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บทท่ี 1 

บทนํา 

 

1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

 ในสังคมปจจุบันถือไดวาเปนสังคมแหงขอมูลขาวสาร การติดตอสื่อสารนับเปนเรื่องท่ีสําคัญ 

โดยเฉพาะเม่ือสังคมเริ่มขยายตัวมากข้ึน องคกรหรือหนวยงานตาง ๆ จึงเริ่มหันมาใหความสนใจกับ

เรื่องของการสื่อสารมากข้ึน การสื่อสารภายในองคกรจึงเขามามีบทบาทในการถายทอด แลกเปลี่ยน

ความคิดเห็น ชี้แจงขอเท็จจริงและความเคลื่อนไหวตาง ๆ ขององคกรระหวางกัน ไมวาจะเปนระหวาง

ผูบังคับบัญชากับผูใตบังคับบัญชา หรือระหวางผูใตบังคับบัญชาดวยกันเอง 

 การติดตอสื่อสารจึงมีความจําเปนและเปนรากฐานของการบริหารงาน การสื่อสารจึงเปนวิธีท่ี

จะทําใหสมาชิกในองคกรรูความเคลื่อนไหวตาง ๆ เก่ียวกับการปฏิบัติงาน ซ่ึงหากขาดการ

ติดตอสื่อสารแลว การวางแผน การสั่งการ การมอบหมายงาน การประสานงานจะเกิดข้ึนไมได เพราะ

ผูบริหารไมสามารถท่ีจะบริหารไดอยางโดดเดี่ยวหรือเพียงลําพัง แตตองอาศัยการติดตอสื่อสารกับ

ผูใตบังคับบัญชาเพ่ือใหงานท่ีรับผิดชอบบรรลุตามวัตถุประสงคท่ีวางไว รวมท้ังสนับสนุนใหผูใตบังคับ 

บัญชามีความคิดเห็นหรือเสนอแนะในการปฏิบัติงาน ซ่ึงจะสงผลใหงานประสบความสําเร็จ ดังท่ี  

พอรเตอร และโรเบิรต (Porter & Roberts, 1976) ไดเปรียบเทียบบทบาทสําคัญของการสื่อสารตอ

องคกรวา “การสื่อสารเปรียบเสมือนน้ํา องคการเปรียบเสมือนปลา” เพราะวาองคประกอบจะดํารง

อยูหรือพัฒนาอยางมีประสิทธิภาพ จําเปนตองอาศัยการสื่อสารเชนเดียวกับปลาท่ีเจริญเติบโตไดก็

ตองอาศัยน้ํา พืชพันธุ และสัตวตาง ๆ  ท่ีอาศัยอยูในน้ํา 

ดังนั้น ผูบังคับบัญชาจะตองรูจักตนเอง ทําตนเองใหผูใตบังคับบัญชาเขาใจ ในขณะเดียวกันก็

ตองพยายามเขาใจในตัวผูใตบังคับบัญชา เพ่ือท่ีจะสามารถพิจารณาความตองการ ความรูสึกนึกคิด 

การแสดงออก และพฤติกรรมท่ีผูใตบังคับบัญชาสื่อสารมาไดอยางถูกตอง ซ่ึงพฤติกรรมท่ีบุคคล

พยายามเขาใจซ่ึงกันและกัน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือขาวสารในลักษณะตาง ๆ ไมวาจะเปน

คําพูด ตัวหนังสือหรือภาษาทาทางตาง ๆ เราเรียกวา การสื่อสาร (Communication) 

 จะเห็นไดวา บทบาทความสําคัญของพฤติกรรมการสื่อสารในองคการ คือ พฤติกรรมทุก

ประเภทของมนุษยจะตองมีแรงกระตุนมาจากความตองการ หรือจุดประสงคอยางใดอยางหนึ่ง ทําให

เกิดการกระทําข้ึนเปนการใหขาวสารและรูถึงการกระทําโตตอบของบุคคลอ่ืน ๆ โดยอาศัยกระบวน 

การถายทอดและแลกเปลี่ยนขาวสาร ความรูสึกนึกคิด ทัศนคติ ตลอดจนประสบการณระหวางกัน

และกัน เพ่ือใหเกิดความเขาใจรวมกันภายในองคกร 

 อยางไรก็ตาม สมยศ นาวีการ (2527) ไดใหพึงตระหนักไววา “การสื่อสารท่ีดีไมอาจทดแทน

การวางแผนท่ีมีขอผิดพลาดได ผูบริหารทุกคนตองมีทัศนะตอการติดตอสื่อสารในลักษณะท่ีเปน
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กระบวนการท่ีมีความสําคัญและจําเปนอยางหนึ่ง แตไมใชเปนสิ่งทดแทนความคิดเห็นทางการ

บริหาร” เพราะฉะนั้น การสื่อสารจึงเปนเครื่องมือท่ีหาไดงายท่ีสุด และมีประสิทธิภาพในการบริหาร

จัดการของผูบริหารหรือผูบังคับบัญชา ท้ังนี้ผูบังคับบัญชาจะใชเครื่องมือการสื่อสารอยางไรท่ีจะสราง

คุณคาทางจิตใจและความพึงพอใจในการสื่อสารใหผูใตบังคับบัญชา ซ่ึงองคประกอบของการสื่อสารใน

องคการท่ีสําคัญคือ การติดตอสื่อสารระหวางบุคคล โดยเฉพาะระหวางผูบังคับบัญชากับผูใตบังคับผู

บัญชา เพราะการท่ีท้ังสองฝายจะตองมาประสานงานรวมกันในองคการนั้น สิ่งท่ีไมอาจหลีกเลี่ยงได

เลยคือ ตองมีการสื่อสาร 

สรุปแลวจะเห็นวา พฤติกรรมการติดตอสื่อสารของผูบังคับบัญชา เปนตัวสรางความสัมพันธ

กับผูปฏิบัติงาน ผูใตบังคับบัญชาจะมีปฏิกิริยาและความรูสึกไปตามสิ่งท่ีผูบังคับบัญชาปฏิบัติตอเขา 

ดังนั้นผูบังคับบัญชายอมมีสวนสําคัญท่ีจะสรางความรูสึก หรืออารมณทางบวก (Positive) และลบ 

(Negative) ใหเกิดแกผูใตบังคับบัญชาของเขาได การสื่อสารท่ีแสดงออกถึงความรูสึกท่ีเปนมิตร ความ

ปรารถนาดียอมนํามาซ่ึงบรรยากาศของความสัมพันธอันดี ระหวางผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชา 

และเปนสาเหตุสําคัญท่ีทําใหผูใตบังคับบัญชาเกิดความพึงพอใจในการสื่อสารดวย 

 เม่ือองคกรเกิดข้ึนมาจากการรวมตัวกันของบุคลากรท่ีทํางานทุกบทบาทหนาท่ี ทุกระดับ ซ่ึง

ทุกหนวยงานท่ีมาปฏิบัติงานรวมกันนั้นยอมตองอาศัยเครื่องมือบางอยาง  เครื่องมือนั้นก็คือ “การ

สื่อสาร” ซ่ึงในแตละองคกร ไดสรางชองทางการสื่อสารท่ีหลากหลายใหเลือกใช แตโดยสวนใหญ

มักจะมีการกําหนดสายการบังคับบัญชาไวเปนชองทางหลักของการสื่อสารระหวางผูบริหารกับ

บุคลากรเพ่ือท่ีจะถายทอดนโยบาย แผนงาน คําสั่ง ขอมูลขาวสารและรายงานความคืบหนาของการ

ปฏิบัติงานอยางเปนลําดับชั้นและมีความชัดเจน การท่ีองคกรดําเนินอยูไดตองอาศัยความรวมมือและ

การประสานงานระหวางสมาชิกขององคกร ชองทางการสื่อสารในทุกรูปแบบลวนเปนสิ่งท่ีกอใหเกิด

ความสําเร็จหรือสรางความลมเหลวใหกับองคกร ไมวาการสื่อสารนั้นจะเปนการติดตอระหวาง

บุคลากรในองคกร หรือเปนการติดตอระหวางภายนอกองคกรยอมเปนการทําหนาท่ีทางการสื่อสาร

ท้ังสิ้นและมีผลกระทบโดยตรงตอประสิทธิภาพในการดําเนินงานขององคกร การสื่อสารภายในองคกร

มีความสําคัญตอการบริหารงานและเปนตัวเชื่อมกิจกรรมตาง ๆ ระหวางบุคลากรในองคกรและการ

ทํางานชวยใหเกิดการประสานงานและความรวมมือใหการปฏิบัติงานใหเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

อีกท้ังการสื่อสารยังชวยใหบุคลากรเขาใจบทบาทของแตละคนและทําใหกิจกรรมของแตละหนวยงาน

ภายในองคกรมีความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน  

 ฉะนั้น องคกรจะตองปรับตัวใหทันกับสภาพแวดลอมตาง ๆ ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว 

เชน เทคโนโลยี และใหมีความเหมาะสมสอดคลองกับการดําเนินงานขององคกร เพ่ือจะไดเปนแนว 
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ทางใหองคกรไดดําเนินการตามเปาหมายท่ีตั่งไว บุคคลซ่ึงปฏิบัติงานในองคกรจึงจําเปนท่ีจะตองมีการ

สื่อสารท่ีดี ไดรับขาวสารท่ีองคกรวางแผนไว เพ่ือท่ีจะไดปฏิบัติไดตรงตามแผนงาน สามารถสื่อสาร

ความหมายไดตรงกัน เกิดความเขาใจรวมกัน อันจะทําใหเกิดความพึงพอใจในการสื่อสาร 

 นอกจากนี้ บรรยากาศการสื่อสารในองคกรเปนสิ่งสําคัญ ซ่ึงมีอิทธิพลตอการปฏิบัติงานของ

บุคลากร องคกรใดมีบรรยากาศองคกรท่ีดียอมสงผลตอการทํางานใหมีประสิทธิภาพสูง เพราะ

บุคลากรในองคกรเปนมนุษย ไมใชเครื่องจักร จึงมีชีวิต จิตใจ อารมณ มีความรูสึก มีความแตกตาง

ระหวางบุคคล ทุกคนในองคกรจึงตองรวมมือรวมใจกันปรับปรุงบรรยากาศองคกร เพราะบรรยากาศ

องคกรจะมีการปรับเปลี่ยนตลอดเวลา บุคลากรในองคกรจึงตองสรางและพัฒนาบรรยากาศองคกร

ตลอดเวลาเชนกัน เพ่ือใหบรรยากาศองคกรอยูในสภาพท่ีนาพึงพอใจอยูเสมอ 

อยางไรก็ตาม การพัฒนาตนเองของขาราชการในองคการนั้น ตองมีปจจัยดานตาง ๆ หลาย

ประการสนับสนุน สงเสริม หรือเอ้ือตอการพัฒนาตนเองของขาราชการ หากองคการใดไมมีการ

สนับสนุน สงเสริมหรือเอ้ือตอการพัฒนาตนเองของขาราชการแลว ทําใหขาราชการในองคการไมมี

การพัฒนาตนเอง ซ่ึงสงผลใหองคการไมมีการพัฒนา องคการนั้น ๆ ยอมไมสามารถบรรลุวัตถุประสงค

ขององคการตลอดจนองคการไมสามารถดํารงอยูได 

ระบบราชการไทยมีโครงสรางการบริหารงานขนาดใหญโดยเฉพาะราชการสวนกลางไดแก 

กระทรวง ทบวง กรม ท่ีมีจํานวนมาก บางหนวยงานมีการทํางานท่ีซํ้าซอนมีสายการบังคับบัญชา

หลายข้ันตอนไมคลองตัวในการบริหารจัดการซ่ึงเปนผลใหขาดประสิทธิภาพลาชา ไมทันเหตุการณ

และไมสามารถตอบสนองความตองการของประชาชนได อีกท้ังอิทธิพลของกระแสโลกาภิวัตนสงผล

ใหการเปลี่ยนแปลงทางดานเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองเปนไปอยางรวดเร็ว นอกจากนี้ความเจริญ 

กาวหนาของเทคโนโลยีสมัยใหม เชน คอมพิวเตอร และเทคโนโลยีสมัยใหมซ่ึงมีแนวโนมสําคัญมากใน

อนาคต จะปจจัยสําคัญท่ีทําใหรัฐบาลตองปฏิรูประบบราชการอยางจริงจังเพ่ือพัฒนาไปสูการเปน

ราชการยุคใหม จากการปฏิรูประบบราชการสงผลใหหนวยงานภาครัฐตองเปลี่ยนแปลงและพัฒนา

องคกรเพ่ือยกระดับขีดความสามารถและสรางประสิทธิภาพ โดยรวมของหนวยงานใหเทาเทียมกับ

มาตรฐานสากล ซ่ึงการปฏิรูประบบราชการจะประสบความสําเร็จได จําเปนตองปรับระบบบริหาร 

งานบุคคลภาครัฐท้ังระบบใหสอดคลองกับการปรับเปลี่ยนบทบาทภารกิจและระบบความรับผิดชอบ

ของหนวยงานภาครัฐท่ีเกิดข้ึนตามระบบงบประมาณแนวใหม ซ่ึงทุกหนวยงานตองรับผิดชอบในการ

ผลิตผลงานตามขอตกลงและตองสอดคลองกับหลักการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีดี (Good 

Governance) ซ่ึงเปนระบบท่ีสรางหนวยงานราชการใหเปนมืออาชีพท่ีมีความรูความสามารถสูง มี

ความโปรงใสเปนธรรมสามารถปรับเปลี่ยนไดทันตามสถานการณและมีความคลองตัว ยืดหยุนทันสมัย

ตามมาตรฐานสากล 
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กรมทางหลวงเปนสวนราชการบริหารราชการสวนกลาง สังกัดกระทรวงคมนาคม มีหนาท่ี

ความรับผิดชอบในการดําเนินการตามกฎหมาย  วาดวยทางหลวงเฉพาะในสวนท่ีเก่ียวกับทางหลวง

พิเศษ ทางหลวงแผนดิน และทางหลวงสัมปทาน รวมท้ังกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ วิจัยและพัฒนางาน

กอสราง บูรณะ และบํารุงรักษาทางหลวงพิเศษ ทางหลวงแผนดินและทางหลวงสัมปทาน รวมมือและ

ประสานงานดานงานทางกับองคกรและหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของท้ังในประเทศและตางประเทศปฏิบัติ 

การอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาท่ีของกรมหรือตามท่ีกระทรวง หรือคณะรัฐมนตรี

มอบหมาย ซ่ึงการปฏิบัติงานรวมกันและประสานงานภายในองคการ ตองอาศัยชองทางการสื่อสารใน

การปฏิบัติงานตามสิ่งท่ีผูบังคับบัญชาไดมอบหมาย  

โดยภายในกรมทางหลวงจะมีหนวยงานท่ีแยกยอยในการปฏิบัติงานท่ีแตกตางกันออกไป ซ่ึง

การท่ีจะดําเนินงานหรือประสานงานระหวางหนวยงานภายในใหประสบผลสําเร็จไดนั้นเปนเรื่องท่ียาก

และมักเกิดปญหาการสื่อสารระหวางการประสานงาน จึงจําเปนตองมีผูบังคับบัญชาท่ีจะตองปรับ 

เปลี่ยนพฤติกรรมการสื่อสารของตนเองใหเปนไปตามสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงาน เพ่ือท่ีจะทําให

ผูใตบังคับบัญชาพึงพอใจตอผูบังคับบัญชาของตนเอง หรือสงผลใหการปฏิบัติงานของหนวยงานเกิด

การขับเคลื่อนไปในทิศทางท่ีดีข้ึน  

ดังนั้น ในการดําเนินงานภายในกรมทางหลวงผูบังคับบัญชาจะตองอาศัยการสื่อสารเปน

เครื่องมือสําคัญ เนื่องจากในการปฏิบัติงาน และการมอบหมายงานตาง ๆ ใหแกผูใตบังคับบัญชาตอง

อาศัยกระบวนการสื่อสารระหวางบุคคลท่ีผูบังคับบัญชาจะตอมีปฏิสัมพันธกับผูใตบังคับบัญชาดวยกัน

เอง และกับบุคคลภายนอกองคกร ผูบังคับบัญชาจะตองมีความรูความเขาใจเก่ียวกับแนวคิดท่ัวไปของ

พฤติกรรมการสื่อสารภายในองคกร รวมถึงรูปแบบการสื่อสารท่ีใชอยู ตลอดจนการปรับรูปแบบการ

สื่อสารใหเหมาะสมกับสภาพการปฏิบัติงาน ซ่ึงจะสงผลใหผูใตบังคับบัญชาเกิดความพึงพอใจตอการ

สื่อสาร และสงผลใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางราบรื่นและมีประสิทธิภาพ ผูวิจัยจึงเห็นถึงความสําคัญ

ของเรื่องพฤติกรรมการสื่อสารของผูบังคับบัญชาและความพึงพอใจในการสื่อสารของผูใตบังคับบัญชา 

จึงสนใจท่ีจะศึกษาเก่ียวกับพฤติกรรมการสื่อสารของผูบังคับบัญชาท่ีมีผลตอความพึงพอใจในการสื่อ 

สารของบุคลากรในหนวยงาน ท้ังนี้เพ่ือนําผลการวิจัยท่ีไดไปใชเปนแนวทางในการพัฒนา ปรับปรุง

และกําหนดกลยุทธการสรางความพึงพอใจในการสื่อสาร เพ่ือใหขาราชการและบุคลากรในสังกัดมี

ขวัญกําลังใจในการปฏิบัติหนาท่ีซ่ึงจะสงผลถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานใหบรรลุ

เปาหมายท่ีวางไว 

 

1.2 วัตถุประสงคของงานวิจัย 

 1.2.1 เพ่ือทราบความสัมพันธระหวางความพึงพอใจของผูใตบังคับบัญชาท่ีมีตอการสื่อสาร

ของผูบังคับบัญชา  
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1.2.2 เพ่ือทราบความสัมพันธระหวางความพึงพอใจของผูใตบังคับบัญชาท่ีมีตอบรรยากาศ

การสื่อสารในองคกร  

 1.2.3 เพ่ือทราบความสัมพันธระหวางการพัฒนาตนเองของผูใตบังคับบัญชาท่ีมีตอการพัฒนา

ตนเอง 

 

1.3 ขอบเขตของงานวิจัย 

การศึกษาครั้งนี้จะศึกษาเรื่อง “พฤติกรรมการสื่อสารของผูบังคับบัญชาท่ีมีตอความพึงพอใจ

ในการสื่อสารและพัฒนาตนเองของผูใตบังคับบัญชา กรณีศึกษา กรมทางหลวง” เปนการวิจัยเชิง

ปริมาณ โดยใชประชากรและกลุมตัวอยางจากบุคลากรท่ีปฏิบัติงาน ณ กรมทางหลวง ในเขต

กรุงเทพมหานคร ไดแก ขาราชการ พนักงานราชการ และลูกจางประจํา จํานวน 400 คน ซ่ึงจะเริ่ม

เก็บแบบสอบถามในวันท่ี 9 - 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 

 

1.4 คําถามของงานวิจัย 

1.4.1 พฤติกรรมการสื่อสารของผูบังคับบัญชา มีความสัมพันธกับความพึงพอใจในการสื่อสาร

ของผูบังคับบัญชา อยางไร 

 1.4.2 บรรยากาศการสื่อสารในองคกร มีความสัมพันธกับความพึงพอใจในการสื่อสารของ

ผูบังคับบัญชา อยางไร 

 1.4.3 ความพึงพอใจในการสื่อสารของผูบังคับบัญชา มีความสัมพันธกับการพัฒนาตนเอง 

อยางไร 

 

1.5 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1.5.1 เพ่ือทราบถึงความสัมพันธระหวางความพึงพอใจของผูใตบังคับบัญชาท่ีมีตอการสื่อสาร

ของผูบังคับบัญชา  

1.5.2 เพ่ือทราบถึงความสัมพันธระหวางความพึงพอใจของผูใตบังคับบัญชาท่ีมีตอบรรยากาศ

การสื่อสารในองคกร  

1.5.3 เพ่ือทราบถึงความสัมพันธระหวางการพัฒนาตนเองของผูใตบังคับบัญชาท่ีมีตอการ

พัฒนาตนเอง 

1.5.4 เพ่ือเปนแนวทางสําหรับผูท่ีสนใจจะศึกษาดานการสื่อสารในองคการ และความพึง

พอใจในการปฏิบัติงานของขาราชการในแงมุมอ่ืน ๆ ตอไป 

 1.5.5 เพ่ือเปนแนวทางในการวิจัยสําหรับแนวคิดและทฤษฎีทางการสื่อสารใหกวางขวางมาก

ยิ่งข้ึนในดานของสาขานิเทศศาสตร 
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1.6 คํานิยามศัพทเฉพาะ 

 พฤติกรรมการสื่อสารในองคกร หมายถึง พฤติกรรมท่ีบุคคลพยายามเขาใจซ่ึงกันและกันผาน

กระบวนการติดตอสื่อสาร การถายทอดขาวสารรวมกัน การรับรูโตตอบระหวางผูสงสารและผูรับสาร

ภายใตสภาพแวดลอมในการทํางาน ไมวาจะเปนการพูด ตัวหนังสือหรือภาษาทาทาง 

ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน หมายถึง ความรูสึกและทัศนคติท่ีดีของบุคลากรท่ีมีตอหนาท่ี

