํากัด (มหาชน) มี

อุปกรณชวยในการสื่อสารไวบริการอยางเพียงพอ 

เพื่อความสะดวก และรวดเร็ว ในการสงขาวสาร 

เชน โทรศัพท, E-mail, messenger 

     

12. เคร่ืองมือและอุปกรณในการถายทอด

ขาวสารมีประสิทธิภาพ 

     

13. บริษัทฯ มีความครอบคลุมในการ

ติดตอสื่อสารถึงทุกคนภายในองคกร 
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สวนที่3 การทํางานเปนทีมของพนกังานระดับปฏิบัติการ บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จํากัด 

(มหาชน) 

คําชี้แจง กรุณาทําเคร่ืองหมาย √ ลงใน  ที่ตรงกับความคิดเห็นของคุณใหมากที่สุดเพียง

ขอเดียว 

 

การทํางานเปนทีมของพนักงานระดับ

ปฏิบัติการ 

เห็น

ดวย

นอย

ท่ีสุด 

เห็น

ดวย

นอย 

เห็น

ดวย

ปาน

กลาง 

เห็น

ดวย

มาก 

เห็น

ดวย

มาก

ท่ีสุด 

ดานหัวหนา 

1 ผูบังคับบัญชาหรือหัวหนางานจะใชอํานาจหรือ

อิทธิพลในการครอบงําความคิดของผูปฏิบัติงาน 

     

2. การติดตอสื่อสารกับหัวหนางานเปนรูปแบบที่

เปนทางการ 

     

3. ไมสามารถพูดถึงปญหาตางๆ ในการทํางานกับ

หัวหนางานไดอยางอิสระ 

     

ดานลูกนอง 

4. เม่ือมีการทํางานที่ผิดพลาด จะไดรับความเห็น

ใจจากเพ่ือนรวมงาน 

     

5. สภาพแวดลอมของการทํางานมีบรรยากาศ

ของความเปนมิตร 

     

6. เพ่ือนรวมงานมีลักษณะเอ้ือเฟอเผื่อแผและ

ยอมรับความสามารถซึ่งกันและกัน 

     

7. มีการติดตอสื่อสารกับเพ่ือนรวมงานอยาง

สม่ําเสมอ 

     

8. ขาพเจามีความรูสึกวาเปนสวนหนึ่งขององคกร      

ดานกระบวนการ 

9. ในองคกรจัดใหมีการนําทักษะ ความรู 

ความสามารถของแตละคนมารวมกันทํางาน 

เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด 
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การทํางานเปนทีมของพนักงานระดับ

ปฏิบัติการ 

เห็น

ดวย

นอย

ท่ีสุด 

เห็น

ดวย

นอย 

เห็น

ดวย

ปาน

กลาง 

เห็น

ดวย

มาก 

เห็น

ดวย

มาก

ท่ีสุด 

10. ทุกคนในหนวยงาน ชวยเหลือ ปรึกษา และ

พ่ึงพากันไดอยางเต็มที่ 

     

11. โดยภาพรวมแลว องคกรมกีารทํางานเปนทีม      

 

สวนที่ 4 วัฒนธรรมการทํางานของพนกังานระดับปฏิบัติการบริษัทเอ็มเอฟอซีีจํากัด 

(มหาชน) 

คําชี้แจง กรุณาทําเคร่ืองหมาย √ ลงใน  ที่ตรงกับความคิดเห็นของคุณใหมากที่สุดเพียง

ขอเดียว 

 

วัฒนธรรมการทํางานของพนักงานระดับ

ปฏิบัติการ 

เห็น

ดวย

นอย

ท่ีสุด 

เห็น

ดวย

นอย 

เห็น

ดวย

ปาน

กลาง 

เห็น

ดวย

มาก 

เห็น

ดวย

มาก

ท่ีสุด 

ดานการดูแลเอาใจใส 

1. บรษิัทใหการสนับสนุนตาง ๆ ที่สรางโอกาสใน

การเรียนรูกับบุคลากร 

     

2. บุคลากรในบริษัท กระตือรือรนในการท่ีจะ

แสวงหาขอมูลที ชวยปรบัปรุงการทํางานใหดี

ขึ้นอยูเสมอ 

     

3. พนักงานในองคกรมีมนุษยสัมพันธอันดีกับ

เพื่อนรวมงานและหนวยงานอ่ืนๆ 

     

ดานความนาเช่ือถือ 

4. ทานตองการทาํงานที่ใชความคิด และใช

ความสามารถของตนเอง เพื่อใหไดรับการยอมรับ 

     

5. พนักงานใหความยินดีที่จะรักษาผลประโยชน 

ขององคกรและมีความเคารพซึ่งกันและกัน 
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วัฒนธรรมการทํางานของพนักงานระดับ

ปฏิบัติการ 

เห็น

ดวย

นอย

ท่ีสุด 

เห็น

ดวย

นอย 

เห็น

ดวย

ปาน

กลาง 

เห็น

ดวย

มาก 

เห็น

ดวย

มาก

ท่ีสุด 

6. องคกรใหโอกาสแกทานในการแสดง ศักยภาพ

ที่มีและใชในการทํางานไดอยางเต็ม

ความสามารถ 

     