การงานและมีตอองคการ อันมีผลมาจากปฏิกิริยาในเชิงบวกกับปจจัยพ้ืนฐานและองคประกอบตาง ๆ 

ในการปฏิบัติงาน 

พฤติกรรมการสื่อสารของผูบังคับบัญชา หมายถึง พฤติกรรมของผูบังคับบัญชาท่ีมีหนาท่ีการ

สื่อสารแกผูใตบังคับบัญชา อันไดแก พฤติกรรมการสื่อสารเพ่ือมอบหมายงาน พฤติกรรมการสื่อสาร

เพ่ือตักเตือน พฤติกรรมการสื่อสารเพ่ือใหคําแนะนําและการใหคําปรึกษา พฤติกรรมการสื่อสารเพ่ือ

ติดตามผล และพฤติกรรมการสื่อสารเพ่ือใหรักษาผลงานหรือกระตุนเพ่ือใหเพ่ิมประสิทธิภาพ 

  บรรยากาศการสื่อสารในองคกร หมายถึง คุณลักษณะของสภาพแวดลอมของการปฏิบัติงาน 

ทําใหบุคลากรขององคกรรับรูเหตุการณการตอบสนองระหวางบุคคล อันไดแก การรับรู 

สภาพแวดลอมในการปฏิบัติงาน และพฤติกรรมภายในองคกร 

ความพึงพอใจในการสื่อสาร หมายถึง ความรูสึกท่ีไดรับจากการประเมินประสบการณในการ

ติดตอสื่อสารในองคกรดานตาง ๆ ท่ีเปนไปในทางบวกอันไดแก การติดตอสื่อสารกับผูบังคับบัญชา

การบูรณาการขององคกร คุณภาพของสื่อ การสื่อสารในระดับเดียวกัน ภาพรวมขององคกรโดยท่ัวไป 

และขอมูลยอนกลับของบุคคล  

การพัฒนาตนเอง  หมายถึง การศึกษา การเรียนรูและการนําประสบการณท่ีไดรับจากการ

ปฏิบัติงานในหนาท่ีท่ีรับผิดชอบ จากคําแนะนําของผูบังคับบัญชา การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือ

วิธีการอ่ืน ๆ ซ่ึงมีสวนเสริมสรางการพัฒนาตนเองทางดานวิชาชีพ ดานจิตใจ และดานสังคม 
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บทท่ี 2 

แนวคิด ทฤษฎแีละงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 

 ในการศึกษาเรื่อง การศึกษาความสัมพันธระหวางความพึงพอใจของผูใตบังคับบัญชาท่ีมีตอ

พฤติกรรมการสื่อสารของผูบังคับบัญชา บรรยากาศการสื่อสาร และการพัฒนาตนเองของ

ผูใตบังคับบัญชา อาศัยแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ ดังนี้ 

2.1 แนวคิดเก่ียวกับการสื่อสารในองคกร 

2.2 แนวคิดเก่ียวกับพฤติกรรมการสื่อสารในองคกร 

2.3 แนวคิดเก่ียวกับบรรยากาศการสื่อสารในองคกร 

2.4 แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาตนเอง 

2.5 แนวคิดเก่ียวกับความพึงพอใจในการสื่อสาร 

 

2.1 แนวคิดเก่ียวกับการสื่อสารในองคกร 

2.1.1 ความหมายของการสื่อสารในองคกร 

บุญเลิศ ศุภดิลก (2523) ไดใหความหมายของการสื่อสาร คือ การสื่อสารเปนความพยายาม

ของมนุษยท่ีตองการแลกเปลี่ยน (Share) ขาวสาร (Information) หรือความคิด (Ideas) ระหวาง

กันเอง ซ่ึงมีลักษณะเปนกระบวนการนั้น ก็หมายความวา การสื่อสารมีลักษณะเปลี่ยนแปลง และ

ตอเนื่องตลอดเวลา กลาวคือ ไมมีจุดเริ่มตนและจุดสิ้นสุดในตัวเอง 

 สมยศ นาวีการ (2527) ไดใหความหมายของการติดตอสื่อสารขององคการ คือ เปนการ

แสดงออกและการแปลความหมายขาวสารระหวางหนวยการติดตอสื่อสารตาง ๆ หรือบุคคลใน

ตําแหนงตาง ๆ ท่ีอยูภายในองคการ 

ดูบรินท (Dubrin, 1984) ไดจัดการสื่อสารระหวางบุคคล (Interpersonal 

Communication) เปนสวนหนึ่งของการสื่อสารในองคการ ท้ังนี้เพราะวาขาวสารท้ังหมดภายใน

องคการจะถูกสงจากบุคคลหนึ่งหรือหลาย ๆ บุคคลไปสูอีกบุคคลหนึ่งหรือคนหลาย ๆ กลุม 

เบส และริเทอแลนด (Bass & Ryterland, 1979) ไดใหความหมายของการสื่อสารใน

องคการ วาเปนกระบวนการของสมาชิกในองคการท่ีมีความสัมพันธซ่ึงกันและกัน เพ่ือใหกิจการงาน

สามารถดําเนินไปไดและชวยในการแกไขปญหาตาง ๆ โดยอาศัยการสื่อสารสรางความสัมพันธท้ังใน

ดานความคิด (Ideas) ความรูสึก (Feeling) และทัศนคติ 

พอเตอร และโรเบิรต (Porter & Roberts, 1976) ไดกลาวถึง การสื่อสารระหวางบุคคลวา 

เปนกระบวนการปฏิสัมพันธ (Interactive Process) ท่ีมีผลใหเกิดการแลกเปลี่ยนขาวสารระหวาง

บุคคลและหนวยงาน โดยใชภาษา เครื่องหมายหรือสัญลักษณตาง ๆ 
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เชริม (Schramm, 1954) ไดใหขอคิดวา การสื่อสารไมมีผลโดยตรงท่ีจะเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรม แตการสื่อสารมีผลตอกลไกลมันสมองของมนุษย (ความรู) ในอันท่ีจะสรางจินตภาพหรือ

ทัศนคติตอสิ่งแวดลอมตาง ๆ ซ่ึงจะมีผลเก่ียวเนื่องตอพฤติกรรม 

 ดังนั้น การสื่อสารภายในองคกร จึงหมายถึง การแลกเปลี่ยนขาวสารระหวางบุคคลหรือ

หนวยงานตาง ๆ ภายในองคการ ท้ังนี้เพ่ือใหเกิดความเขาใจรวมกันในการปฏิบัติงาน อันจะเปนผลให

องคการและสมาชิกในองคการตางบรรลุเปาหมายท่ีตั้งไวซ่ึงกันและกัน 

 2.1.2 การแบงประเภทตาง ๆ ของการสื่อสารภายในองคการ 

 การสื่อสารภายในองคการสามารถจําแนกไดหลายประเภท ท้ังนี้ข้ึนอยูกับเกณฑท่ีนักวิชาการ

ตาง ๆ ใชเปนหลักในการจําแนก ซ่ึงเกณฑท่ีใชจําแนกอาจจะแตกตางกันไป ดังนี้ 

 จํานงค สมประสงค (2518) ไดชี้หลักการปกครองของหัวหนางานวา การศึกษาดานการสื่อ

ขอความจําแนกออกเปนประเภทตาง ๆ ไดดังนี้ คือ 

 จําแนกประเภทตามเทคนิคท่ีเก่ียวของหรือจําแนกประเภทตามบุคคลท่ีทําหนาท่ีสื่อขอความ

หรือจําแนกตามสาระสําคัญของการสื่อสารขอความ เปนตน สําหรับในท่ีนี้จะจําแนกประเภทการ

สื่อสารขอความตามฐานะตําแหนงท่ีเปนเกณฑ เพราะตองการเนนถึงบทบาทสําคัญของตําแหนง

หัวหนางาน ในการสื่อสารขอความเก่ียวกับบุคคลในความปกครองของตน เม่ือเปนเชนนี้จะพบวา การ

ติดตอสื่อสารขอความอาจจําแนกไดเปน 3 ประการคือ ประการแรก คือ มีการสื่อขอความเพ่ือใหเกิด

มีการปฏิบัติ (ตามคําสั่งหรือตามคําบัญชางาน) หรือท่ีเรียกวา to Produce Action ประการท่ีสอง 

คือ มีการสื่อขอความเพ่ือแจงขอมูลขาวสารใหทราบ (โดยการรายงาน บันทึก เสนอ สนทนากัน) หรือ

ท่ีเรียกวา to Inform และประการท่ีสาม มีการสื่อขอความเพ่ือลวงความลับ หรือขอมูลสวนตัว หรือ

ขอมูลขาวสารความจริง โดยใหบุคคลมีการเปลี่ยนแปลงตามท่ีประสงคเทาท่ีจะพึงกระทําได (โดย

วิธีการสัมภาษณ) หรือท่ีเรียกวา to Elicit Information 

ประเภทของการสื่อสารในองคการสามารถจําแนกไดเปน 3 ประเภท ดังนี้ 

จําแนกตามทิศทางการสื่อสาร แบงออกเปน 2 แบบ คือ 

(1) การสื่อสารทางเดียว (One – Way Communication) หมายถึง การสื่อสารท่ีผูสื่อสาร

หรือผูบังคับบัญชาถายทอดขาวสารหรือคําสั่งสูผูรับสารหรือผูใตบังคับบัญชา มีลักษณะเปนเสนตรง 

ไมมีการยอนหลับหรือดูปฏิกิริยาขอผูรับสาร ซ่ึงการสื่อสารแบบนี้จะมีลักษณะเปนไปในรูปของ

นโยบายคําสั่งของผูบริหารระดับสูงสูผูใตบังคับบัญชา ท่ีอาจจะผานสื่อในประกาศตาง ๆ หรือ

สื่อมวลชนเสนอขาวสารสูประชาชนหรทอรายงานขาวสารขององคการตาง ๆ เปนตน 

 (2) การสื่อสารสองทาง (Two – Way Communication) หมายถึง การสื่อสารท่ีผูสงสาร

และผูรับสารสามารถสงขาวสาร และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางกันและกัน การสื่อสารสองทาง 

ผูสงสารจะใหความสนใจกับปฏิกิริยาโตกลับของผูรับสาร (Feedback) ซ่ึงนับวาเปนสิ่งท่ีจําเปนมาก
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สําหรับการบริหาร เปรียบเสมือนหัวหนาท่ีทําหนาท่ีเปนท้ังผูสงสารและผูรับสารจากลูกนอง ใน

ขณะเดียวกัน การเปดโอกาสใหผูใตบังคับบัญชาไดแสดงความคิดเห็นและความเขาใจในเรื่องตาง ๆ 

นับเปนการลดชองวางของการสื่อสารท่ีตีความหมายไปคนละทิศคนละทาง ประการสําคัญการสื่อสาร

สองทางสามารถสรางขวัญ และการมีสวนรวมในงาน ความรูสึกเปนเจาของงานของผูใตบังคับบัญชา 

ซ่ึงรูปแบบของการสื่อสารสองทางระหวางผูบังคับบัญชากับผูใตบังคับบัญชาหรือเพ่ือนรวมงาน จะ

ออกมาในลักษณะของการประชุมหรือปรึกษาหารือ 

 ลีวิต (Leavitt, 1964) กลาวถึงการทดลองเปรียบเทียบระหวางการสื่อสารแบบทางเดียวกับ

แบบสองทาง ปรากฏผลการทดลองวา 

 (1) การสื่อสารทางเดียวรวดเร็วกวาการสื่อสารสองทาง 

 (2) การสื่อสารสองทางมีความถูกตองแมนยํากวาการสื่อสารทางเดียว 

 (3) การสื่อสารสองทางสามารถสรางความม่ันใจแกผูรับขาวสารมากกวาการสื่อสารทางเดียว 

 (4) แมวาการสื่อสารทางเดียวจะมีความถูกตองแมนยํานอยกวา แตก็มีความเปนระเบียบ

มากกวาการสื่อสารสองทางท่ีมักมีการรบกวนและยุงเหยิงมากกวา 

 นอกจากนี้ ลีวิต (Leavitt, 1964) ยังไดเสนอดวยวา หากองคการทีความตองการความ

รวดเร็วและความถูกตองอยางงาย ๆ ในการสื่อสารแลว การสื่อสารทางเดียวจะมีความเหมาะสม

มากกวา 

 ผลการวิจัยของ บารเรท และแฟรงค (Barrett & Frank, 1979) ไดยืนยันถึงความรวดเร็ว

ของการสื่อสารทางเดียวมีมากกวาการสื่อสารสองทาง ท้ังนี้ศึกษาจากผูบังคับบัญชา 313 คน จาก 7 

ประเทศ ท่ีมีลักษณะงานแบบเดียวกัน พบวา ผูบังคับบัญชาใชเวลาเพียง 6 นาที ในการสื่อสารทาง

เดียวกับผูใตบังคับบัญชาในการทํางานสําเร็จ ในขณะท่ีการสื่อสารสองทางตองใชเวลาถึง 10 นาที ท่ี

จะงานสําเร็จ 

 ในขณะเดียวกัน ลีวิต (Leavitt, 1964) พบวา การท่ีผูบังคับบัญชาสื่อสารทางเดียว มีผลให

ผูใตบังคับบัญชามีความรูสึกสลดหดหูมากกวา (Frustrate) ผูบังคับบัญชาท่ีใหมีการสื่อสารสองทาง 

อันจะทําใหผูใตบังคับบัญชารูสึกสนุกสนานกับงาน  
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ภาพท่ี 2.1: แสดงประสิทธิผลของการสื่อสารทางเดียวและการสื่อสารสองทางท่ีมีตอความรูสึกของ 

ผูใตบังคับบัญชาในการทํางาน 

 

 
 

ท่ีมา: Leavitt, H. J. (1964). Managerial psychology (2nd ed.). Chicago: The University 

       of Chicago Press. 

 

แมในระดับผูบริหารก็พบวา มีผูบริหารระดับกลางถึงรอยละ 73 ท่ีรูสึกหดหูในการสื่อสารทาง

เดียวของผูบริหารระดับสูง แตมีผูบริหารเพียงรอยละ 17 เทานั้น ท่ีรูสึกหดหู เม่ือมีการสื่อสารสองทาง

ของผูบริหารระดับสูง ผูบริหารท่ีเหลืออีกรอยละ 10 ไมมีความรูสึกแตกตางระหวางการสื่อสารทาง

เดียวหรือการสื่อสารสองทาง 

 บารเรท และแฟรงค (Barrett & Franke, 1969) พบวา การสื่อสารสองทางจะทําใหขาวสาร

ท่ีผูรับสารไดรับฟงมีความถูกตองถึงรอยละ 80 เม่ือเรียบเทียบกับการสื่อสารทางเดียว 

 อยางไรก็ตาม ในสภาวะการสื่อสารในองคการอาจจะใชการสื่อสารทางเดียวควบคูกับการ

สื่อสารสองทาง แตทวา หนวยงานราชการมีแนวโนมใชการสื่อสารทางเดียวมากกวาหนวยงานของ

เอกชน ท้ังนี้กฎระเบียบข้ันตอนตาง ๆ ของระบบเปนตัวบังคับ ซ่ึงอาจจะมีแนวโนมในผลของการ

ติดตอสื่อสารทางเดียว เกิดความลาชากวาการสื่อสารสองทาง  

จําแนกตามลักษณะของการใช แบงออกเปน 2 แบบ คือ 

  (1) การสื่อสารแบบเปนทางการ (Formal Communication) หมายถึง การท่ีสารถูกสง

ตอไปในองคกรตามลําดับชั้นหรือตามลักษณะหนาท่ีของภารกิจ สารนั้นก็จะไหลผานไปตามสายใย

ความสัมพันธอยางเปนทางการ อาจถูกสงข้ึนบนหรือลงลางท่ีเปนไปตามการมอบหมายอํานาจหนาท่ี
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และการตัดสินใจ สารจะถูกสงขามหนวยงานก็ตอเม่ือกําหนดไวโดยหนาท่ีการปฏิบัติจะสังเกตไดวา

ความสัมพันธอยางเปนทางการภายในองคกรจะเปนตัวกําหนดทิศทางการไหลของสาร นอกจาก 

นี้การติดตอสื่อสารอยางเปนทางการมักเนนการติดตอสื่อสารท่ีเปนลายลักษณอักษรมากกวาพูด เชน 

ประกาศแจงนโยบาย หรือผลความกาวหนาขององคกรหรือเปนการอาศัยการพูดเชนใบสั่งงานโดยตรง

เปนตน การติดตอสื่อสารแบบเปนทางการมักจะพบในระบบราชการซ่ึงมีการติดตอสื่อสารแบบเปน

แบบแผนและเปนลายลักษณอักษรมากกวาทางวาจา 

(2) การสื่อสารแบบไมเปนทางการ (Informal, Personal or Grapevine  

Communication) หมายถึง การท่ีพนักงานติดตอสื่อสารกับบุคคลอ่ืน โดยไมพิจารณาถึงตําแหนง

หนาท่ีในองคกร เปนการติดตอสื่อสารท่ีมีลักษณะท้ังจากบนลงสูเบื้องลาง เบื้องลางสูเบื้องบน ตาม

แนวนอนและขามสายงานโดยพิจารณาถึงความสัมพันธทางตําแหนงงานนอยมาก เนื่องจากขาวสารท่ี

ไมเปนทางการเกิดข้ึนจากความเก่ียวของระหวางบุคคล ทําใหทิศทางการไหลของขาวสารไมแนนอน

และยากตอการคาดคะเนได เปนลักษณะการสื่อสารท่ีเปนสวนตัวมากกวาทางตําแหนงหนาท่ี สวน

ใหญจะใชคําพูด เชน การสนทนา การสื่อสารแบบไมเปนทางการ เปนการสื่อสารท่ีเร็วกวาการสื่อสาร

แบบเปนทางการ เพราะเปนการสื่อสารแบบปากตอปาก หรือเรียกอยางเปนทางการวา การติดตอสื่อ 

สารแบบเถาองุน (Grape Vine) ซ่ึงถือไดวาเปนการกระจายขาวสารท่ีมีประสิทธิภาพสูง เปนเครื่องวัด

กําลังใจของผูใตบังคับบัญชาไดดี การสื่อสารแบบนี้สื่อสารถึงกันอยางรวดเร็ว มีทิศทางขาวสารท่ีไม

อาจคาดคะเนไดและยากตอการควบคุม ดังนั้นผูบังคับบัญชาตองตระหนักถึงความสําคัญ ใหความ

สนใจและหาหนทางแกไขโดยใหขาวสารท่ีถูกตอง รวมท้ังการอธิบายขอเท็จจริงแกผูใตบังคับบัญชาให

เขาใจ 

ลักษณะการสื่อสารแบบไมเปนทางการ มีดังตอไปนี้ 

(1) สวนใหญผานทางวาจา 

(2) เปนอิสระจากขอจํากัดขององคกรและตําแหนง 

(3) สงรับขาวสารไดอยางรวดเร็วกวาการติดตอแบบเปนทางการ 

(4) เครือขายมีลักษณะเปนแบบลูกโซและขยายตัวออกไปยากจะคาดเดา 

เนื่องจากผูสงสารมีแนวโนมท่ีจะใหขอมูลแกกลุมมากกวาบุคคลเพียงคนเดียว 

(5) มีโอกาสในความถูกตองของขาวสารนอยกวาการติดตอแบบเปนทางการ 

กลาวโดยสรุป การสื่อสารแบบไมเปนทางการเปนการติดตอสื่อสารท่ีมิไดดําเนินไปตาม

ระเบียบแบบแผนท่ีกําหนดไว สวนใหญคํานึงถึงความรูจักชอบพอ คุนเคยเปนการสวนตัวและสวน

ใหญเปนการติดตอสื่อสารโดยใชคําพูด การติดตอสื่อสารมักดําเนินไปในรูปแบบของบุคคลตอบุคคล 

หรือบุคคลกับองคกรเปนสวนใหญ ในขณะเดียวกันการสื่อสารแบบไมเปนทางการจําพวกขาวลือ 

ตาง ๆ ก็อาจทําลายขวัญของบุคลากรในองคกรไดเชนกัน ท้ังนี้ข้ึนอยูกับผูบังคับบัญชาจะมีกลยุทธ 
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และวิธีการอยางไรท่ีจะนําประโยชนของการสื่อสารแบบไมเปนทางการ มาใชใหเกิดผลดีตอ

บรรยากาศในการทํางานและสรางความเปนกันเอง ความคุนเคย เพ่ือใหเกิดสัมพันธภาพอันดีระหวาง

ผูบังคับบัญชาและบุคลากรในองคกร 

จําแนกชองทางเดินของขาวสาร แบงออกเปน 4 ประเภท คือ 

รูปแบบการสื่อสารภายในองคกร สามารถจําแนกไดหลายประเภท ท้ังตามลักษณะการใช 

ตามทิศทางการสื่อสาร ตามลักษณะทางเดินของขาวสาร และตามลักษณะโครงขายการสื่อสาร ข้ึนอยู

กับวาตองการมุงเนนพิจารณาในประเด็นใด ในท่ีนี้จะพิจารณาตามลักษณะทางเดินของขาวสาร ซ่ึง

สามารถอธิบายไดตามแผนภาพ ดังนี้ 

 

ภาพท่ี 2.2: แสดงรูปแบบการสื่อสารภายในองคกรท่ีจําแนกตามลักษณะทางเดินของขาวสาร 

 

 
 

ท่ีมา: รัตนา อัตภูมิสุวรรณ. (2547). องคการและการจัดการ. กรุงเทพฯ: ว.ี เจ. พริ้นติ้ง. 

 

(1) การติดตอสื่อสารจากบนลงลาง (Downward Communication) เปนการติดตอสื่อสาร

จากบุคคลท่ีมีตําแหนงหรือระดับบริหารสูงกวาไปยังบุคคลท่ีมีตําแหนงต่ํากวา หรือการสื่อสารจาก

ผูบริหารไปยังผูปฏิบัติ การสื่อสารแบบนี้เปนแนวความคิดการบริหารแบบดั้งเดิมท่ีวาผูบริหารในฐานะ

ผูบังคับบัญชาตองสั่งงานไปยังผูใตบังคับบัญชา เชน ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง นโยบาย คูมือ เปนตน 

ซ่ึงผูบริหารควรระบุรายละเอียดของขาวสารใหชัดเจน และใชสื่อหลายอยางประกอบกัน การ

ติดตอสื่อสารในลักษณะนี้มักกระทํากันไดไมสมบูรณ เนื่องจากบางครั้งการสงขอมูลไปยัง

ผูใตบังคับบัญชาระดับตาง ๆ มากเกินไป ทําใหผูใตบังคับบัญชาเบื่อหนายและใหความสําคัญนอย 

แคทซ และคาหน (Katz & Kahn, 1966) เห็นวาระบบการติดตอสื่อสารแบบนี้มีจุดหมาย

ท่ัวไป คือ 
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- เพ่ือใหแนวปฏิบัติงานท่ีจําเพาะเจาะจงในการสั่งงาน 

- เพ่ือใหขาวสารเก่ียวกับการปฏิบัติและข้ันตอนการดําเนินงานขององคกร 

- เพ่ือใหขาวสารเก่ียวกับเหตุผลสําคัญของงาน 

- เพ่ือบอกผูใตบังคับบัญชาเก่ียวกับการปฏิบัติงานของเขา 

- เพ่ือใหขาวสารแบบอุดมการณท่ีจะชวยใหซาบซ้ึงในเปาหมาย 

ท้ังนี้ การติดตอสื่อสารจากบนลงลางควรจะตองบรรลุถึงจุดหมายขางตน โดย แคทซ และ 

คาหน (Katz & Kahn, 1966) ใหขอสังเกตวาถาคนเราทราบเหตุผลของงานท่ีไดรับมอบหมายใหทํา

แลว ก็มักจะทําใหการปฏิบัติงานนั้นมีประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน และยิ่งถาไดทราบตอไปถึงความสัมพันธ

ของงานท่ีตนปฏิบัติกับระบบงานสวนรวม คนเราจะยิ่งผูกพันกับเปาหมายขององคกรยิ่งข้ึนตามสวน

ดวย 

(2) การติดตอสื่อสารจากลางข้ึนบน (Upward Communication) เปนการสื่อสารจากบุคคล

ท่ีอยูในตําแหนงต่ํากวาไปยังบุคคลท่ีตําแหนงสูงกวา หรือการสงขอมูลจากผูปฏิบัติไปยังผูบริหาร การ

ติดตอสื่อสารแบบนี้มีประโยชนเนื่องจากเปนการติดตอสื่อสารแบบสองทาง (Two way 

Communication) เพ่ือชวยใหเกิดความเขาใจและความรวมมือในการปฏิบัติงาน เชน การรายงาน

ความกาวหนาของผลงาน การเสนอความคิดเห็นเพ่ือปรับปรุงการปฏิบัติงานใหดีข้ึน การตรวจเยี่ยม

และพบปะผูปฏิบัติงานท่ีอยูไกลออกไปหรือการประชุมกลุมการติดตอสื่อสารจากลางข้ึนบนนั้นมี

ความสําคัญตอการบริหารองคกรเปนอยางมาก เพราะกอใหเกิดสิ่งตอไปนี้ คือ 

- ผูใตบังคับบัญชาใหขอมูลท่ีมีคุณคาตอการตัดสินใจของบุคคลในระดับบริหารและ 

ควบคุมกิจกรรมทุกกิจกรรมในองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ 

- ทําใหผูบังคับบัญชารูวาเม่ือไรท่ีผูใตบังคับบัญชาพรอมท่ีจะรับขอมูล และยอมรับสิ่งท่ีฝาย

บริหารไดบอกกลาวมากนอยเพียงใด 

- ทําใหผูบังคับบัญชารูถึงสิ่งท่ีรบกวนบุคคลท่ีอยูใกลชิดกับการปฏิบัติงานจริง ๆ และทําใหรู

วาผูใตบังคับบัญชาเขาใจความหมายของขาวสารไดมากนอยเพียงใด 

- ทําใหเกิดความชื่นชมและความจงรักภักดีตอองคกรดวยการใหพนักงานมีโอกาสถามคําถาม

และใหขอเสนอแนะทางดานการดําเนินงานขององคกร อันจะชวยใหพนักงานแกปญหาการทํางาน

ของเขาได 

ผลดีของการติดตอสื่อสารในลักษณะนี้ คือ ทําใหผูบริหารรูทัศนคติ แนวความคิดและพฤติ 

กรรมของผูปฏิบัติงานท่ีมีตอนโยบาย คําสั่ง ขอบังคับ และระเบียบปฏิบัติขององคกรตลอดจนสามารถ

นําไปใชตัดสินใจหรือแกไขปญหาไดอยางถูกตองเหมาะสมตอไป สวนผลเสียคือผูปฏิบัติงานมักจะ

ปดบังซอนเรนความคิดความรูสึกท่ีแทจริงของตัวเองตอหนาผูบริหาร 

(3) การติดตอสื่อสารในแนวนอน (Horizontal Communication) เปนการติดตอสื่อสาร 
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ระหวางบุคคลในระดับหรือตําแหนงเดียวกัน ท่ีจะตองมีการประสานงานหรือทํางานรวมกัน

เปนกลุมในระดับเดียวกันภายในองคกร การติดตอสื่อสารประเภทนี้ไมมีกลไกท่ีแนนอน ข้ึนอยูกับ

บุคคลแตละคน สวนใหญกระทําในรูปของการประชุม ปญหาท่ีพบจากการสื่อสารแบบนี้คือ การ

แขงขันการทํางาน ซ่ึงเปนผลเสียตอความสัมพันธระหวางบุคคล หรือบางครั้งการไมไดรายงานให

ผูบังคับบัญชาทราบเพ่ือความรวดเร็วในการทํางาน ทําใหเกิดการขาดความตอเนื่องในการสื่อสาร

ความมุงหมายของการติดตอสื่อสารในแนวนอนนั้น เกิดข้ึนเนื่องจาก 

- การประสานงาน การมอบหมายงาน เชน เจาหนาท่ีของแผนกฝกอบรมและพัฒนาตอง

จัดการฝกอบรมใหกับพนักงานของบริษัท ซ่ึงพวกเขาตองพบกันเพ่ือประสานงานวาใครจะตองทํา

อะไร 

- การใหขอมูลเก่ียวกับแผนงานและกิจกรรม ความคิดเห็นจากบุคคลหลายคนยอมดีกวา

ความคิดเห็นจากบุคคลคนเดียว การติดตอสื่อสารระดับเดียวกันจึงมีความสําคัญในการจัดการ

ฝกอบรมหรือการรณรงคทางการประชาสัมพันธ ซ่ึงสมาชิกของแตละแผนกอาจจะตองสงขอมูล

เก่ียวกับแผนงานและสิ่งท่ีพวกเขาจะทําระหวางกัน 

- การแกปญหา พนักงานอาจจะไดรับการมอบหมายงานรวมกันในหนวยงานเดียวกัน พวก

เขาพบและเก่ียวของกันในการติดตอสื่อสารตามแนวนอนเพ่ือแกปญหาบางอยางของหนวยงาน 

- การสรางความเขาใจรวมกัน เม่ือการเปลี่ยนแปลงเกิดข้ึน องคกรจะตองรวมกันสรางความ

เขาใจถึงสิ่งท่ีควรจะเปลี่ยนแปลงรวมกัน การประชุมและการสนทนาระหวางพนักงานระดับเดียวกัน

และภายในหนวยงานเดียวกัน เปนสิ่งสําคัญตอการบรรลุความเขาใจรวมกัน 

(4) การติดตอสื่อสารในแนวไขว (Cross-channel Communication) เปนการสื่อสาร

ระหวางบุคคลท่ีอยูคนละหนวยงานกันหรือระหวางหนวยงาน เปนการขามสายการบังคับบัญชาโดยจะ

เปนบุคคลท่ีมีตําแหนงเดียวกันหรือตางระดับของตําแหนงก็ได หลักการสําคัญคือควรไดรับอนุมัติ

โดยตรงกอนการขามสายการบังคับบัญชา รวมท้ังควรรายงานผลการปฏิบัติงานโดยตรงให

ผูบังคับบัญชาทราบโดยตรงทุกครั้ง ตลอดจนปญหาและอุปสรรค ความสําเร็จในการสื่อสารให

ผูบังคับบัญชาทราบ ซ่ึงทําใหอีกฝายหนึ่งมีความรูสึกวาไมกาวกายงานของอีกฝายหนึ่ง อยางไรก็ตาม

ปญหาและอุปสรรคของการสื่อสารประเภทนี้คือ การไมไดรับความรวมมือจากหนวยงานท่ีไปติดตอ

ดวย ท้ังนี้เนื่องจากบุคคลในหนวยงานมักเกิดความเขาใจผิดคิดวาผูมาติดตอนั้นมาสั่งการจึงไมยอมทํา

ตาม เพราะคิดวาหัวหนาของตัวเองเทานั้นท่ีจะสั่งการไดจึงทําใหเกิดความลาชามากยิ่งข้ึน 

กลาวโดยสรุปวาการเลือกใชวิธีการใดสื่อสารกับใครในสถานการณใด ๆ นั้น เปนเรื่องท่ีตอง

พิจารณาตามกรณี เพราะการสื่อสารในลักษณะหนึ่ง ๆ จะมีท้ังขอดีและขอเสียควบคูกันไปองคกรจะ

บรรลุผลสําเร็จไดก็ตอเม่ือระบบตาง ๆ ในองคกรเปนระบบท่ีดีและมีการดําเนินการอยางถูกตอง 

ระบบการสื่อสารก็เปนสวนหนึ่งท่ีมีผลตอประสิทธิภาพขององคกร สัมพันธภาพของบุคลากร 
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ทุกระดับในองคกรเปนปจจัยเพ่ิมพูนพลังในการปฏิบัติงาน เพ่ือใหองคกรบรรลุเปาหมายท่ีวางไว 

2.1.3 ความสําคัญของการสื่อสารในองคกร 

การสื่อสารในองคกรมีความสําคัญเปนอยางยิ่ง ซ่ึงการสื่อสารในองคกรเพ่ือการบริหารงานท่ีมี

ประสิทธิภาพนั้นตองมีลักษณะเปนการสื่อสารสองทาง (Two way Communication) คือเปนการ

สื่อสารท้ังจากผูบริหารไปยังผูปฏิบัติงาน และการสื่อสารยอนกลับจากผูปฏิบัติงานไปยังผูบริหาร  

เพ่ือทําใหผูบริหารไดเขาใจวา เรื่องราวสาระท่ีตนสื่อสารออกไปนั้นเปนท่ีรับรูเขาใจของผูปฏิบัติงาน

อยางไร 

กริช สืบสนธิ์ (2537) ไดกลาววา การสื่อสารในองคกรมีความสําคัญสําหรับผูบริหาร 

และผูปฏิบัติงานหลายประการ คือ 

(1) เปนเครื่องมือสําคัญของฝายบริหารในการบริหารงาน เพราะการสื่อสารจะชวยใหการ

ทํางานลุลวงไปไดโดยตลอด เปนเครื่องชวยตรวจสอบความเขาใจผลงาน การสื่อสารในองคกรเปน

สิ่งจําเปนและสําคัญมากสําหรับผูบริหาร ทักษะในการสื่อสารเปนคุณสมบัติอยางหนึ่งท่ีผูบริหาร

จะตองฝกฝนใหเกิดข้ึนในตนเองพอ ๆ กับทักษะในการบริหารงาน 

(2) เปนเครื่องชวยสรางความสัมพันธอันดีแกท้ังสองฝาย การสื่อสารชวยใหเกิดความเขาใจ

ตรงกัน นํามาซ่ึงความสนิทสนม ความไวใจ ความไววางใจ สิง่เหลานี้นําไปสูสัมพันธภาพท่ีดีระหวาง

ผูบริหารในระดับตาง ๆ และกับพนักงานโดยสวนรวม 

(3) ชวยใหเกิดความเขาใจระหวางกันดีข้ึน การสื่อสารนํามาซ่ึงความไววางใจหากมีปริมาณท่ี

เหมาะสมแลวจะชวยใหเกิดความกลาท่ีจะสื่อสาร กลาท่ีจะถาม กลาท่ีจะออกความคิดเห็นทวงติง 

และชวยใหเกิดความเขาใจท่ีถูกตองตรงกันมากยิ่งข้ึน 

(4) ชวยใหการปฏิบัติภารกิจของทุกหนวยงาน ทุกสวนเปนไปได และประสานกันจนบรรลุ

วัตถุประสงค การสื่อสารมีสวนอยางมากในการประสานงานทําใหทุก ๆ หนวยงานทํางานในหนาท่ี

ของตนไปอยางคลองจองกับการทํางานหนวยงานอ่ืน ๆ สะดวกมากข้ึนสําหรับผูจัดการในการ

บริหารงานองคกรและความรูเก่ียวกับการเคลื่อนไหว ความตองการของหนวยงานอ่ืน ๆ จะทําให

เปาหมายของการทํางานบรรลุวัตถุประสงคท่ีองคกรกําหนดไว 

(5) ชวยใหเกิดการพัฒนาและการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพ การท่ีบุคลากรขององคกรทุกระดับ

สามารถสื่อสารไดอยางเสรี มีความไววางใจซ่ึงกันและกัน มีความกลาท่ีจะสื่อสาร ยอมนําไปสูการ

เสนอความคิดสรางสรรค คิดท่ีจะทําใหเกิดผลงานท่ีดีท่ีสุด นําองคกรไปสูความเจริญการยอมรับใน

ความคิดเห็นของผูอ่ืน ไมวาคนผูนั้นจะอยูในระดับใดขององคกร ยอมทําใหผูท่ีไดรับการยอมรับเกิด

ความภาคภูมิใจ คนเรานั้นเม่ือพูดอะไร หรือสื่อสารอะไรออกไปก็ตองการใหมีผูรับฟง แมจะไมเห็น

ดวยก็ตาม 
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2.2 แนวคิดเก่ียวกับพฤติกรรมการสื่อสารในองคกร 

 2.2.1 ความหมายของพฤติกรรมการสื่อสารในองคกร  

ในแงของพฤติกรรมเก่ียวกับการสื่อสารของมนุษยมีประสาทท่ีมีลักษณะพิเศษในการรับฟง 

(Receiving) การวิเคราะห (Analyzing) ความทรงจํา (Storing) การระลึกถึงสิ่งท่ีเคยประสบ 

(Recalling) และปฏิกิริยา (Reacting) สําหรับปฏิกิริยาท่ีมีตอสิ่งเรานั้นอาจแสดงออกทางคําพูดหรือ

การกระทํา นอกจากนี้ ความรูสึกท่ีมนุษยคิดเอาเองวาเปนอยางนั้นอยางนี้จากสิ่งท่ีเขารับรู ก็มีอิทธิพล

ตอความรูสึกท่ีมีตอขาวสารท่ีไดรับ กลาวคือ จะกอใหเกิดลักษณะ 2 อยางตอขาวสาร อยางแรกคือ 

ความรูสึกตอขาวสาร และอยางท่ีสอง คือ การแปลความหมายขาวสารท่ีอาจแตกตางกันไปในแตละ

บุคคลท่ียุงยากไปกวานั้น ก็คือ ความสลับซับซอนของการสื่อสารของมนุษยยังข้ึนกับระดับของการ

รับรูท่ีเกิดข้ึน 

 ภิญโญ สาธร (2532) กลาววา “มนุษยแสดงพฤติกรรมท่ีตนเองคิดวาถูกตองและมักคิดวา

ผูอ่ืนคงคิดอยางท่ีตนคิดและก็คงเขาใจอยางท่ีตนเขาใจเชนเดียวกัน พฤติกรรมการสื่อสารจึงดําเนินไป

โดยผูสื่อสารเขาใจวาผูรับการสื่อสารคิดและเขาใจ นี่คือสาเหตุแหงความลมเหลวของการสื่อสารใน

องคกรเปนประเภทแรก พฤติกรรมการสื่อสาร จึงเปนตัวการสําคัญท่ีสามารถสื่อสารเขาไปยังบุคลากร

ขององคกรเพ่ือไปผสมผสานกับตัวการอ่ืนจึงไดพฤติกรรมทางสังคมของบุคคลออกมา ซ่ึงอาจตรงกับ

ความหมายของพฤติกรรมการสื่อสารหรือไมก็ไดถาตัวการท้ังหมดสอดคลองกัน ก็ไมมีความขัดแยงใน

การแสดงบทบาทหรือพฤติกรรมสนองตอบแตถาตัวการตาง ๆ ขัดกัน ความขัดแยงยอมเกิดข้ึนใน

องคกรมากหรือนอยแลวแตผลกระทบของตัวการท้ังหมด” 

ขวัญเรือน กิติวัฒน (2542, หนา 7-9) กลาววา “พฤติกรรมการสื่อสาร หมายถึง การกระทํา

หรือการแสดงออกซ่ึงสัญลักษณท่ีมีลักษณะบงบอกวาเปนการสื่อความหมาย โดยอาศัยกระบวนการ

ถายทอดและแลกเปลี่ยนขาวสาร ความรูสึกนึกคิด ทัศนคติ ตลอดจนประสบการณระหวางกันและกัน 

เพ่ือใหเกิดความเขาใจรวมกัน” ซ่ึงลักษณะพ้ืนฐานของพฤติกรรมการสื่อสารประกอบดวยประเด็น 

หลัก ๆ ดังตอไปนี้ 

- พฤติกรรมการสื่อสารมีลักษณะเปนกระบวนการ กลาวคือ การแสดงออกซ่ึงการติดตอสื่อ

ความหมายของมนุษยในสังคม มีการเปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่องอยูตลอดเวลาเปนปรากฏการณท่ีไมมี

จุดเริ่มตนและจุดสิ้นสุด อีกท้ังไมมีขอบเขตอยางแนชัด ผูรวมกระบวนการสื่อสารท้ังสองฝาย คือผูสง

สารและผูรับสารตางสับเปลี่ยนบทบาทสลับกันไปมาอัตโนมัติ ตางฝายตางแสดงปฏิกิริยาตอบโตและ

ตอบสนองระหวางกันและกันจนกระท่ังเกิดความเขาใจรวมกัน ดังนั้น กระบวนการแหงพฤติกรรมการ

สื่อสารจึงเกิดข้ึนในลักษณะท่ีเปนวงจรตอเนื่องกันไปตลอดเวลาจนบางครั้งเราอาจไมรูสึกตัวหรือ

ตระหนักวาตนเองกําลังกระทํากิจกรรมดานการสื่อสารอยู วงจรของกระบวนการพฤติกรรมการ

สื่อสารประกอบดวยพฤติกรรมดานการเขารหัส (Encoding Behavior) พฤติกรรมการถายทอดและ
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การรับ (Transmitting Receiving Behavior) พฤติกรรมการถอดรหัส (Decoding Behavior) และ

พฤติกรรมการตีความหมาย (Interpretive Behavior) 

- พฤติกรรมการสื่อสารเปนกระบวนการท่ีมีความสัมพันธกับกระบวนการทางจิตวิทยา 

กระบวนการทางสังคมและกระบวนการทางวัฒนธรรม การกระทําหรือการแสดงออกซ่ึงกิจกรรมดาน

การติดตอสัมพันธกับมนุษยจึงเปนกระบวนการท่ีซับซอน ยากแกการคาดหมายและวิเคราะห 

ปฏิสัมพันธในการติดตอระหวางมนุษยมิไดเกิดจากพฤติกรรมการตีความหมายเฉพาะเนื้อหาสาระของ

สารท่ีเปนตัวกระตุนเทานั้น แตผูรวมกระทําการสื่อสารจะสรางหรือกําหนดความหมายตามลักษณะ

ปจจัยจิตวิทยาสวนบุคคลซ่ึงเปนแรงกระตุนภายในตัวบุคคล ไดแก ความทรงจํา ความหวัง ทัศนคติ 

ความกลัว เปนตน นอกจากนี้ ยังมีแรงกระตุนจากปจจัยภายนอกตัวบุคคล ไดแก กรอบแหงการ

ดํารงชีวิตในสังคม ซ่ึงหมายถึง ปทัสถาน จารีตประเพณี จรรยาบรรณ กฎหมาย วัฒนธรรม เปนตน 

ปจจัยภายในและปจจัยภายนอกตัวบุคคลเหลานี้ ลวนเปนตัวกระตุนหรือผลักดันใหการแสดงออกซ่ึง

พฤติกรรมการสื่อสารของมนุษยเปนไปตามกรอบแหงการเรียนรู การรับรู อารมณ ความตองการ 

ความเชื่อ คานิยม ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม เปนตน ทําใหผลตอบสนองของพฤติกรรม