ดานความคิดสรางสรรค 

7. ทานมีความตองการทํางาน ที่มีโอกาสไดแสดง

แนวความคดิเห็นอยางเสรีตอองคกร 

     

8. พนักงานในองคกรมีการแลกเปลี่ยนความ 

คิดเห็นภายในองคกร เพ่ือสรางความเขมแข็ง ใน

การทํางานรวมกันเปนทีม 

     

9. พนักงานในองคกร มองเห็นภาพรวมในการ

ทํางานกวางกวาหนาที่เฉพาะของตน 

     

ดานความกลาตัดสินใจ 

10. ทานสามารถตัดสินใจทํางานเอง เมื่อเห็นวา

สิ่งท่ีกระทําถูกตองแลว 

     

11. พนักงานในองคกรมีความกลาตัดสินใจและ

จะรับผิดชอบตองานของตนเองอยางเตม็ที่ 
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สวนที่ 5 ประสิทธิผลในการทํางานของพนักงานระดับปฏิบัติการของ บริษัท เอ็ม เอฟ อี 

ซี จํากัด(มหาชน) 

คําชี้แจง กรุณาทําเคร่ืองหมาย √ ลงใน  ที่ตรงกับความคิดเห็นของคุณใหมากที่สุดเพียง

ขอเดียว 
 

ประสิทธิผลในการ

ทํางาน 

มี

ประสิทธิผล

นอยที่สุด 

มี

ประสิทธิผล

นอย 

มี

ประสิทธิผล

ปานกลาง 

มี

ประสิทธิผล

มาก 

มี

ประสิทธิผล

มากที่สุด 

ประสิทธิผลดานบุคคล 

1. ประสิทธิผลที่เกิดข้ึน

จากการทํางานที่ทุกคน

มีสวนรบัผิดชอบ 

     

2. ประสิทธิผลที่เกิดข้ึน

จากการแกไขความ

ขัดแยงจากงานท่ีทํา 

     

3. ประสิทธิผลที่เกิดข้ึน

จากการใชความคดิ

สรางสรรคในการพัฒนา 

และสงเสรมิวิสัยทัศน

ขององคกร 

     

ประสิทธิผลดานสภาพแวดลอมในการทํางาน 

4. ประสิทธิผลที่เกิดข้ึน

จากขอบเขตหนาที่ใน

การทา งานที่องคกรได

มีการกําหนดไวใน

โครงสรางองคกร 

     

5. ประสิทธิผลที่เกิดข้ึน

จากการจัด

สภาพแวดลอมที่

เหมาะสมเอ้ือตอการ

ทํางานและคุณภาพชีวิต 
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ประสิทธิผลในการ

ทํางาน 

มี

ประสิทธิผล

นอยที่สุด 

มี

ประสิทธิผล

นอย 

มี

ประสิทธิผล

ปานกลาง 

มี

ประสิทธิผล

มาก 

มี

ประสิทธิผล

มากที่สุด 

6.ประสิทธิผลที่เกิดขึ้น

จากการใหความสําคัญ

ขององคกรตออุปกรณ 

และเคร่ืองมือที่มีความ

พรอมในการทางาน 

     

8. ประสิทธิผลที่เกดิข้ึน

จากการกําหนดจํานวน

บุคคลากรที่เพียงพอ

ตามภารกิจการทํางานที่

องคกรไดกําหนดไวใน

แผนการทํางาน 

     

ประสิทธิผลดานความผูกพันกับองคกร 

9. ประสิทธิผลการ

ทํางานท่ีเพ่ิมมากขึ้น

จากการทุมเทในการ

ทํางานอันเน่ืองมาจาก

ความผูกพันที่ดีตอ

องคกร 

     

10. ประสิทธิผลการ

ทํางานท่ีเพ่ิมมากขึ้น

จากความภูมิใจใน

ชื่อเสียงขององคกร 

แมวางานนั้นจะมีความ

สลับซับซอนมากนอย

เพียงใด           
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ประสิทธิผลในการ

ทํางาน 

มี

ประสิทธิผล

นอยที่สุด 

มี

ประสิทธิผล

นอย 

มี

ประสิทธิผล

ปานกลาง 

มี

ประสิทธิผล

มาก 

มี

ประสิทธิผล

มากที่สุด 

11. ประสิทธิผลการ

ทํางานท่ีเพ่ิมขึ้นจากการ

ไดรบัการยอมรับใน

ความสามารถในการ

เปนผูบริหารขององคกร

ในอนาคต 

     

12. ประสิทธิผลการ

ทํางานท่ีเพ่ิมขึ้นจากการ

ทุมเทการทํางานอยาง

เต็มที่จนกวาจะถึงวัย

เกษียณอายุ 
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ประวัติผูเขียน 

 

ชื่อ-นามสกุล กัลญาณัฐ เทศจอ 

อีเมล kanyanat.tedj@bumail.net 

ประวัติการศึกษา สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจวิทยาลัยนานาชาติ 

สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยราชมงคลกรุงเทพ 

ประสบการณการทํางาน ฝายจัดซื้อ บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จํากัด (มหาชน) 

 

 

 

 

 