การสื่อสาร เปนไปตามลักษณะเฉพาะตัวบุคคลหรือเฉพาะกลุมสังคม 

- พฤติกรรมการสื่อสารเปนกระบวนการท่ีเก่ียวกับปจจัยสภาพแวดลอมภายนอก ระบบการ

สื่อสาร กลาวคือ กระบวนการสื่อสารไมไดเกิดข้ึนบรรยากาศท่ีวางเปลาแตเกิดข้ึนภายใตเง่ือนไขของ

สถานการณหรือสภาพแวดลอมภายนอกระบบการสื่อสาร ซ่ึงประกอบดวย สภาพแวดลอมทาง

กายภาพ การเมือง เศรษฐกิจ เปนตน ดังนั้นพฤติกรรมการสื่อสารระหวางบุคคลหรือกลุมบุคคลจะ

เกิดข้ึนไดหรือไม ดวยสาเหตุประการใดและมีผลในลักษณะใดบางนั้นข้ึนอยูกับปจจัยและความผันแปร

ของปจจัยสภาพแวดลอมหรือสภาพการณภายนอกระบบการสื่อสารดวยสวนหนึ่ง ปจจัยดังกลาวนี้ 

เชน ดานสรีระ เวลา โอกาส ระยะทาง การเงิน เปนตน จึงมีสวนสําคัญยิ่งตอการสงเสริมหรือสกัดก้ัน

การกระทําการติดตอสื่อสาร 

- พฤติกรรมการสื่อสารเปนกระบวนการท่ีเกิดข้ึนจากสัญชาตญาณและจากการเรียนรูทาง

สังคม กลาวคือ คนเราทุกคนมีสัญชาตญาณท่ีตองการแสดงออกซ่ึงพฤติกรรมการสื่อสารโดยกําเนิด

ตามธรรมชาติ นับตั้งแตวินาทีแรกท่ีลืมตาดูโลก เด็กทารกสงเสียงรองเพ่ือเปนการบอกกลาวอะไร

บางอยาง เชน หิว งวงนอน ปวดทอง เปนตน ครั้นเม่ือเติบโตข้ึนเด็ก ๆ จะเริ่มเรียนรูและจดจํา

แบบอยางการแสดงออกซ่ึงพฤติกรรมการสื่อสารจากแมแบบทางสังคม เริ่มตั้งแตบุคคลหรือกลุม

บุคคลท่ีใกลชิด เชน บิดา มารดา ครูอาจารย เพ่ือนฝูง เปนตน อาจกลาวอีกนัยหนึ่งไดวา โครงสราง

และสวนประกอบของระบบสังคมตางมีสวนในการตระเตรียมและกําหนดรูปแบบแหงพฤติกรรมการ

สื่อสารเพ่ือใหสมาชิกในสังคมนั้นไดเรียนรูและถือเปนแนวทางปฏิบัติสืบทอดกันไป เชน การพนมมือ

ไหวเพ่ือแสดงความเคารพ ทักทาย หรือ ขอบคุณ เปนตน 
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จินตนา บุญบงการ (2531, หนา 89) กลาววา “พฤติกรรมทุกประเภทของมนุษยจะตองมี

แรงกระตุนมาจากความตองการ หรือจุดประสงคอยางใดอยางหนึ่ง การสื่อสารก็เปนพฤติกรรมท่ีมี

จุดประสงคเปนแรงกระตุนเชนกัน ทําใหเกิดความเขาใจซ่ึงกันและกัน ทําใหเกิดการกระทําข้ึนเปน

การใหขาวสารและรูถึงการกระทําโตตอบของบุคคลอ่ืน ๆ” 

กลาวโดยสรุป พฤติกรรมการสื่อสารในองคกร หมายถึงลักษณะตาง ๆ ของบุคลากรท่ีทําการ

สื่อสารและสังเกตไดจากภายนอก แตเนนตรงท่ีเนื้อหาสาระของขาวสารท่ีทําการสื่อสารกันนั้นจะตอง

เก่ียวกับการปฏิบัติงานในหนาท่ี ท้ังนี้เพราะพฤติกรรมของบุคลากรในองคกรจะถูกควบคุมโดยกฎ 

ตาง ๆ เพ่ือสรางความเปนระเบียบเรียบรอยและควบคุมการกระทําตาง ๆ ของบุคลากรในองคกร 

สําหรับพฤติกรรมการสื่อสารของบุคลากรในองคกรอาจศึกษาไดจากลักษณะตาง ๆ ของบุคลากรท่ีทํา

การสื่อสารกันสังเกตไดจากภายนอกในหลาย ๆ ลักษณะ  

2.2.2 วิธีการท่ีใชในการสื่อสาร ความสนใจในชนิดของขาวสารและการรับขาวสาร ซ่ึง

สามารถอธิบายได ดังนี้ 

(1) วิธีการท่ีใชในการสื่อสาร วิธีการท่ีใชในการสื่อสารของบุคลากรท่ีอยูในองคกร 

สามารถกระทําไดหลายวิธีดวยกัน หากพิจารณาจากสื่อและชองทางการสื่อสารแลวพบวา สื่อและ

ชองทางเปนตัวกลางเชื่อมโยงระหวางผูสงสารกับผูรับสารใหติดตอกันได หากขาดสื่อและชองทางแลว

ยอมไมมีทางท่ีขาวสารจะถายทอดจากผูสงสารไปยังผูรับสารได จึงอาจกลาวไดวา สื่อและชองทางเปน

สิ่งท่ีนําขาวสารจากผูสงสารไปยังผูรับสาร หรือเปนสิ่งท่ีชวยใหขาวสารไปถึงผูรับสารนั่นเอง โดย

พิจารณาไดจากปจจัยตาง ๆ ของสื่อและชองทาง ไดแก การเลือกและความสามารถของสื่อและ

ชองทาง ในการเลือกสื่อและชองทางนั้นจะตองพิจารณาวามีสื่อและชองทางใดใหเลือกใชไดบาง  

สื่อและชองทางใดสามารถเขาถึงผูรับสารกลุมเปาหมายไดมากท่ีสุด สื่อและชองทางใดเหมาะสมกับ

เนื้อหาสาระขาวสารมากท่ีสุดเปนตน สวนความสามารถของสื่อและชองทางนั้นจะตองพิจารณาวา  

สื่อและชองทางใดสามารถนําไปสูประสาทสัมผัสในการรับรูของผูรับสารไดดีท่ีสุดและโดยวิธีการใด

สําหรับวิธีการท่ีใชในการสื่อสารของหนวยงานราชการโดยท่ัวไป อาจจะแบงไดเปน 2 ลักษณะไดแก 

วิธีการท่ีใชในการสื่อสารทางลายลักษณอักษรท่ีผานสื่อสิ่งพิมพ และวิธีการท่ีใชในการสื่อสารทางวาจา

ท่ีผานชองทางบุคคล 

วิธีการท่ีใชในการสื่อสารทางลายลักษณอักษร ไดแก 

- หนังสือคําสั่ง 

- หนังสือเวียน 

- บันทึกขอความ 

- จดหมายสวนตัว 

- บอรดประชาสัมพันธ 
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วิธีการท่ีใชในการสื่อสารทางวาจา ไดแก 

- การพบปะพูดคุยเปนรายบุคคล 

- การพบปะพูดคุยเปนกลุม 

- การประชุมคณะกรรมการ 

- การประชุมผูบริหาร 

- การพูดคุยทางโทรศัพทภายใน 

 ซ่ึงพฤติกรรมการสื่อสารของผูบังคับบัญชาจากงานวิจัยของ ทิชาพร เลิศสมบูณ (2532) 

พบวา การสั่งงานโดยปกติท้ังผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชาจะชอบใชวิธีการสั่งงานแบบลาย

ลักษณอักษรเปนทางการมากท่ีสุด เพราะเปนไปตามระเบียบของทางราชการมีหลักฐานชัดเจนใน

ความรับผิดชอบและการปฏิบัติงาน ในกรณีท่ีหัวหนาสั่งงานไมชัดเจนและลูกนองไมเขาใจก็จะเขาพบ

และถามจากหัวหนางานโดยตรง พฤติกรรมการสื่อสารของผูบังคับบัญชาประกอบดวยตัวแปรยอย 

ความถูกตองชัดเจนของสาร และการเปดโอกาสในการติดตอสื่อสารกับผูใตบังคับบัญชาคอนขางมาก 

(2) ความสนใจประเภทของขาวสาร บุคคลเลือกใหความสนใจตอเนื้อหาขาวสารท่ี

ไดรับวาสอดคลองหรือเขากันไดกับความสนใจ ความคิด ความเชื่อและทัศนคติของตนหรือไม

ขณะเดียวกันก็พยายามหลีกเลี่ยงการรับขาวสารท่ีขัดตอทัศนคติหรือความคิดเห็นเดิมของตน ท้ังนี้

เพราะการไดรับขาวสารท่ีไมสอดคลองกับความรูสึกจะทําใหบุคคลเกิดความรูสึกไมพอใจและสับสนได 

ดังนั้นในการสรางขาวสารรูปแบบใด ๆ ก็ตามจะตองทําใหขาวสารมีความนาสนใจ ซ่ึงนับวาเปนปจจัย

สําคัญท่ีขาวสารนั้นจะมีคุณคา การสรางความนาสนใจจะชวยใหขาวสารนั้นมีอิทธิพลตอผูรับสาร 

ความสนใจในขาวสารไมไดเกิดข้ึนเองในตัวผูรับสารแตเกิดจากการท่ีผูสงขาวสารเลือกเสนอสาระ

ประเด็นหรือขอคิดใสลงไปในตัวขาวสารนั้นใหเหมาะสม 

สมยศ นาวีการ (2525, หนา 22) ไดแบงขาวสารท่ีไหลหรือกระจายในองคกรโดยท่ัวไป ดังนี้ 

(1) ขาวเก่ียวกับการปฏิบัติงาน ไดแก คําสั่ง คําอธิบาย คูมือการปฏิบัติงาน และคําอธิบาย

ลักษณะงาน 

(2) ขาวเก่ียวกับเหตุผลของการทํางาน ไดแก งานท่ีมอบหมายใหนั้นไปสัมพันธกับงานอ่ืน ๆ 

อยางไร หรือทําไมจึงตองทํางานนี้ 

(3) ขาวเก่ียวกับวิธีการและหลักเกณฑในทางปฏิบัติ ไดแก ชั่งโมงการทํางานสวัสดิการ และ

การลงโทษ 

(4) ขาวเก่ียวกับผลการปฏิบัติงานของบุคลากร ไดแก การรายงานใหทราบวางานท่ีไดรับ

มอบหมายใหไปปฏิบัตินั้นเปนอยางไร 

(5) ขาวเก่ียวกับเปาหมายขององคกร ไดแก การย้ําเปาหมายและการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ท่ี

อาจเกิดข้ึนสําหรับขาวสารเก่ียวกับการปฏิบัติงานในหนาท่ีของบุคลากร  มีดังนี้ 
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- ขาวสารเก่ียวกับการปฏิบัติงาน  

- ขาวสารเก่ียวกับการประชุม 

- ขาวสารเก่ียวกับสวัสดิการ 

- ขาวสารเก่ียวกับผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 

- ขาวสารจากสวนราชการตาง ๆ 

- ขาวสารเก่ียวกับคําสั่ง/ ระเบียบ 

- ขาวสารเก่ียวกับกิจกรรมภายในองคกร 

(3) การรับขาวสาร เก่ียวกับการปฏิบัติงานในหนาท่ีของบุคลากรนั้น หาก 

พิจารณาผูรับสาร ผลของการสื่อสารและปฏิกิริยาตอบสนองในกระบวนการสื่อสารแลวจะพบวา ผูรับ

สารอาจจะเปนคนหนึ่ง ๆ คนกลุมหนึ่งหรือคนท้ังหมดในองคกรก็ได โดยพ้ืนฐานของผูรับสาร มี 2 

ประการดวยกัน คือ การกําหนดรูความหมายตามเรื่องราวท่ีผูสงสารสงขาวสารผานสื่อ หรือชองทาง

อยางใดอยางใดอยางหนึ่งมาถึงตน ซ่ึงผูรับสารอาจจะมีปฏิกิริยาตอบสนองไปยังผูรับสารได ดังนั้น 

บทบาทของผูรับสาร คือ เปนผูพยายามรับรูเรื่องราวหรือขาวสารอยูเปนประจํา เปนผูมีความรูสึกท่ี

รวดเร็วถูกตองและเปนผูมีปกตินิสัยสามารถบังคับความสนใจของตนใหมาอยูท่ีเรื่องราวท่ีผูสงสาร

กําลังเสนอให (เสนาะ ติเยาว, 2541, หนา 77)  

จากแนวความคิดดังกลาวมีความสอดคลองกับงานวิจัยของ อภิรดี วรานิชสกุล (2545) ท่ีได

ทําการศึกษาวิจัยเรื่องการสื่อสารภายในองคกร กรณีศึกษา: โรงแรมมณเฑียร พบวา ผูบังคับบัญชา

เปนแหลงขาวสารท่ีพนักงานไดรับมากท่ีสุด และเปนแหลงท่ีใหขอมูลขาวสารไดอยางถูกตองและ

ชัดเจนมากท่ีสุด สําหรับวิธีการติดตอสื่อสารท่ีผูบังคับบัญชาใชกับพนักงานมากท่ีสุดและพนักงานมี

ความพอใจมากท่ีสุด คือ การสั่งงานดวยตนเอง  

เม่ือเปรียบเทียบกับงานวิจัยของ ชนิษฐา ใหมแปลง (2549) ศึกษาเรื่อง “พฤติกรรมการ

สื่อสารในองคการของบุคลากรศูนยบําบัดยาเสพติด เชียงใหม” โดยผลการวิจัยเชิงปริมาณ พบวา 

บุคลากรมีความพึงพอใจตอพฤติกรรมการสื่อสารในองคการระดับปานกลาง โดยมีความพึงพอใจตอ

ปจจัยหลักท้ัง 5 ประเด็น อันไดแก ประเภทการสื่อสาร ความสามารถในการสื่อสารของผูบังคับบัญชา 

คุณสมบัติการเปนผูนําของผูบังคับบัญชา สภาพการสื่อสารในองคการและชองทางการสื่อสาร ซ่ึงจาก 

5 ประเด็นพบวา บุคลากรมีความพึงพอใจตอประเภทการสื่อสารมากท่ีสุด โดยเฉพาะการสื่อสารใน

เรื่องการใหคําแนะนําเก่ียวกับงานท่ีไดรับมอบหมาย พบวา บุคลากรมีความพึงพอใจในระดับมาก 

สวนประเด็นดานชองทางการสื่อสาร พบวา บุคลากรมีความพึงพอใจในระดับปานกลางโดยเฉพาะ

เรื่องการปลอยขาวลือท่ีพบวาเปนประเด็นยอยเพียงประเด็นเดียวท่ีบุคลากรมีความพึงพอใจในระดับ

นอย และผูบังคับบัญชาควรนําเสนอขอมูลปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานใหกับผูบังคับบัญชาใน

ระดับท่ีสูงกวาข้ึนไปไดรับทราบตรงตามความเปนจริงเพ่ือหาแนวทางการแกไขปญหาไดถูกตอง 
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นอกจากนี้ผูบังคับบัญชาทุกระดับควรตระหนักถึงความสําคัญในการทํางานเปนทีมอยางแทจริง มีการ

สื่อสารขอมูลระหวางหนวยงานใหมากข้ึนโดยยึดหลักการรวมแรงรวมใจในการปฏิบัติงาน มีความเปน

กลาง จริงใจ และบริหารงานอยางเปดเผยโปรงใส รวมท้ัง มีความรูในเรื่องท่ีทําการสื่อสารและทักษะ

การสื่อสาร การมอบหมายงานควรสื่อสารขอมูลอยางเปนกันเองกับผูใตบังคับบัญชาโดยเนนการจูงใจ

เพ่ือใหผูใตบังคับบัญชาเกิดความสมัครใจในการปฏิบัติงาน 

ปรมะ สตะเวทิน (2526, หนา 103) อธิบายวา ผูรับสารเปนตัวชี้วา การสื่อสารประสบความ 

สําเร็จหรือลมเหลว หากพิจารณาวา การสื่อสารในองคกรเนนท่ีการแจงขาวสารใหบุคลากรขององคกร

ไดทราบเรื่องราวท่ัวไปเก่ียวกับการปฏิบัติงาน ถาหากวาผูบริหารและบุคลากรไมสามารถสรางความ

เขาใจกันไดเนื่องมาจากขาวสารท่ีไดรับไมเพียงพอหรือไดรับขาวสารท่ีไมชัดเจนอันเนื่องมาจากความ

บกพรองของผูสงสารหรือขาดทักษะในการตีความรับรูและทําความเขาใจกับเนื้อหาของขาวสารหรือ

อาจจะมีอุปสรรคจากสิ่งรบกวนตาง ๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนในองคกรแลว ผลท่ีอาจจะเกิดข้ึนแกองคกรโดย

สวนรวม คือการดําเนินงานไมสามารถไปสูความสําเร็จตามวัตถุประสงคขององคกรได เม่ือผูรับสาร

ไดรับขาวสารจากผูสงสารโดยผานสื่อหรือชองทางแลวสิ่งท่ีตามมา คือ อาจทําใหผูรับสารไดรับความรู 

เปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรมในตัวผูรับสารไดหากพิจารณาในแงกระบวนการสื่อสารแลวพบวา 

ผูรับสารเปนจุดมุงหมายปลายทางของการสื่อสารผลท่ีอาจจะเกิดข้ึนในตัวผูรับสารนั้น เปนการคาด

เดาของผูสงสารท่ีตองการใหผูรับสารเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทิศทางท่ีตองการนั่นเอง  

เนื่องจากการสื่อสารในองคกร คือ การแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารและความรูระหวางกันของ

สมาชิกในองคกรเพ่ือใหบรรลุประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององคกร ซ่ึงการสื่อสารในองคกรมี

ดวยกันหลายระดับ ไดแก ระดับปจเจกบุคคล ระดับกลุมและระดับองคกร ดังนั้น การสื่อสารใน

องคกรจะประสบความสําเร็จได จึงตองอาศัยปจจัยสําคัญอ่ืน ๆ อีกหลายปจจัยในการชวยใหการ

สื่อสารในองคกรประสบความสําเร็จ ไดแก บรรยากาศการสื่อสารในองคกรและวัฒนธรรมองคกร  

เปนตน 

2.2.3 พฤติกรรมการสื่อสารของผูบังคับบัญชา 

อัลเลน (Allen, 1977) กลาววา โครงสรางขององคการตาง ๆ จะมีลักษณะการแบงงานกัน

ทําตามหนาท่ีอยางชัดเจน โดยเฉพาะอยางยิ่งบทบาทของผูบังคับบัญชากับผูใตบังคับบัญชา จึงทําให

ผูบังคับบัญชาเปรียบเสมือนตัวแทน (Agent) ท่ีจะเปนผูตัดสินใจวา ขาวสารหรืองานชิ้นไหนจะสั่งการ

ใหผูใตบังคับบัญชาคนใดปฏิบัติงาน ซ่ึงผูบังคับบัญชาจะแจงขาวสารนั้นมากนอยแคไหนหรือละเวนไม

บอกรายละเอียดและไมใหคําปรึกษาแนะนําก็สามารถทําได ท้ังนี้ผูบังคับบัญชาจะเปนผูคัดเลือก

ขาวสาร คัดเลือกสื่อในการถายทอดหรือสั่งการ เปดหรือปดโอกาสใหผูใตบังคับบัญชาไดติดตอสื่อสาร

ก็ได และยังเปนผูประเมินผลงานความดีความชอบหรือลงโทษผูใตบังคับบัญชา ซ่ึงการท่ีผูบังคับบัญชา

ประเมินผลหรือลงโทษนั้น อาจจะหยิบยกมาพิจารณา หรือละเวนก็สามารถกระทําได ดังนั้น 
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ผูบังคับบัญชาจึงมีลักษณะเปรียบเสมือนผูแทนหรือนายทวาร (Gate Keeper) ท่ีคอยกลั่นกรอง

ขาวสารหรือความดี ความชอบของผูใตบังคับบัญชา 

 อัลเลน (Allen, 1977) ไดอาศัยแบบจําลองของ เวสลีย และแมคควีน (Westley & 

McLean, 1967) โดยท่ีสื่อมวลชนเปนผูกําหนดวาระการประชุมหรือหัวขอตาง ๆ ใหประชาชนไดรับ

ทราบสนใจ ท้ังนี้ อัลเลน (Allen, 1977) ไดนํามาประยุกตใชในการอธิบายผูบังคับบัญชา เสมือน

สื่อมวลชนหรือนายทวารท่ีคอยกลั่นกรองเนื้อหาความดี ความชอบของผูใตบังคับบัญชา ดังภาพท่ี 2.3 

 

ภาพท่ี 2.3: แสดงผูบังคับบัญชาเปนตนกําเนิดของขาวสารในองคการ 

 
ท่ีมา: Allen, R. K. (1977). Organizational management through communication.      

       New York: Harper & Row. 

 

หมายเหตุ  A หมายถึง ผูบังคับบัญชา 

   B หมายถึง ผูใตบังคับบัญชา 

   X₁ หมายถึง เหตุการณหรือเนื้อหาสาร คําสั่งตาง ๆ 

 

จากรูปท่ี 2.3 ผูบังคับบัญชา (A) จะเปนผูกลั่นกรองเนื้อหาสารหรือเหตุการณตาง ๆ ท่ีเขามา

นับตั้งแตนโยบาย วัตถุประสงค การดําเนินงาน การพิจารณาความดีความชอบหรือการลงโทษ (X₁) 
ขององคการในการชี้แจงหรือสั่งการใหผูใตบังคับบัญชา (B) ปฏิบัติตาม มีลักษณะการสื่อสารจากบน

ลงลาง ท้ังนี้ขาวสารตาง ๆ เหลานั้น ผูใตบังคับบัญชาอาจจะรูดวยตนเอง (X₁b) เนื่องจากเขารวม

ประชุมหรือผานสื่อมวลชนอีกทีหนึ่ง การท่ีผูบังคับบัญชาสั่งการตาง ๆ ผูใตบังคับบัญชาอาจจะไม

เขาใจ จึงซักถามผูบังคับบัญชา ซ่ึงเปนลักษณะของการสื่อสารสองทางหรือการสื่อสารจากลางข้ึนบน 

หรือเม่ือผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติตามคําสั่งของผูบังคับบัญชาแลวก็จะรายงานผลการปฏิบัติซ่ึงอาจจะใช

การบันทึกหรือบอกกลาวเปนทางการหรือไมเปนทางการ (fba)  
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การท่ีผูบังคับบัญชาเปรียบเสมือนนายทวารท่ีคอยกลั่นกรองขาวสารตาง ๆ แลวชี้แจงหรือ 

สั่งการใหผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติ ขณะเดียวกันผูใตบังคับบัญชาอาจจะชักถามเสนอแนะ หรือรายงาน

ผลการปฏิบัติ เปนลักษณะยอนกลับ (Feedback) จึงทําใหตองพิจารณาถึงความถูกตองของสารและ

การเปดโอกาสในการสื่อสารของผูบังคับบัญชา ซ่ึงจากการวิจัยพบวา ขาวสารท่ีผูรับสารไดรับจะมี

ความถูกตองนอยและผูสงสารจะเปดโอกาสในการสื่อสารนอยดวยเชนกัน หากผูสงสารไมไววางใจ

ผูรับสาร จะทําใหผูสงสารบิดเบือนขาวสารท่ีถายทอดสูผูรับสาร (O’ Reilly & Roberts, 1976,  

p. 99) การเปดโอกาสในการสื่อสารระหวางผูบังคับบัญชากับผูใตบังคับบัญชามีผลตอความพึงพอใจ

ในการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา โดยเฉพาะอยางยิ่งบรรยากาศท่ีผูใตบังคับบัญชาไดรับความพึง

พอใจมาก เขาจะปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ และเม่ือชองทางการสื่อสารจากลางข้ึนบนเปนระบบ

เปดแลว จะทําใหผูใตบังคับบัญชาเต็มใจท่ีจะรายงานขาวสารสูผูบังคับบัญชา (Glauser, 1984,  

p. 614 และ Willits, 1967) 

2.2.3.1 ความถูกตองของสาร หมายถึง การสรางขาวสารข้ึนมาใหมอยางถูกตองของ

บุคคลในการสื่อสารของมนุษย (สมยศ นาวีการ, 2527, หนา 133) ในการสื่อสารหากผูสงสารทราบวา

กําลังจะสงสารในเรื่องใด ประกอบกับผูสงมีความรูความเขาใจในเรื่องนั้นเปนอยางดีแลวยอมมีโอกาส

ท่ีจะสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยเตรียมสารนั้นใหมีความเหมาะสมท้ังทางดดานปริมาณและ

คุณภาพ 

(1) ดานปริมาณ ไดแก สารท่ีสงออกไปนั้นควรมีปริมาณพอดีไมมาก ไมนอยเกินไป 

(2) ดานคุณภาพ ไดแก ความถูกตองของสาร ความชัดเจนของเนื้อหาสาระไม

กอใหเกิดความสับสนเคลือบแคลงสงสัย ตลอดจนตองคํานึงถึงความยากงายของสาร เพ่ือใหความให

เหมาะสมกับความสามารถของผูรับ (ดวงพร คํานูณวัฒน และวาสนา จันทรสวาง, 2536, หนา 39) 

ภาษาและถอยคําท่ีชัดแจง ไดแก การนําภาษาหรือถอยคําบางคําท่ีมีความหมายคลุมเครือ หรือไม

คุนเคยมาใชในการสื่อสาร ซ่ึงอาจแปลความหมายผิดพลาดได ทําใหการรับขาวสารผิดไปจากเจตนา

ของผูสงสารได (สมบูรณ อุปถัมภ, 2532, หนา 281 และจุมพล สวัสดิยากร, 2520, หนา 109) 

คีธ (Keith, 1976 อางใน วิรัช ลภิรัตนกุล, 2535, หนา 172) กลาวถึงกฎ 5 ขอของการ

สื่อสาร ซ่ึงผูสงสารตองคํานึงนั่นคือ 

(1) รับสารนั้นได 

(2) เขาใจสารนั้น 

(3) ยอมรับ 

(4) เกิดการปฏิบัติ 

(5) มีปฏิกิริยาตอบกลับ 
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ฉะนั้น เม่ือมีการสื่อสารเกิดข้ึนและผูรับสารบรรลุถึงกฎ 5 ขอนี้ ยอมถือวาเปนการสื่อสารท่ี

ประสบผลสําเร็จ (Fully Successful) เชนเดียวกับ เชริม (Schramm, 1954) ไดชี้ใหเห็นถึงลักษณะ

ของสารท่ีจะมีผลตอความสําเร็จของการสื่อสาร ควรมีลักษณะ 4 ประการ คือ 

(1) สารนั้นจะตองออกแบบและสงออกไปในรูปท่ีดึงความสนใจของผูรับได ในลักษณะท่ี

ชัดเจนและถูกจังหวะ 

(2) สารนั้นตองใชสัญลักษณท่ีแสดงถึงประสบการณรวมกันของผูสงและผูรับ เพ่ือใหความเขา

ตรงกัน 

(3) สารนั้นตองปลุกเราความตองการเบื้องตนของผูรับ 

(4) สารตองเสนอแนะวิธีหนึ่ง ซ่ึงเขาจะสนองความตองการไดในสถานการณท่ีเปนอยูของเขา

เพ่ือเขาจะปฏิบัติขณะนั้น 

กริช สืบสนธิ์ (2537, หนา 105) ไดเสนอแนะพฤติกรรมการสื่อสารของผูบังคับบัญชา ไวดังนี้ 

พฤติกรรมการสื่อสารเพ่ือมอบหมายงาน 

- ถามภารกิจเดิม เปนการแสดงความหวงใยจากใจจริง 

- มอบงานใหมอธิบายใหชัดเจน 

- ชี้ความสําคัญและประโยชนของงานท่ีมอบ 

- ถามอุปสรรค ปญหา 

- แสดงความเชื่อม่ันวาเขาทําได 

พฤติกรรมการสื่อสารเพ่ือตักเตือน 

- ชี้ชัดเจนถึงสิ่งท่ีเตือน มีหลักฐาน 

- เหตุท่ีเตือน ทําไมจึงตองเตือน 

- ขอคําอธิบายจากพนักงาน  

- ขอแนวทางในการแกไข 

- สรุป ปดการสนทนา 

พฤติกรรมการสื่อสารเพ่ือใหคําแนะนําและการใหคําปรึกษา 

- สอบถามรายละเอียด 

- สอบถามความเห็น 

- ใหขอเสนอแนะ เสริมคิด 

- ชี้ขอดี-เสีย ใหเขาเลือกดวยตนเอง 

- สรุปวิธีการแกไข 

พฤติกรรมการสื่อสารเพ่ือติดตามผล 

- ทบทวนเรื่องเดิม 
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- ขอทราบอุปสรรค 

- รับฟงอยางตั้งใจ 

- ใหเกียรติและความเชื่อม่ัน 

- ยืนยันในเจตนาของการติดตามผล 

พฤติกรรมการสื่อสารเพ่ือใหรักษาผลงานหรือกระตุนใหเพ่ิมประสิทธิภาพ 

- กลาวถึงความสําเร็จปจจุบัน 

- ชี้ผล ชมเชยอยางเหมาะสม 

- เหตุท่ีตองเพ่ิมประสิทธิภาพ 

- ขอความเห็นในการเพ่ิมประสิทธิภาพ 

- ขอสรุปในการเพ่ิมประสิทธิภาพ 

กลาวโดยสรุป การสื่อสารเปนเครื่องมืออันสําคัญยิ่งของการบริหาร แตมีนักบริหารจํานวน

มากท่ีตองประสบความลมเหลวในการบริหารงาน เนื่องจากความผิดพลาดในการสื่อสาร ซ่ึงอาจ

เกิดข้ึนจากความผิดพลาดในขาวสาร หรือการสื่อความหมายหรือวัตถุประสงคผิด ความสําเร็จของ

กระบวนการสื่อสารไมไดเปนเพียงการสงขาวสารไปยังผูรับเทานั้น แตยังรวมไปถึงการท่ีผูรับเขาใจเห็น

ดวยและปฏิบัติตามท่ีผูสงตองการ การสื่อสารท่ีไมเปนผลนับตั้งแตผูรับสารไมเขาใจสารหรือเขาใจผิด 

หรือเขาใจไมครบถวนสมบูรณ กอใหเกิดปญหาในการสื่อสาร 

2.2.3.2 การเปดโอกาสในการติดตอสื่อสาร การสื่อสารถือเปนสิ่งท่ีมีความสําคัญ

อยางยิ่งตอการบริหาร ท้ังผูบริหารและผูใตบังคับบัญชาตางมีโอกาสเปนท้ังผูใหและผูรับขาวสาร

ดวยกันท้ังสองฝาย ผูใตบังคับบัญชาอาจมีความคิดเห็นในทางสรางสรรคท่ีตองการจะแสดงออก ถา

ผูบริหารยอมรับฟงความคิดเห็นยอมทําใหฝายพนักงานมีความรูสึกวาเปนสวนหนึ่งขององคการ  

(สมิต สัชฌุกร, 2527, หนา 88) เจาหนาท่ีทุกระดับในองคการควรจะไดรับการสื่อสารและ

ปรึกษาหารือปญหาตาง ๆ ในทุกขอบเขตของนโยบายขององคการท่ีเก่ียวพันกับตําแหนงของพวกเขา 

เจาหนาท่ีทุกระดับในองคการควรจะไดรับโอกาสในการสื่อสารและการปรึกษาหารือกับระดับการ

บริหารท่ีอยูสูงกวาพวกเขา เพ่ือการมีสวนรวมในการตัดสินในและการกําหนดเปาหมาย  

(สมยศ นาวีการ, 2527, หนา 154) 

สุรชัย ประเสริฐสรวย (2522, หนา 11) ใหทัศนะวา การสื่อสารท่ีดีจะตองเห็นความสําคัญ

ของผูฟง หรือผูรับสัญญาณดวย วิธีการท่ีจะชี้ใหเห็นความสําคัญของผูฟงนั้น ก็โดยเปดโอกาสใหเขาได

มีโอกาสโตตอบ ท้ังนี้เพ่ือเปนการปรับความเขาใจหรือคลื่นสงใหตรงกัน อันจะทําใหการสื่อสารนั้นมี

ประสิทธิภาพมากท่ีสุด กระบวนการสื่อสารหาไดจบสิ้นเพียงผูสง สงขอความขาวสารใหผูรับขาวสาร

นั้นไปเทานั้น แตจําตองคํานึงถึงการสนองตอบของผูรับสารนั้นดวยสารยอนกลับ เพราะจะทําใหผูสง
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สารสามารถตรวจสอบไดวาขาวสารท่ีผูสงสงไปยังผูรับนั้น ผูรับขาวสารเขาใจในขาวสารและ

จุดประสงคถูกตองตรงกันหรือไม (ทิศนา เขมมณี, 2522, หนา 79) 

ไพลิน ผองใส (2536, หนา 258) กลาววา การสื่อสารควรเปนการติดตอกัน 2 ทาง คือ ผู

ติดตอและผูรับการติดตอสามารถจะทําความเขาใจซ่ึงกันและกันไดโดยพิจารณาถึงขอดี ดังตอไปนี้ 

(1) ใหขอมูลท่ีมีคุณคาตอการตัดสินใจ 

(2) ทําใหผูบังคับบัญชารูวาเม่ือไรท่ีผูอยูใตบังคับบัญชาพรอมสําหรับขอมูลจากเขา และ

ผูใตบังคับบัญชายอมรับสิ่งท่ีเขาไดรับการบอกกลาวมากนอยแคไหน 

(3) ทําใหผูบังคับบัญชารูถึงสิ่งท่ีรบกวนบุคคลท่ีอยูใกลชิดกับการปฏิบัติงานจริง 

(4) ทําใหเกิดความชื่นชม และเกิดความจงรักภักดีตอองคการดวยการใหพนักงานมีโอกาส

ถามคําถาม และใหขอเสนอแนะแนวทางดําเนินงานขององคการ 

(5) ทําใหผูบังคับบัญชารูวาผูอยูใตบังคับบัญชาเขาใจความหมายของขาวสารในการสื่อสาร

หรือไม 

(6) ชวยใหพนักงานแกปญหาการทํางานของพวกเขาได  

กลาวโดยสรุป การเปดโอกาสใหผูใตบังคับบัญชาไดสื่อสารเพ่ือเสาะหาคําตอบเพ่ิมเติม เชน 

การแสดงความคิดเห็นหรือการใหขอเสนอแนะ ซ่ึงจะสงผลถึงการเสริมสรางขวัญในการทํางานและ

ทัศนคติของบุคลากร สาราจากบุคลากรเปนสิ่งท่ีมีคุณคาแกผูบริหาร เพราะเปนเสมือนหนึ่งปรอทวัด

สภาพความเปนไปขององคการ เปนแรงกระตุนใหบุคลากรไดเขามาชวยในการกําหนดและตัดสินใจใน

การดําเนินงานขององคการ การเปดโอกาสใหผูใตบังคับบัญชาไดสื่อสารกลับมายังผูบังคับบัญชาจะ

เปนการตอบสนองลักษณะพ้ืนฐานดานความตองการแสดงออก ตองการระบายความรูสึกและแสดง

ความคิดเห็นของบุคลากรอันเปนการสงเสริมการทํางานภายใตระบอบประชาธิปไตย 

 

2.3 แนวคิดเก่ียวกับบรรยากาศการสื่อสารในองคกร 

บรรยากาศการสื่อสารในองคกรประกอบดวยพฤติกรรมของคน การรับรูเหตุการณ การ

ตอบสนองระหวางบุคคล การคาดหวัง ความขัดแยงระหวางบุคคลและโอกาสท่ีบุคคลจะเจริญเติบโต

ในหนาท่ีการงานตามระยะเวลาท่ีปฏิบัติงาน บรรยากาศทางวัตถุจะมีผลตอการปฏิบัติงานแต

บรรยากาศการสื่อสารในองคกรจะกระทบตอพฤติกรรมของคน การแสดงออกความรูสึก ความคิด

ริเริ่มในการสรางงาน ความสําเร็จของงานและความกระตือรือรนในการทํางานบรรยากาศการสื่อสาร

มีความสําคัญมากกวาความรูความสามารถของคน ดังนั้น บรรยากาศขององคกรกับบรรยากาศการ

สื่อสารในองคกรจะมีอิทธิพลตอพฤติกรรมโดยสวนรวม (จันทิมา เขียวแกว, 2545, หนา 171) 

สภาพการสื่อสารในองคกร สามารถดูไดจากความรอบรูของบุคลากรแตละคนเก่ียวกับเรื่อง

ขอมูลขาวสารตาง ๆ ท่ีไหลเวียนอยูในองคกร การสื่อสารและการรูเรื่องราวตาง ๆ รวมตลอดถึงการ
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รับและการสงขาวสารตอ ๆ ไป อาจเรียกไดวาพฤติกรรมการสื่อสารในองคกร ซ่ึงพฤติกรรมนี้จะข้ึนอยู

กับการรับรูสภาพแวดลอมและความจําเปนในการสื่อสารของบุคลากรในองคกร ซ่ึงบรรยากาศในการ

สื่อสารสามารถนําไปสูความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน เพราะเม่ือบุคลากรมีความสัมพันธอันดีระหวาง

กัน มีความเขาอกเขาใจในวัตถุประสงคขององคกรเปนอยางดี มีความไวเนื้อเชื่อใจซ่ึงกันและกันสูง

ยอมสงผลถึงการมีบรรยากาศในการทํางาน มีความพึงพอใจในการทํางานมากข้ึน มีผลงานดีข้ึน โดยท่ี

บุคลากรไมเบื่อหนายในการมาทํางานรวมกับเพ่ือนรวมงานหรือทํางานในหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย 

สมยศ นาวีการ (2527, หนา 100-101) กลาววา บรรยากาศ คือ คุณลักษณะของสภาพแวด 

ลอมของงาน บรรยากาศการติดตอสื่อสารในองคกรประกอบดวย การประเมินและปฏิบัติตอกิจกรรม

บางอยางท่ีเกิดข้ึนในองคกร ดังนั้น บรรยากาศของการติดตอสื่อสารเปนผลมาจากการท่ีสมาชิกของ

องคกรรับรูตอคุณลักษณะขององคกร เชน นโยบาย การสงขาวสาร งาน ผลตอบแทน การเลื่อนตํา 

แหนง เพ่ือนรวมงาน และผูบังคับบัญชาอยางไร โดยท่ีสิ่งเหลานี้แสดงใหสมาชิกขององคกรเห็นวาองค 

กรไววางใจพวกเขา และยอมใหพวกเขามีความเปนอิสระ สนับสนุน และใหพวกเขารับผิดชอบการ

ปฏิบัติงานของพวกเขา สงขาวสารเก่ียวกับองคกรท่ีถูกตองและเพียงพอ รับฟงและตองการขาวสาร

จากผูอยูใตบังคับบัญชา ปรึกษาหารือกับสมาชิกขององคกรและใหความสําคัญกับมาตรฐานท่ีสูงและ

การทํางานท่ีทาทายแคไหน 

บรรยากาศการสื่อสารในองคกร ประกอบดวย การประเมินและปฏิบัติตอกิจกรรมบางอยางท่ี

เกิดข้ึนในองคกร เราตองยอมรับวาบรรยากาศตาง ๆ ขององคกรสามารถบรรลุตามเปาหมายนั้น สวน

สําคัญนั้นก็มาจากบุคลากรขององคกร และการสื่อสารระหวางบุคคล เพราะแตละคนไดเห็นความเปน 

ไปในองคกรไดเห็นปญหา ทําใหเกิดความรูความเขาใจเก่ียวกับความสัมพันธระหวางองคประกอบ

ตางๆ ในการทํางาน ซ่ึงอาจชวยใหองคการบรรลุไดตามเปาหมายท่ีไดตั้งไวบรรยากาศการสื่อสารใน

องคกรจะทําใหคนมีความรูสึกและปฏิกิริยาตอบสนองตอกิจกรรมทุกอยางขององคกร ความรูสึกและ

ปฏิกิริยาตอบสนองแบงออกเปน 3 สวน ดังนี้ (จันทิมา เขียวแกว, 2545, หนา 171) 

สวนแรก เปนความรูสึกหรือการรับรูของแตละคนท่ีกอใหเกิดทัศนคติ การคาดหวังและพอใจ

หรือไมพอใจของบุคคล 

สวนท่ีสอง คือ สภาพแวดลอมท่ีเขาเห็น ความรูสึกของคนจะเกิดจากสภาพแวดลอมในเรื่อง

ของสภาพการทํางาน การบังคับบัญชา คาจางหรือเงินเดือน ความเจริญกาวหนาในงาน เพ่ือนรวมงาน 

ขาวสารท่ีไดรับและนโยบายขององคกร 

สวนท่ีสาม คือ ผลท่ีเกิดข้ึนจากการแสดงอํานาจ พฤติกรรมของคนในองคกร ไดแก การ

แสดงออกถึง ความไมไววางใจตอกันท้ังตอฝายบริหาร ผูปฏิบัติงานและองคกร การเสี่ยงภัยความ

รับผิดชอบในงาน การเปดเผยขอมูลดวยความตั้งใจ การแจงขาวสาร การตัดสินใจของระดับบริหาร 
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พ้ืนฐานของบรรยากาศในการสื่อสาร คือ ความคิด (Cognitive) ของแตละบุคคลซ่ึงข้ึนอยูกับ

การรับรู ความเขาใจ การตีความสาร และการยอมรับความจําเปนในการสื่อสาร ซ่ึงถาเปนในระดับ

องคกรแลว การติดตอสื่อสารจะเปนเรื่องท่ีเก่ียวกับขอมูลขาวสารตาง ๆ ท่ีไหลเวียนอยูในองคกร โดย

ความคิดนี้จะมีผลตอพฤติกรรมของบุคคลในองคกร 

โกลดฮาเบอร (Goldhaber, 1979) ไดอธิบายถึงบรรยากาศสื่อสารท่ีดีในองคกรวาประกอบ 

ดวยปจจัย 5 อยางคือ 

(1) บรรยากาศท่ีสนับสนุนซ่ึงกันและกัน คือพนักงานรับรูวาผูบังคับบัญชาชวยใหพวกเขา

สรางรักษาคุณคา และความสําคัญของตัวเองไวได ซ่ึงทําไดโดย 

(1.1) การอธิบาย การไตถาม เพ่ือขอขอมูลในเรื่องตาง ๆ 

(1.2) การทําความเขาใจและชวยพนักงานหาทางแกไข 

(1.3) ซ่ือสัตยและเปดเผยตอกันและกัน 

(1.4) ใหความเสมอภาคและเทาเทียมกัน ท้ังในเรื่องความเชื่อและความเคารพ 

(1.5) พยายามทําความเขาใจรับฟง และแบงปนปญหารวมกัน 

(1.6) ยินดีรับฟงปญหาและพฤติกรรมใหมและพรอมท่ีจะนําไปทดลองใช 

(1.7) การเปดโอกาสใหพนักงานไดรวมกันในการตัดสินใจ 

(1.8) ความเชื่อม่ัน ความไวใจในแหลงสาร 

(1.9) มีการเปดกวางท้ังในการพูดและการฟง 

(1.10) มีการสื่อสารถึงเปาหมายในการปฏิบัติงานใหคนภายในองคกรทราบ 

(2) การเปดโอกาสใหพนักงานไดรวมกันตัดสินใจ 

(3) ความเชื่อม่ัน ความไววางใจในแหลงสาร 

(4) มีการเปดกวางท้ังในการพูดและการฟง 

(5) มีการสื่อสารถึงเปาหมายในการปฏิบัติงานใหคนภายในองคกรทราบ 

ซ่ึงสอดคลองกับการสรางบรรยากาศในการสื่อสาร ในทัศนะของ จันทิมา เขียวแกว (2545, 

หนา 172) ไดกลาววา การทําใหสมาชิกมีความพึงพอใจ หมายถึง การทําใหสมาชิกขององคกรรูขอมูล

ตาง ๆ อยางสมบูรณ ในปริมาณท่ีเทากับความตองการอยากรูของบุคคลในองคกร ซ่ึงประกอบไปดวย

ปจจัยตาง ๆ ดังนี้ 

(1) การทําใหบุคคลมีความพึงพอใจในงานของตัวเอง ซ่ึงครอบคลุมถึงคาจาง รางวัลและการ

มอบหมายงานท่ีตรงกับความถนัดและโอกาสในการเลื่อนตําแหนง 

(2) การใหขอมูลขาวสารท่ีเพียงพอ คือการแจงใหรูถึงนโยบายขององคกรเทคโนโลยีใหม ๆ 

ของการทํางาน การเปลี่ยนแปลงผูบริหารและบุคลากร แผนงานเก่ียวกับอนาคตขององคกรและผล

การประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากร 
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(3) การเพ่ิมพูนความรูความสามารถของบุคคลกรในองคกร โดยการเปดโอกาสใหเขารับการ

อบรมเพ่ิมเติมอยางสมํ่าเสมอ 

(4) การจัดใหมีชองทางการติดตอสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพ ไดแก การจัดใหมีระบบและวิธีการ

ในการแจงขอมูลหรือเผยแพรขาวสารภายในองคกรใหบุคลากรรับรูโดยท่ัวถึง ซ่ึงสามารถจัดไดหลาย

รูปแบบ เชน วารสาร หนังสือเวียน ศูนยเผยแพรขาวสารหรือสิ่งตีพิมพตาง ๆ  

(5) การจัดใหมีสื่อในการติดตอท่ีมีคุณภาพ ไดแก วิธีการอํานวยความสะดวกใหบุคคลใน

องคกรไดแจงขาวไปยังบุคคลอ่ืนในองคกรได ขาวสารท่ีสงออกตรงกับความเปนจริงและเชื่อถือได 

เนื้อหาของขาวสารมีคุณคา ขาวสารทันตอเหตุการณและรวดเร็ว 

(6) การอํานวยความสะดวกใหผูปฏิบัติงานสามารถติดตอกันได คือ การสรางเครือขายการ

สื่อสารท้ังในแนวนอนและการสื่อสารท่ีเปนสวนบุคคลและการจัดใหบุคคลภายในองคกรไดมีโอกาส

พบปะสังสรรคแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเปนกันเองเพ่ือใหเกิดสัมพันธภาพท่ีดีระหวางสมาชิกในองคกร 

(7) การสรางความพอใจในระบบการติดตอสื่อสารโดยสวนรวมของท้ังองคกร คือ วิธีการ 

ตาง ๆ ท่ีจะสรางความสัมพันธท่ีดีภายในองคกร การสนับสนุนกิจกรรมทางการสื่อสารและการให

ขอมูลโดยไมมีการปดบังเพ่ือสรางความไววางใจระหวางองคกรกับสมาชิกขององคกรท้ังฝายบริหาร

และฝายปฏิบัติ 

บุคลากรควรรูรายละเอียดเก่ียวกับระบบท้ังหมดขององคกรและสามารถปฏิบัติหนาท่ีวาง

แนวทางสําหรับตนเองใหเหมาะสมกับวัตถุประสงคหลักและโครงสรางขององคกร ถาหากบุคลากร

ขาดขอมูลขาวสารก็จะขาดแนวคิดในการวางแผน เพ่ือความกาวหนาของตนเองภายในองคกร และ

เนื่องจากบุคลากรท่ัวไปตองการความกาวหนา จึงจําเปนอยางยิ่งในการใหขอมูลเก่ียวกับโอกาส

กาวหนาในองคกร 

จากงานวิจัยของ กัลยิมา โตกะคุณะ (2541) ไดศึกษาบรรยากาศการสื่อสารในองคกรของ

พนักงานไทยในบริษัทอังกฤษ เยอรมัน และฝรั่งเศสในประเทศไทย พบวา รูปแบบการสื่อสารและ

บรรยากาศการสื่อสารในองคกรไมแตกตางกัน ท้ังนี้บรรยากาศการสื่อสารในองคกรมีความสัมพันธไป

ในทางบวกกับความพึงพอใจในการสื่อสาร 

นอกจากนี้ บรรยากาศในการสื่อสารในองคกรประกอบดวย พฤติกรรมของคน การรับรู

เหตุการณการตอบสนองระหวางบุคคล การคาดหวัง ความขัดแยงระหวางบุคคลและโอกาสท่ีบุคคล

จะเจริญเติบโตในหนาท่ีการงานตามระยะเวลาท่ีปฏิบัติงาน แตบรรยากาศการสื่อสารในองคกรจะ

กระทบตอพฤติกรรมของคน การแสดงออก ความรูสึก ความคิดริเริ่มในการสรางงาน ความสําเร็จของ

งานและความกระตือรือรนในการทํางาน ท่ีจะทําใหกาวหนา บรรยากาศในการสื่อสารขององคกรมี

ความสําคัญกวาความรูความสามารถของผูปฏิบัติงานเสียอีกเพราะบรรยากาศ ไมดีคนก็ไมอยากแสดง
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ความรูสึกความสามารถของตน ดังนั้นสรุปไดวา ท้ังบรรยากาศองคกรและบรรยากาศการสื่อสารใน

องคกรจึงมีอิทธิพลตอพฤติกรรมของคนในองคกรโดยสวนรวม  

 

2.4 แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาตนเอง 

2.4.1 ความหมายของการพัฒนาตนเอง 

พิสิทธ สารวิจิตร และประพันธ ปลิปลอดภัย (2529, หนา 78) ไดใหความหมายของการ

พัฒนาตนเอง หมายถึง “การพัฒนา ปลูกสรางคุณสมบัติ คุณธรรม นิสัย เจตคติ ความสามารถ ความ

ชํานาญ ความรู ความคิด ความเขาใจใหเกิดข้ึนในตนเอง เพ่ือชวยใหตนเองเปนบุคคลท่ีมีความสุข 

ความเจริญ ความสมบูรณ และเปนประโยชนแกตนเอง สังคม ประเทศชาติ และหนวยงานอยาง

สอดคลองเหมาะสมกับความถนัด ความสนใจ ศักยภาพ และความสามารถของตนเอง” 

สัมภาษณ แกวอาภรณ (2530, หนา 12) ไดใหความหมายของการพัฒนาตนเอง หมายถึง 

“การศึกษาและการเรียนรูเนื้อหาสาระตาง ๆ ดวยวิธีการคนควาและการแสวงหาความรูในหลาย ๆ 

รูปแบบจากแหลงตาง ๆ ซ่ึงอาจกระทําไดโดยวิธีการศึกษาดวยตนเองและท่ีหนวยงานจัดให” 

พระราชวรมุนี (2528, หนา 13) ไดใหความหมายของการพัฒนาตนเอง หมายถึง “การ

พัฒนาท่ีเนนคุณสมบัติท่ีอยูภายในบุคคล หรือ เนนการพัฒนาท่ีจิตใจใหเจริญควบคูไปกับการพัฒนา

ทางวัตถุ การพัฒนาจิตใจนั้นบุคคลแตละคนตองทําดวยตนเอง คนอ่ืนจะไปพัฒนาใหไมไดแตก็ชวยได

บาง เชน การสรางสภาพแวดลอมท่ีเก้ือกูลหรือชวยแนะนําสิ่งตาง ๆ ให การพัฒนาตนเองใหสมบูรณ

นั้นจะตองพัฒนาใหครบท้ัง 4 ดานคือ การพัฒนากาย พัฒนาศีล พัฒนาจิตและพัฒนาปญญา” 

สรุปไดวา การพัฒนาตนเอง หมายถึง การศึกษา การเรียนรูและการนําประสบการณท่ี

พนักงานไดรับจากการปฏิบัติงานในหนาท่ีท่ีรับผิดชอบ จากการซักถามผูรู จากคําปรึกษาหารือ

ผูบังคับบัญชาการฝกอบรม การประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือวิธีการอ่ืน ๆ ซ่ึงมีสวนเสริมสราง

ความรู ความสามารถ ความชํานาญ ทักษะและทัศนคติท่ีดีในการปฏิบัติงาน 

2.4.2 ความสําคัญของการพัฒนาตนเอง 

สมิต อาชวนิจกุล (2534, หนา 175) ไดกลาวถึงความสําคัญของการพัฒนาตนเองวา “การท่ี

คนเราไดผานการศึกษาอบรมตามสถาบันการศึกษาตาง ๆ มาก็ดี หรือการท่ีเราไมมีโอกาสผานถาบัน

การศึกษาในข้ันสูงก็ดี ไมใชเครื่องชี้วัดวาเราจะเจริญกาวหนาหรือตกต่ํา คนจํานวนมากสําเร็จ

การศึกษาแลวท้ิงตําราไมฝกฝนคนควาตอไป ไมนานวิชาท่ีเรียนมาก็จะเลือนหายไปจากความทรงจํา 

โอกาสกาวหนาเปนไปไดไมงายนัก แตผูท่ีรักการคนความุงม่ันปรับปรุงพัฒนาตนเองอยูตลอดเวลา

ยอมจะกาวไปไกลกวาคนประเภทแรก การเปนคนรักการอาน รักการศึกษาคนควา รักการพัฒนา

ตนเอง ยอมจะมีความรู มีสมรรถภาพอ่ืน ๆ ท่ีจะเชิดชูตนเอง พาตนเองไปสูความเจริญกาวหนา” 
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ชาญชัย เจนครองธรรม (2540, หนา 111) ไดกลาววา “ผูบริหารควรพัฒนาตนเองและ

บุคลากรอ่ืน ๆ อยางสมํ่าเสมอ ผูบริหารกับบุคลากรอ่ืน ๆ จะตองทํางานรวมกันตลอดเวลา ดังนั้น ทุก

ฝายควรมีคุณสมบัติทางกาย สติปญญา อารมณและสังคมอยูในระดับดีเสมอ เพราะในการปฏิบัติงาน

ตามหนาท่ีทุกฝายจะประสบกับสถานการณตาง ๆ เพ่ือความสัมพันธอันดีทุกฝาย จะตองมีความเขาใจ

ซ่ึงกันและกัน การพัฒนาตัวผูบริหารเองและบุคลากรทุกคนเปนสิ่งจําเปน และจะตองทําอยูอยาง

สมํ่าเสมอ เพ่ือวาทุกคนจะอยูในภาพท่ีปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ” 

2.4.3 จุดมุงหมายของการพัฒนาตนเอง 

พจน เพชระบูรณิน (2528 อางใน ประภาศรี อ่ิมวณิช, 2539, หนา 26) ไดกลาวถึง 

จุดมุงหมายในการพัฒนาตนเอง ดังนี้ 

(1) การพ่ึงพาตนเองและเลี้ยงตนเองได หมายถึง ตนเองจะตองสรางตนเองใหสามารถ

ประกอบอาชีพไดอยางเปนหลักฐานม่ันคง โดยมีรายไดสามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัวไดอยาง

เหมาะสมและมีเกียรติ ไมใชตองคอยรับความชวยเหลือจากบุคคลอ่ืนอยูโดยตลอด หรือไมสามารถ

ชวยเหลือตนเองได 

(2) การประสบความสําเร็จในชีวิตการทํางาน หมายถึง การประกอบอาชีพการงานนั้นจะตอง

มีความเจริญกาวหนาในอาชีพอยางเหมาะสม และพึงพอใจ โดยไดรับการเลื่อนข้ันเลื่อนตําแหนง หรือ

ความดีความชอบอยางตอเนื่อง ทัดเทียม หรือดีกวาบุคคลอ่ืนในหนวยงานเดียวกัน การท่ีบุคคลจะ

ประสบความสําเร็จในชีวิตการทํางานนั้น จะตองมีความรู ความสามารถมีความคิด สรางสรรค มีความ

รับผิดชอบและมีความตั้งใจจริงในการปฏิบัติหนาท่ีรวมท้ังจะตองมีความประพฤติและนิสัยดี 

(3) การทําประโยชนแกสังคม บุคคลจะมีชีวิตอยางเปนสุขไดจะตองไมเห็นแกตัวจนเกินไป

จะตองมีการเผื่อแผและชวยเหลือบุคคลอ่ืนดวย ท้ังนี้เพราะไมมีใครสามารถอยูคนเดียวในโลกได

จําเปนตองมีพอแม ญาติพ่ีนอง เพ่ือนฝูง และหมูคณะ นอกจากนี้ คนในสังคมใดก็ควรจะมีความ

รับผิดชอบตอสังคมนั้น โดยหาทางชวยเหลือ สนับสนุนใหสังคมของตนเจริญกาวหนาเปนปกแผน

เพ่ือใหการอยูรวมกันของคนในสังคมเปนไปอยางสงบสุขและราบรื่น 

 อัมพิกา ไกรฤทธิ์ (2533, หนา 229) กลาววา ความมุงหมายของการพัฒนาตนไว ดังนี้ 

(1) เพ่ืออํานวยโอกาสแหงความกาวหนาของผูปฏิบัติงาน 

(2) เพ่ือพัฒนาฝมือความสามารถของผูปฏิบัติงาน 

(3) เพ่ือฝกฝนการใชดุลยพินิจในการปฏิบัติการแกปญหา 

(4) เพ่ือพัฒนาทาทีและบุคลิกภาพในการปฏิบัติงาน 

(5) เพ่ือเรียนรูงานและวิธีการตลอดจนระเบียบการปฏิบัติงานท่ีมีการนําเอาวิทยาการใหม ๆ 

เขามาใชหรือเปลี่ยนแปลง 

(6) เพ่ือสงเสริมขวัญในการปฏิบัติงาน 



32 
 

   

(7) เพ่ือทบทวนความเขาใจในนโยบายและความมุงม่ันขององคการใหดีข้ึน 

 สงวน สุทธิเลิศอรุณ (2543, หนา 127-128) กลาวถึง ความมุงหมายของการพัฒนาตนไว 

ดังนี้ 

(1) เพ่ิมพูนความรูและความคิด นับเปนความสําคัญอยางยิ่งสําหรับเยาวชนในยุคใหมจะ 

ตองเตรียมตัวพัฒนาตนเองในการเรียนรูภาษาตางประเทศตามท่ีตนสนใจ เรียนรูเทคโนโลยี

สารสนเทศ เรียนรูสภาพรางกายของตน ตลอดจนบํารุงรักษาสุขภาพพลานามัยใหแข็งแรงสมบูรณ

ปราศจากโรคภัยไขเจ็บ และเรียนรูศาสตรตาง ๆ ท่ีจําเปนแกการประกอบอาชีพท้ังภาคทฤษฎีและ

ภาคปฏิบัติ เปรียบประดุจเพชรท่ีแวววาวซ่ึงไดเจียระไนแลว นับวามีคุณคาหรือคุณภาพอันควรแกการ

ดํารงตําแหนงท่ีดีท้ังหลาย อันเนื่องจากมนุษยไดใฝรู หรือพัฒนาตนเองในดานความคิด 

(2) เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะและความชํานาญ มนุษยท่ีไดรับการพัฒนาจะเพ่ิมพูนทักษะ และความ

ชํานาญใหมีคุณคาท่ีสอดคลองกับความคิดดังท่ีกลาวมาแลว 

(3) เพ่ือพัฒนาและเปลี่ยนแปลงเจตคติ และความเฉลียวฉลาดทางอารมณ มนุษยท่ีไดรับการ

พัฒนาแลว จะพัฒนาและเปลี่ยนแปลงเจตคติ และพฤติกรรมดานความรูสึกจากเจตคติ และอารมณ

เชิงลบ เปนเจตคติและอารมณเชิงบวก และสามารถควบคุมอารมณของตนได อันจะชวยพัฒนาตนให

เปนคนดีมีน้ําใจแหงการเสียสละ ใจกวาง รูจักใหเกียรติผูอ่ืน และชวยลดความเห็นแกตัวของตน  

เพ่ือเพ่ิมความจิตใจสูงในตัวคนใหมากข้ึน ซ่ึงจะเปนผลดีแกตน ในการพัฒนาตนเอง 

 2.4.4 ข้ันตอนการพัฒนาตนเอง 

คณะกรรมการพัฒนาบุคลากรทางดานการบริหาร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (2528, หนา 

32) ไดเสนอข้ันตอนการพัฒนาตนเองโดยแบงไวเปน 6 ข้ันตอน คือ 

(1) การยอมรับและประเมินตนเองอยางถูกตอง 

(2) การกําหนดเปาหมายในการพัฒนาตนเองท่ีเปนไปได เปลี่ยนแปลงได มีประโยชนและทา

ทายใหพัฒนา 

(3) การปรับปรุงแกไขตนเองใหดีข้ึนโดยไมหวังผลเลิศ 

(4) การยกยองตนเอง 

(5) การยกยองผูอ่ืน 

(6) การชวยผูอ่ืนยกยองตัวของเขาเอง 

ธงชัย สันติวงษ (2533 อางใน สุนันทา ถีระวงษ, 2533, หนา 21-22) ไดกลาวถึง การพัฒนา

ความกาวหนาของแตละคนประกอบดวยข้ันตอนของกิจกรรมดานตาง ๆ ดังนี้ 

(1) การประเมินตนเอง (Self-appraisal) ทุกคนควรจะรูจักตนเองใหดีเสียกอน อาจทําโดย

การขอคําปรึกษาและแนะแนวหรืออาจทําดวยการทดสอบ เพ่ือท่ีแตละคนจะไดรูจักและประเมินถึง
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ความสามารถ ตลอดจนจุดออนและจุดแข็งของตนซ่ึงจะชวยใหบุคคลนั้นตระหนักถึงตนเองในแงท่ีเปน

จริงมากข้ึนกอนท่ีจะกําหนดแผนงานพัฒนาความกาวหนาในอาชีพของตนตอไป 

(2) การแสวงหาขอมูลท่ีเก่ียวกับอาชีพ (Information Gathering) ในข้ันนี้คือตองรูจัก

คนควาและเสาะหาขอมูลตาง ๆ ท่ีมีอยูและเปนปจจุบัน ซ่ึงสามารถชวยใหเรามองเห็นจากจุดของ

ตนเองจะมีทิศทางเติบโตไปในทิศทางใดบาง 

(3) การกําหนดเปาหมาย (Goal Selection) ภายหลังจากท่ีไดเก็บขอมูลและไดประเมินถึง

โอกาสตางๆ ในความกาวหนาแลว ก็ควรไดมีการกําหนดเปาหมายท่ีพึงประสงคในอาชีพของตนเอง

เอาไว 

(4) การวางแผนความกาวหนาของอาชีพ และการดําเนินการตามแผนหลังจากท่ีไดมีการ

กําหนดเปาหมายแลว ข้ันตอนตอไปก็คือ การวางแผนท่ีจะใหมีทางสําเร็จตามเปาหมาย โดยมีการ

ดําเนินการตามแผนและมีการตรวจสอบความสําเร็จเปนลําดับข้ัน จนถึงเปาหมายท่ีตองการ 

 2.4.5 วิธีการพัฒนาตนเอง 

บัณฑิต อินทรชื่น (2526, หนา 52) ไดกลาวถึงวิธีการพัฒนาตนเองท่ีกอใหเกิดความสําเร็จใน

การปฏิบัติงาน ดังนี้ 

(1) มีความตั้งใจท่ีจะพัฒนาตนเองใหทันตอเหตุการณ 

(2) แลกเปลี่ยนความรู ความคิดแบบเปนกันเอง 

(3) ศึกษาหาความรูจากเอกสารวิชาการตาง ๆ 

(4) ติดตามความเคลื่อนไหวของเหตุการณภายในและภายนอกประเทศโดยอาศัย

หนังสือพิมพ วิทยุ โทรทัศน และสื่อมวลชนอ่ืน ๆ 

(5) เขารวมประชุมสัมมนาเม่ือมีโอกาส 

(6) เปนผูนําอภิปราย หรือผูบรรยายในบางโอกาส 

(7) เปนสมาชิกองคการทางวิชาการหรือองคกรท่ีนาสนใจ 

(8) หาโอกาสไปศึกษาและดูงานท้ังในและนอกประเทศเปนครั้งคราว 

(9) เขาศึกษาตอในบางวิชาในสถานศึกษา 

(10) คบหาสมาคมกับผูรูบางทาน 

วิเชียร แกนไร (2542, หนา 22) ไดสรุปแนวคิดเก่ียวกับวิธีการพัฒนาตนเองไว ดังนี้ 

(1) ความตั้งใจท่ีจะพัฒนาตนเองใหทันตอเหตุการณ ความเคลื่อนไหวท้ังภายในและภายนอก

ประเทศ 

 (2) พิจารณาสํารวจตัวเอง สํารวจจุดออน และขอบกพรองตาง ๆ แลวนําไปปฏิบัติแกไขอยาง

จริงจัง 

(3) ศึกษาหาความรูเพ่ิมเติมจากเอกสารวิชาการตาง ๆ 
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(4) การเขาประชุม หรือการเขารับการฝกอบรม 

(5) การศึกษาตอในบางวิชาในสถานศึกษา 

(6) หาโอกาสไปศึกษาและดูงานท้ังภายในและภายนอกประเทศ 

(7) การเปนสมาชิกองคการทางวิชาการ หรือองคการท่ีนาสนใจอ่ืน ๆ 

(8) แลกเปลี่ยนความรู ความคิดแบบเปนกันเอง  

(9) ติดตามความเคลื่อนไหวของเหตุการณโดยอาศัยหนังสือพิมพ วิทยุ โทรทัศน และ

สื่อมวลชนอ่ืน ๆ 

(10) การเพ่ิมพูนความสามารถ และประสบการณ ซ่ึงอาจทําไดโดยการหมุนเวียน เปลี่ยนงาน 

การคนควา ขอคําปรึกษาจากผูทรงคุณวุฒิ 

(11) การสรางบุคลิกภาพท่ีเหมาะสม เพ่ือสรางความศรัทธา ซ่ึงประกอบดวย กิริยา ทาทาง 

การฟง การพูด การวางตน 

2.4.6 องคประกอบของการพัฒนาตนเอง 

สงวน สุทธิเลิศอรุณ (2543, หนา 153) ไดกลาวถึง องคประกอบสําคัญในการพัฒนาตนเอง

วามีองคประกอบ 6 ดาน คือ 1) การพัฒนาดานสติปญญาและความเฉลียวฉลาดทางอารมณ  

2) การพัฒนาดานรางกาย 3) การพัฒนาดานจิตใจ 4) การพัฒนาดานสังคม 5) การพัฒนาดานศึกษา 

6) การพัฒนาตนเองสูความตองการของตลาด 

สํานักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแหงชาติ (2541, หนา 54) ไดกลาวถึงองคประกอบ

สําคัญในการพัฒนาตนเอง มี 3 องคประกอบ คือ 1) การพัฒนาวิชาชีพ 2) การพัฒนากาย 3) การ

พัฒนาจิต 

2.4.7 การพัฒนาดานวิชาชีพ 

วิเชียร แกนไร (2542, หนา 7) ใหความหมายของการพัฒนาวิชาชีพ หมายถึง การฝกฝน 

ตนเองใหมีความรู ความเขาใจ ความสามารถจนกระท่ังมีทักษะในการปฏิบัติงานในหนาท่ี นอกจากนี้

ยังหมายถึงการปรับปรุงตนเองใหมีบุคลิกภาพท่ีเหมาะสม 

สํานักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแหงชาติ (2541, หนา 54) ไดกลาวถึงการพัฒนา 

วิชาชีพไววา การพัฒนาวิชาชีพ หมายถึง การฝกฝนตนเองใหมีความรู ความสามารถ จนกระท่ังมี

ทักษะในการปฏิบัติงานในหนาท่ี 

สรุปไดวา การพัฒนาดานวิชาชีพ หมายถึง การเพ่ิมความรูความสามารถ และความ 

เขาใจ เพ่ือนําไปปฏิบัติงานในหนาท่ี เพ่ือกอใหเกิดทักษะและความชํานาญ 

2.4.7.1 วิธีการพัฒนาดานวิชาชีพ: สามารถไดรับการพัฒนาจากองคการ 
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หรือหนวยงานท่ีบุคลากรสังกัดอยู นอกจากนี้บุคลากรยังสามารถท่ีจะพัฒนาไดดวยตนเอง จาก

การศึกษาคนควา ซ่ึงจะทําใหบุคลากรไดมีความรู ความสามารถเพ่ิมข้ึน ซ่ึงวิธีการในการพัฒนาดาน

วิชาชีพ สามารถกําหนดแนวทางไดจากแนวคิดของวิธีการพัฒนาตนเอง 

2.4.7.2 ประโยชนของการพัฒนาดานวิชาชีพ 

การพัฒนาดานวิชาชีพ เปนองคประกอบหนึ่งของการพัฒนาตนเองท่ีมีความสําคัญ

อยางยิ่ง ซ่ึงบุคลากรจะตองหม่ันฝกฝนตนเองอยางสมํ่าเสมอ จึงจะเปนท่ียอมรับของผูบังคับบัญชา 

สุนันท นิลบุตร (2536, หนา 22-25) ไดกลาวถึงประโยชนของการพัฒนาวิชาชีพไว ดังนี้ 

(1) ไดรับความรูใหม ๆ สามารถนําไปพัฒนางานไดมากข้ึน 

(2) เกิดแนวความคิดใหมเปนแนวทางท่ีจะชวยใหเกิดความคิดท่ีจะ 

สรางสรรคความรูท่ีไดรับสามารถนํามาปรับใชใหเกิดความคิดใหม ๆ เพ่ือพัฒนางานใหดีข้ึน 

(3) ไดรับประสบการณใหมท่ีเกิดจากการสะสมความรู และประสบการณเดิม 

(4) เกิดทักษะใหมท่ีเกิดจากการฝกฝนดวยตนเอง 

(5) มีทัศนคติใหมท่ีดีอันเกิดจากการไดพัฒนาตนเอง 

2.4.8 การพัฒนาดานรางกาย 

วิเชียร แกนไร (2542, หนา 7) กลาววา “การพัฒนากาย หมายถึง การปรับปรุง ดูแล

บํารุงรักษาสุขภาพรางกายใหสมบูรณแข็งแรง ปราศจากโรคภัยไขเจ็บ” 

วิน เชื้อโพธิ์ (2537, หนา 8) กลาวถึง “การพัฒนากายไววา การพัฒนากายก็คือ การทําให

รางกายแข็งแรงมีอวัยวะตาง ๆ ทําหนาท่ีไดตามปกติ” 

กระทรวงศึกษาธิการ (2532, หนา 11) “การพัฒนาสมรรถภาพทางกาย หมายถึง การออก

กําลังกายดวยวิธีใดก็ตาม ท่ีกระตุนการทํางานของระบบกลามเนื้อ ระบบโครงราง ระบบการไหลเวียน

ของโลหิตและการหายใจ” 

สรุปไดวา การพัฒนาดานรางกาย หมายถึง การดูแลรักษาสุขภาพรางกายใหแข็งแรงสมบูรณ 

ปราศจากโรคภัย เพ่ือทําใหปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2.4.8.1 วิธีการพัฒนากาย สํานักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแหงชาติ  

(2541, หนา 7-98) ไดกลาวถึงวิธีการพัฒนากาย ดังนี้ 

(1) การบริหารรางกาย  

(2) การเลนกีฬา  

(3) การออกกําลังกายแบบแอโรบิค  

(4) การลีลาศ  

(5) การเลนเกม  

2.4.8.2 ประโยชนของการพัฒนาดานรางกาย 
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จรวยพร ธรณินทร (2534, หนา 2) ไดกลาวถึงประโยชนของการพัฒนากาย ดังนี้ 

(1) ชวยใหสุขภาพรางกายแข็งแรง และพัฒนาบุคคลใหสมบูรณไดดุลยภาพท่ีดีท่ีสุด 

(2) ชวยใหเกิดความเขาใจอันดี สรางความสามัคคี ความนับถือ และศักดิ์ศรีของ

บุคคล 

(3) ชวยปลูกฝงคานิยมเบื้องตน เพ่ือพัฒนาไปสูความเปนบุคคลท่ีสมบูรณแบบ 

(4) เม่ือบุคคลไดรับการพัฒนาดานรางกาย สติปญญา และจริยธรรมใหมีคุณภาพ

เปนเลิศยอมชวยพัฒนาประเทศเปนผลพลอยไดในท่ีสุด 

2.4.9 การพัฒนาดานจิตใจ 

วิทยา นาควัชระ (2543, หนา 24) ไดกลาววา “เรื่องของจิตใจเปนเรื่องท่ีกวางขวางและ

ลึกซ้ึงเขาใจยากจิตใจท่ีดีควรจะมองไกล ใฝดีมีคุณธรรม และมีวินัยในตนเอง” 

สงวน สิทธิสุวรรณ (2543, หนา 157-159) ไดกลาววา “การพัฒนาดานจิตใจ จะตองมีการ

พัฒนาในการสรางพลังจิต โดยการเจริญสมาธิ การสรางกําลังใจ พัฒนาคุณธรรม ท้ังทางดานความ

จริง ความดี และความมีจริยธรรม และคานิยมท่ีดี” 

วิเชียร แกนไร (2542, หนา 7) ไดใหความหมายของ “การพัฒนาจิต หมายถึง การฝกฝน

ตนเองใหมีจิตใจสงบ ม่ันคง หนักแนน มีความเชื่อม่ันในตนเอง ยึดม่ันในหลักศีลธรรม” 

สรุปไดวา การพัฒนาดานจิตใจ หมายถึง การท่ีจิตมีพลังกลาแข็ง เกิดความเขาใจใน 

ตนเอง และแสดงออกในสิ่งท่ีดีงาม ท้ังทางดานศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และคานิยม 

2.4.9.1 วิธีการพัฒนาดานจิตใจ 

วิทยา นาควัชระ (2543, หนา 25-40) ไดใหขอแนะนําเพ่ือการพัฒนาจิตใจของ

คนเราใหดีข้ึน ดังนี้ 

(1) ตั้งใจจะมีชีวิตอยูอยางมีคุณคาและมีชีวิตชีวา 

(2) มีความคิดท่ีเหมาะสมท้ังในยามแพและชนะ 

(3) อยากังวล 

(4) ลดความกลัว 

(5) คาถาความเครียด “ชางมัน” 

(6) ชื่นชม เปนตัวของตัวเองตามความเปนจริง 

(7) ลดความระแวง 

(8) รูจักถอมตน 

(9) รักตัวเองใหเปน 

(10) รักมนุษยใหมากข้ึน 

(11) คํานึงถึงความดีของคนอ่ืน ๆ ทุกวัน 
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(12) มีจิตใจของคนเจริญแลว 

อานันท ตระกูลพลอย (2543, หนา 148) ไดเสนอวิธีการท่ีมีประโยชนท่ีจะนํามาใช

เพ่ือใหเขาถึงจิตใจหรือจิตวิญญาณของตนเอง ดังนี้ 

(1) หลบเลี่ยงจากสิ่งท่ีเปนอุปสรรคหรือความกังวลท่ีเกิดอยูกับโลกภายนอก  

แลวหันมารับฟงเสียงสะทอนเงียบ ๆ จากภายในตัวตนของตนเอง 

(2) ฝกสมาธิหรือสวดมนต 

(3) ใหความสนใจกับสิ่งสวยงาม เชน งานศิลปะ ดนตรี และธรรมชาติ 

(4) ใหความสนใจกับศาสนา พิธีกรรมตาง ๆ 

(5) ศึกษาเรื่องเก่ียวกับความฝนและสัญญาณตาง ๆ รวมไปถึงการสรางมโนภาพใน

สิ่งท่ีสามารถเปนจริงข้ึนได 

2.4.9.2 ประโยชนของการพัฒนาดานจิตใจจิตท่ีไดรับการพัฒนาแลวจะผองใส สงบ 

มีสมาธิ และเกิดปญญาท่ีรูแจงสามารถท่ีจะประกอบกิจกรรมตาง ๆ ใหเปนผลสําเร็จไดโดยงาย 

นริศ สืบโถพงษ (2540, หนา 22) ไดกลาวถึงประโยชนของการพัฒนาจิต ดังนี้ 

(1) สามารถทํางานไดผลดีเพ่ิมข้ึนเพราะมีจิตใจท่ีสงบ 

(2) ทํางานไมมีผิดพลาดเพราะมีสติสมบูรณข้ึน 

(3) สามารถทํางานไดมากข้ึนอยางมีประสิทธิภาพ 

(4) โรคภัยไขเจ็บบางอยางหายไป 

(5) เปนคนมีอารมณเย็นจิตใจเบิกบาน อายุยืน 

(6) อยูในสังคมไดอยางปกติสุข 

(7) สามารถเผชิญตอเหตุการณตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนเฉพาะหนาไดอยางใจเย็นและถูกวิธี 

(8) สามารถกําจัดนิวรณ 5 ใหเบาบางลง 

(9) ถาทําถึงข้ันสูงยอมไดรับความสุขอันเปนเลิศยิ่ง และสามารถไดอํานาจจิตท่ีพิเศษ 

(10) เปนพ้ืนฐานโดยตรงตอการเจริญวิปสสนา 

2.4.10 การพัฒนาดานสังคม 

วิทยา นาควัชระ (2543, หนา 60) กลาววา “มนุษยเปนสัตวสังคม อยากพบปะผูคนอยากอยู

เปนกลุมในสังคม อยากถูกยอมรับโดยกลุม ไมอยากอยูลําพังโดดเดี่ยว” 

สงวน สิทธิสุวรรณ (2543, หนา 167-168) ไดเสนอวา “การพัฒนาทางดานสังคมนั้นจะตอง

ประกอบดวยการทํางานเปนทีม และการมีมนุษยสัมพันธ” 

สามารถสรุปไดวา การพัฒนาดานสังคม หมายถึง การอยูรวมกันในกลุม โดยใชหลักมนุษย

สัมพันธ มีการทํางานรวมกันเปนทีม เพ่ือใหเปนท่ียอมรับของกลุม 

2.4.10.1 วิธีการพัฒนาดานสังคม 
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วิทยา นาควัชระ (2543, หนา 60-75) ไดใหขอแนะนําเพ่ือการเขาสังคม และอยู

รวมกับคนอ่ืนในสังคมไดอยางดี ดังนี้ 

(1) จงจับถูก อยาจับผิด 

(2) จงเปนผูฟงท่ีดี 

(3) อยาขัดคอคน 

(4) ทําความดีอยางกวางขวางกับคนไมรูจัก 

(5) ใหคนอ่ืนเปนตัวเดนบาง 

(6) หม่ันสรางมิตรใหมเสมอ 

(7) แสวงหาความรัก ไมใชเซ็กส 

(8) จงเปนผูให อยาเห็นแกตัว 

(9) อยาสรางศัตรู 

(10) ยืดหยุนได 

(11) เชื่อม่ันตัวเองตามความเปนจริง ไมหลงตัวเอง 

(12) อยาเดาทางลบ 

จากการคนควางานวิจัยพบวา งานวิจัยของ กนิษฐา ฐิติวัฒนา (2542) ไดศึกษาแรงจูงใจใฝ

สัมฤทธิ์และความตองการพัฒนาตนเองของชางเทคนิค สังกัดกรมทางหลวง พบวา นายชางเทคนิค

สวนใหญมีความตองการพัฒนาตนเองในดานวิชาชีพอยูในระดับสูง ซ่ึงมีความเหมือนกับงานวิจัยของ

ประภาศรี อ่ิมวณิช (2539) ท่ีศึกษาความตองการในการพัฒนาตนเองดานความรูในการปฏิบัติงาน

ของขาราชการสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พบวา ขาราชการมีความตองการพัฒนา

ตนเองเก่ียวกับดานความรูในการปฏิบัติงานและดานวิชาชีพเปนอยางสูง 

 

2.5. แนวคิดเก่ียวกับความพึงพอใจในการสื่อสาร 

2.5.1 ความหมายของความพึงพอใจในการสื่อสาร (Communication Satisfaction) 

นักวิชาการทางการสื่อสารหลายทาน ไดใหนิยามเก่ียวกับความพึงพอใจในการติดตอสื่อสาร 

(Communication Satisfaction) ไวอยางหลากหลาย โดยแตละทานใหความหมายท่ีแตกตางกัน

ออกไป เชน 

แคทซ, บรัมเบอร และกรูวิช (Katz, Blumber & Gurvitch, 1974 อางใน เอ้ือบังอร  

นันทมนตรี, 2546, หนา 16 - 17) มีแนวความคิดวาความพึงพอใจในการติดตอสื่อสาร คือ “ความพึง

พอใจในขาวสารท่ีไดรับเพราะขาวสารตาง ๆ ท่ีไดรับนั้นผูรับสารสามารถนํา ไปใชในการตัดสินใจและ

การปฏิบัติงานตาง ๆ ใหสําเร็จลุลวงไปได ดังนั้น ผูใหขาวสารและบริการจึงควรศึกษาถึงปจจัยตาง ๆ 

ดังกลาวของบุคคล เพ่ือจะไดใหขาวสารและบริการไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน” 
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รีดดิ้ง (Redding, 1972, p. 429) กลาววา “ความพึงพอใจในการติดตอสื่อสาร หมายถึง 

ระดับของความพึงพอใจท่ีบุคลากรภายในองคกรนั้น ๆ มีตอขาวสารตาง ๆ ท่ีมีอยูในสภาพแวดลอม

ของการติดตอสื่อสารโดยสวนรวมของพวกเขา โดยพิจารณาจากขาวสารท่ีมีอยูนั้นวาสามารถท่ีจะ

ตอบสนองความตองการขาวสารของบุคลํากรในองคกรไดหรือไม ขาวสารนั้นมาจากใครมีวิธีการรับ

และเผยแพรขาวสํารอยางไรบาง” 

สมยศ นาวีการ (2544, หนา 103) กลาววา “ความพึงพอใจในการติดตอสื่อสารจะข้ึนอยูกับ

สิ่งท่ีบุคคลไดมา เปรียบเทียบกับสิ่งท่ีบุคคลตองการความพึงพอใจจึงไมควรผูกอยูกับความมี

ประสิทธิภาพของขาวสารใด ๆ (การแสดงออกหรือการแปลความหมาย) ถาหากวาการติดตอสื่อสาร

เปนไปตามความตองการความพึงพอใจในการติดตอสื่อสารจะเกิดข้ึน เราอาจจะรูสึกตองการขาวสาร

บางอยาง หรือเสนอขาวสารตามแนวทางบางอยางของเราเม่ือขาวสารถูกสื่อสารตามแนวทางท่ี

สอดคลองกับความรูสึกของเรา เราจะมีความพึงพอใจในการติดตอสื่อสาร” 

กลาวโดยสรุป ความพึงพอใจในการติดตอสื่อสารจึงหมายถึง ทัศนะของบุคลากรในองคกรท่ีมี

ตอการติดตอสื่อสารซ่ึงครอบคลุมถึงขาวสาร ชองทางการติดตอสื่อสารบรรยากาศในการติดตอสื่อสาร 

การติดตอสื่อสารกับผูบังคับบัญชา ตลอดจนการสื่อสารระหวางบุคลากรในองคกรดวยกันเอง ถาการ

ติดตอสื่อสารในองคกรสอดคลองกับความตองการและความรูสึก ความพึงพอใจในการติดตอสื่อสารก็

จะเกิดข้ึน 

 2.5.2 มิติของความพึงพอใจในการสื่อสาร (Dimension of Communication 

Satisfaction) เนื่องจากแนวความคิดเก่ียวกับความพึงพอใจในการสื่อสาร ไดมีการใหความหมาย

หลากหลาย และพบวาคํานิยามหนึ่ง ๆ มีความหมายกวางขวางและคลุมเครือ จึงทําใหลักษณะมิติ 

หรือองคประกอบ หรือตัวชี้วัดของความพึงพอใจในการสื่อสารก็มีหลากหลายดวย โดยผูศึกษาได

รวบรวมแนวความคิดตาง ๆ ท่ีนักวิชาการหลายทานไดนํามาใชในการวัดความพึงพอใจในการสื่อสาร

ของบุคลากรในองคกรตาง ๆ ดังนี้ 

ดาวน และฮาเซน (Downs & Hazen, 1977) ไดสรางแนวคิดดานความพึงพอใจในการ

สื่อสารข้ึนในป 1977 และประสบความสําเร็จในการทํา วิจัยการสื่อสารในองคกร หลังจากนั้น

การศึกษากวา 30 เรื่องก็บรรลุผลดวยการใชแบบสอบถามเพ่ือวัดปจจัยความพึงพอใจในการ

ติดตอสื่อสารขององคกร (Communication Satisfaction Questionnaire) (Downs & Hazen, 

1993 อางใน Varona, 1996, pp. 113-114) ซ่ึงแบบสอบถามประกอบดวยปจจัย 8 ประการ 

ดังตอไปนี้ 

(1) ภาพรวมขององคการโดยท่ัวไป (Organization Perspective) เปนคําถามท่ีสะทอนถึง

ขาวสารท่ีสัมพันธเชื่อมโยงกับหนาท่ีตาง ๆ ท้ังหมดขององคกร 
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(2) ขอมูลปอนกลับสวนตัว (Personal Feedback) องคประกอบนี้เก่ียวของกับสัมฤทธิ์ผล

สวนตัวงานและวิธีท่ีองคกรยอมรับในพนักงาน 

(3) การประสานหลอหลอมทางองคกร (Organization Integration) เปนการสะทอนถึง

ความพึงพอใจของแตละบุคคลกับขาวสารขอมูลท่ีพนักงานไดรับเก่ียวกับองคกรและสิ่งแวดลอมดาน

งานปจจุบัน 

(4) การติดตอสื่อสารกับผูบังคับบัญชา (Supervisory Communication) หมายถึง การ

ติดตอสื่อสํารสองทางกับผูบังคับบัญชา 

(5) บรรยากาศของการติดตอสื่อสาร (Communication Climate) ซ่ึงสะทอนถึงการ

ติดตอสื่อสารในระดับองคกรและสวนตัวหรือขีดข้ันท่ีการติดตอสื่อสารจูงใจและกระตุนใหพนักงาน

ประสบกับเปาหมาย 

(6) การติดตอสื่อสารตามแนวนอน (Horizontal Communication) เก่ียวของกับการติดตอ

สื่อสํารอยางไมเปนทางการระหวางเพ่ือนพนักงานดวยกัน 

(7) คุณภาพของสื่อ (Media Quality) องคประกอบนี้สะทอนถึงเรื่องท่ีวาพนักงานรับรู

รูปแบบหลักของการติดตอสื่อสาร วามีประสิทธิภาพเพียงใด เชน ความพรอมของการจัดการประชุม 

บันทึกขอความ สิ่งตีพิมพมีความชัดเจน กะทัดรัดหรือไม เพียงใด ระดับปริมาณของการติดตอสื่อสาร

อยูในปริมาณท่ีเหมาะสมและรวดเร็วเพียงพอแคไหน 

(8) การติดตอสื่อสารกับผูใตบังคับบัญชา (Subordinate Communication) โดยเนนการ

ติดตอแบบการสื่อสํารสองทาง 

โดยงานวิจัยของ ดาวน และฮาเซน (Downs & Hazen, 1977) ท่ีใชตัวแปร 8 ตัวขางตนนั้น 

พบวาปจจัยท่ีพนักงานมีความพึงพอใจมากท่ีสุดคือ การติดตอสื่อสารกับผูบังคับบัญชา และการ

ติดตอสื่อสารกับผูใตบังคับบัญชา สวนปจจัยท่ีพนักงานมีความพึงพอใจนอยท่ีสุดคือ ขอมูลปอนกลับ

สวนตัว นอกจากนี้ยังพบวา พนักงานท่ีอยูในบทบาทบริหารมีความพึงพอใจในการติดตอสื่อสาร

มากกวาพนักงานในบทบาทอ่ืน 

ฮาเซน และเบคสตรอม (Hazen & Beckstorm, 1980 อางใน สมยศ นาวีการ, 2527, หนา 

103-104) ไดศึกษาความพึงพอใจตอการติดตอสื่อสารขององคกร ซ่ึงประกอบไปดวยลักษณะท่ี

แตกตางกัน ดังนี้ 

(1) ความพึงพอใจในงานของบุคคล ปจจัยดังกลาวประกอบไปดวย เงินเดือน สวัสดิการ การ

เลื่อนตําแหนงและตัวงาน ความพึงพอใจในดานตาง ๆ ของงาน จะมีสวนชวยสรางความพึงพอใจใน

การติดตอสื่อสาร 

(2) ความพึงพอใจในความเพียงพอของขาวสาร ปจจัยดังกลาวประกอบดวยระดับของความ

พึงพอใจขาวสารเก่ียวกับนโยบาย เทคนิคใหม ๆ การเปลี่ยนแปลงทางการบริหารแผนงานในอนาคต 
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และผลการปฏิบัติงานสวนบุคคล ความพึงพอใจในขาวสารเก่ียวกับองคกรท่ีไดรับมีความสําคัญตอ

แนวความคิดของความพึงพอใจในการติดตอสื่อสารขององคกร 

(3) ความพึงพอใจความสามารถเสนอแนะปรับปรุงใหดีข้ึนของบุคคล ปจจัยดังกลาวประกอบ 

ดวยสถานท่ีท่ีการติดตอสื่อสารควรจะถูกปรับปรุงใหดีข้ึน การบอกกลาวการเปลี่ยนแปลงเพ่ือความมุง

หมายของการปรับปรุงใหดีข้ึน และกลยุทธท่ีใชในการเปลี่ยนแปลงความพึงพอใจประเภทของการ

เปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลงถูกดําเนินกํารอยางไร และการไดรับบอกกลาวการเปลี่ยนแปลงมีความ

เก่ียวพันกับความพึงพอใจในการติดตอสื่อสารขององคกรอยางไร 

(4) ความพึงพอใจในประสิทธิภาพของชองทางการติดตอสื่อสารตาง ๆ ปจจัยดังกลาวนี้ 

ประกอบดวย วิธีการเผยแพรขาวสารในองคกร เชน หนังสือพิมพภายใน บันทึกแถลงการณ และเอก 

สารลายลักษณอักษรอ่ืน ๆ ความพึงพอใจในการติดตอสื่อสารเก่ียวพันกับการมองของบุคคลวาสื่อ 

กลางขององคกรถูกใชในการเผยแพรขาวสารอยางมีประสิทธิภาพเพียงใด 

(5) ความพึงพอใจในคุณภาพของสื่อกลาง ปจจัยดังกลาว ไดแก เอกสารลายลักษณอักษรใช

ถอยคําดีเพียงใด คุณคาของขาวสารท่ีไดรับและการมาถึงของขาวสารอยางทันทวงที ปจจัยเหลานี้มี

ผลกระทบตอความพึงพอใจของบุคคลตอการติดตอสื่อสารในองคกร 

(6) ความพึงพอใจตอวิธีการติดตอสื่อสารของเพ่ือนรวมงาน ปจจัยดังกลาวประกอบดวย การ

ติดตอสื่อสารตามแนวนอนและการติดตอสื่อสารท่ีไมเปนทางการ และระดับความพึงพอใจท่ีไดรับจาก

การอภิปรายปญหาและการไดขาวสารจากเพ่ือนรวมงาน ปจจัยเหลานี้แสดงความหมายวาความพึง

พอใจในการติดตอสื่อสารในองคกรเก่ียวพันกับความพึงพอใจในความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงาน 

เทเยอร (Thayer, 1968, p. 196) ใหแนวคิดวาการรับรูของพนักงานในองคกรเก่ียวกับ 

ระบบการติดตอสื่อสาร ประกอบดวยมิติหลายชนิด ซ่ึงประกอบดวย 

(1) การอธิบายนโยบายขององคกรใหพนักงานรู 

(2) ขอสังเกตลวงหนาเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงขององคกรใหพนักงานทราบ 

(3) เสรีภาพในการเสนอแนะของพนักงาน 

(4) การยอมรับและการแสดงออกถึงความประทับใจในผลการปฏิบัติงาน 

(5) ความเพียงพอของขาวสารขอมูลในเรื่องเก่ียวกับพนักงานโดยตรง 

สรุปไดวา องคประกอบของความพึงพอใจในการติดตอสื่อสาร และปจจัยท่ีสรางความพึง

พอใจในการติดตอสื่อสารนั้น จะเก่ียวของกับการไดรับขาวสาร ชองทางท่ีใชในการเผยแพรของ

ขาวสาร คุณภาพของสื่อท่ีใชในการสื่อสาร ตลอดจนเรื่องของความสัมพันธระหวางเพ่ือนรวมงาน และ

การติดตอสื่อสารสองทางระหวางผูบริหารองคกรกับพนักงานในองคกรจากท่ีกลาวมาจะเห็นไดวา 

ความพึงพอใจในการติดตอสื่อสาร เปนเรื่องของความพึงพอใจในขาวสารท่ีไดรับวาสอดคลองกับความ

ตองการของบุคลากรในองคกร บุคลากรเหลานั้นก็จะเกิดความพึงพอใจในการติดตอสื่อสาร ขาวสารท่ี
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มีอยูภายในองคกรจึงนับวามีความสําคัญมาก เพราะนอกจากจะเปนสิ่งท่ีสรางความพึงพอใจใหเกิด

ข้ึนกับบุคลากรขององคกรแลว ยังเปนสิ่งท่ีบุคลากรสามารถนําไปใชในสวนท่ีเก่ียวของกับการ

ปฏิบัติงาน การวางแผน การตัดสินใจ และการสรางเปาหมายขององคกร 

แตในดานของความพึงพอใจในการสื่อสารนั้นแตละบุคคลจะมีความแตกตางกันออกไป ดัง 

งานวิจัยของ สุภา นานาพูลสิน (2546) ท่ีศึกษาความพึงพอใจของพนักงานตอการสื่อสารภายใน 

องคกร กรณีศึกษาบริษัทไฮไฟ โอเรียนท (ไทย) จํากัด พบวา พนักงานท่ีมีเพศ อายุ และระดับ

การศึกษาตางกันมีความพึงพอใจตอการสื่อสารในองคกรแตกตางกัน และพนักงานท่ีมีระดับตําแหนง

งานตางกัน จะมีความพึงพอใจตอการสื่อสารภายในองคกร แตกตางเชนกัน ซ่ึงเม่ือนําผลวิจัยของ

อภิวัฒน คลองนาวา (2552) ท่ีศึกษาเรื่องความพึงพอใจในการสื่อสารกับความความพึงพอใจในการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม พบวา ลักษณะประชากรท่ีแตกตางกันจะมี

ความพึงพอใจในการสื่อสารไมแตกตางกัน ท้ังยังสงผลใหมีความสัมพันธกับความพึงพอใจในการ

ปฏิบัติงานในทางบวก จึงกลาวไดวา ถึงแมลักษณะประชากรจะแตกตางกันเชนไร ความพึงพอใจใน

การสื่อสารของแตละบุคคลก็ยอมไมเหมือนกัน 

 

ภาพท่ี 2.4: แสดงแบบจําลองของ ไวรโอ (Wiio, 1978)  

 

(ระยะทางในการติดตอสื่อสาร)  

   ไกล  - + - - 

 

   ใกล  + + + - 

 

      ผูสงสาร ผูรับสาร 

      (ทิศทางการติดตอสื่อสาร) 

 

ระยะทางของการติดตอสื่อสาร  วัดไดจาก ความใกล – ความไกล 

ทิศทางของการติดตอสื่อสาร  วัดไดจาก ผูสงสาร – ผูรับสาร 

ผูสงสาร    วัดไดจาก ขาวสารจะกระจายจากบุคลากรขององคการ 

ผูสงรับสาร    วัดไดจาก ขาวสารจะกระจายมายังบุคลากรขององคการ 

 

ท่ีมา: Osmo, W. (2006, Febuary). Organization communication research: Time for  

       refletion. In Communication Year Book, 4, 56. 
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จากแบบจําลองไวรโอนี้ (Wiio, 1978) อธิบายวา 

1) เม่ือบุคคลทําหนาท่ีเปนผูสงสาร และระยะทางของการสงสารใกล ความพึงพอใจในการ

ติดตอสื่อสารจะมีมาก (+ +) 

2) เม่ือบุคคลทําหนาท่ีเปนผูรับสาร และระยะทางของการรับสารใกล ความพึงพอใจในการ

ติดตอสื่อสารจะลดลง (+ -) 

3) เม่ือบุคคลทําหนาท่ีเปนผูสงสาร และระยะทางของการรับสารไกล ความไมพอใจในการ

ติดตอสื่อสารจะมีอยูบาง (- +) 

4) เม่ือบุคคลทําหนาท่ีเปนผูรับสาร และระยะทางของการรับสารไกล ความไมพึงพอใจใน

การติดตอสื่อสารจะมีมากท่ีสุด (- -) 

2.5.3 เครื่องมือวัดความพึงพอใจในการติดตอสื่อสาร 

เครื่องมือวัดความพึงพอใจในการติดตอสื่อสารท่ีนิยามใชกันอยางแพรหลาย ไดแก เครื่องมือ

ท่ีเปนมาตรวัดความพึงพอใจในการติดตอสื่อสาร (Communication Satisfaction Survey) ของ 

ดาวน และฮาเซน (Downs & Hazen, 1977, pp. 63-73) มีลักษณะเปนแบบสอบถามเชิงประเมิน 7 

ระดับ จากพึงพอใจมากท่ีสุด ถึงไมพึงพอใจมากท่ีสุด โดยสอบถามเก่ียวกับองคประกอบความพึงพอใจ

ในการติดตอสื่อสาร 8 ดาน คือ  

- บรรยากาศของการติดตอสื่อสาร (Communication Climate)  

- การติดตอสื่อสารกับผูบังคับบัญชา (Communication with Superiors)  

- การบูรณาการขององคการ (Organization Integration)  

- คุณภาพของสื่อ (Media Quality)  

- การสื่อสารในระดับเดียวกัน (Horizantal Information Communication)  

- ภาพรวมขององคการโดยท่ัวไป (General Organization Perspective)  

- การติดตอสื่อสารกับผูใตบังคับบัญชา (Communication with 

Organization Perspective)  

- ขอมูลยอนกลับของบุคคล (Personal Feedback)  

ซ่ึงองคประกอบดังกลาว มีความแมนยําสูงมาก และสามารถนําไปใชไดกับองคการประเภท

ตาง ๆ และจากการทดสอบซํ้าโดย คริโน และไวท (Crino & White, 1981, pp. 831-838) พบวา 

แบบวัดความพึงพอใจในการติดตอสื่อสารของ Downs and Hazen มีองคประกอบ 8 ประการ 

เชนกัน และมีความสอดคลองภายในโดยเฉลี่ยสูงมากคือ 78–86 ในการศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยไดพัฒนา

เครื่องมือวัดความพึงพอใจในการติดตอสื่อสารของ ดาวน และฮาเซน (Downs & Hazen, 1977, pp. 

66-73) มาใชแบบสอบถามมีลักษณะเปนแบบสอบถามเชิงประเมิน 5 ระดับ จากพึงพอใจมากท่ีสุด 

พึงพอใจมาก พึงพอใจปานกลาง พึงพอใจนอย และพึงพอใจนอยท่ีสุด 
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2.6 สมมติฐานงานวิจัย  

 2.7.1 พฤติกรรมการสื่อสารของผูบังคับบัญชา มีความสัมพันธกับความพึงพอใจในการสื่อสาร

ของผูบังคับบัญชา 

 2.7.2 บรรยากาศการสื่อสารในองคกร มีความสัมพันธกับความพึงพอใจในการสื่อสารของ

ผูบังคับบัญชา  

 2.7.3 ความพึงพอใจในการสื่อสารของผูบังคับบัญชา มีความสัมพันธกับการพัฒนาตนเอง 

 

2.7 กรอบแนวคิดของงานวิจัย 

 

ภาพท่ี 2.5: แสดงกรอบแนวคิดของงานวิจัย  

 

             ตวัแปรตน      ตัวแปรตาม 

   - พฤติกรรมการสื่อสารของผูบังคับบัญชา    - ความพึงพอใจในการสื่อสาร  

   ไดแก - พฤติกรรมการสื่อสารเพ่ือมอบหมายงาน   ไดแก  - การติดตอสื่อสารกับ 

 - พฤติกรรมการสื่อสารเพ่ือตักเตือน    ผูบังคับบัญชา 

 - พฤติกรรมการสื่อสารเพ่ือใหคําแนะนํา    - การบูรณาการของ 

 และการใหคําปรึกษา       องคกร 

 - พฤติกรรมการสื่อสารเพ่ือติดตามผล    - คุณภาพของสื่อ 

 - พฤติกรรมการสื่อสารเพ่ือใหรักษาผลงาน    - การสื่อสารในระดับ 

 หรือกระตุนใหเพ่ิมประสิทธิภาพ     เดียวกัน 

- ภาพรวมขององคกร

 โดยท่ัวไป 

                                                   - ขอมูลยอนกลับของ 

  - บรรยากาศการสื่อสารในองคกร      บุคคล   

  ไดแก - การรับรูบรรยากาศการสื่อสาร      

         ในองคกร         

       - สภาพแวดลอมภายในองคกร     - การพัฒนาตนเอง       

       - พฤติกรรมภายในองคกร        ไดแก - ดานวิชาชีพ

                 - ดานจิตใจ             

                                 - ดานสังคม
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บทท่ี 3 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

  

 การศึกษา เรื่อง “การศึกษาความสัมพันธระหวางความพึงพอใจของผูใตบังคับบัญชาท่ีมีตอ

พฤติกรรมการสื่อสารของผูบังคับบัญชา บรรยากาศการสื่อสาร และการพัฒนาตนเองของ

ผูใตบังคับบัญชา” เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใชแบบสอบถาม 

(Questionnaire) เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยรวบรวมและเก็บขอมูลดังตอไปนี้ 

 

3.1 ประเภทของงานวิจัย 

งานวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใชแบบสอบถาม 

(Questionnaire) เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล 

 

3.2 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 ประชากร ท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ขาราชการ พนักงานราชการ และลูกจางประจํา ของ

กรมทางหลวง ซ่ึงมีจํานวนท้ังสิ้น 15,323 คน (ขอมูล ณ วันท่ี 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2558) 

 

ตารางท่ี 3.1: ตารางแสดงจํานวนบุคลากรของกรมทางหลวง 

 

บุคลากร จํานวนท้ังหมด (คน) 

ขาราชการ 7,113 

พนักงานราชการ 3,590 

ลูกจางประจํา 4,620 

รวม                         15,323 

 

ท่ีมา: กรมทางหลวง. (2558). กองการเจาหนาท่ี. สืบคนจาก http://www.doh.go.th/ 

       content.aspx?c_id=1&sc_id=3&cc_id=1623.  

 

 กลุมตัวอยาง ท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ 400 คน โดยนํามาคํานวณหาจํานวนกลุมตัวอยางท่ีใชใน

การศึกษาครั้งนี้ตามสูตรของ ยามาเน (Yamane, 1967) โดยเลือกใชระดับความเชื่อม่ันท่ี 99% และ

กําหนดขนาดของความคลาดเคลื่อนเปน 1% หรือท่ีระดับนัยสําคัญ 0.01 โดยมีสูตรการคํานวณ ดังนี้ 
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 สูตรของ  Yamane (1967) 

  n = N  

           1+Ne ² 

 โดยท่ี n = จํานวนกลุมตัวอยาง 

  N = จํานวนประชากรท้ังหมด 

  e = คาความคลาดเคลื่อนจากการประมาณคา คือ 0.01 

 แทนคาตามสูตรไดดังนี้ 

  n =   15,323 

          1+15,323(0.05)² 

  n = 399.97 

 

 จากการคํานวณสูตรขนาดของกลุมตัวอยาง ตามสูตรของ Yamane (1967) ไดจํานวนกลุม

ตัวอยางในการศึกษาครั้งนี้เปนจํานวน 399.97 คน และเพ่ือลดความผิดพลาดในการเก็บขอมูล ผูวิจัย

จึงเพ่ิมจํานวนกลุมตัวอยางเปนจํานวน 400 คน 

 จากนั้นใชการสุมแบบสัดสวน (Proportion to Size) (Baxter & Babbie, 2004, pp. 154-

155) โดยแบงสัดสวนของประชากรตามกลุมยอย สุมตัวอยางตามสัดสวนประชากรตามกลุมยอย โดย

กําหนดสัดสวนจากกลุมตัวอยางท้ังหมด 400 คน โดยมีวิธีการคํานวณหากลุมตัวอยางในแตละกลุม

ยอย ดังนี้ 

 

 = จํานวนประชากรในแตละกลุมยอย x จํานวนกลุมตัวอยางท้ังหมด 

    จํานวนประชากรท้ังหมด 

 = จํานวนกลุมตัวอยางในแตละกลุมยอย 

  

แทนคาสูตร ดังนี้ 

 ขาราชการ  7,113 x 400  = 185.68 (186 คน) 

        15,323 

 พนักงานราชการ  3,590 x 400  = 93.71 (94 คน) 

        15,323 

 ลูกจางประจํา  4,620 x 400  =  120.60 (120 คน) 

        15,323 
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3.3 เครื่องมือท่ีใชในการศึกษา 

 ผูวิจัยใชแบบสอบถาม (Questionnaire) เปนเครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ซ่ึง

คําถามของแบบสอบถามเปนแบบปลายปด (Close-ended Question) โดยแบงแบบสอบถาม

ออกเปน 5 ตอน คือ 

ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ ระดับ การศึกษา ระยะเวลา

ในการทํางาน สถานภาพการทํางาน จํานวน 5 ขอ 

 ตอนท่ี 2 พฤติกรรมการสื่อสารของผูบังคับบัญชา โดยเปนคําถามปลายปด ท่ีมีคําตอบเปน

แบบมาตราสวนประเมินคา (Rating Scale) ของ Likert ซ่ึงไดกําหนดระดับคะแนนและคาเฉลี่ยไว 5 

ระดับ จํานวน 20 ขอ ดังนี้ 

มากท่ีสุด   ใหคะแนนเปน   5 

มาก    ใหคะแนนเปน   4 

ปานกลาง    ใหคะแนนเปน   3 

นอย     ใหคะแนนเปน   2 

นอยท่ีสุด    ใหคะแนนเปน   1 

จากนั้นไดใหคาเฉลี่ย มีความหมาย ดังนี้ (Best, 1986, pp. 181-183) 

คาเฉลี่ย 4.21 – 5.00   หมายความวา   มากท่ีสุด 

คาเฉลี่ย 3.41 – 4.20   หมายความวา   มาก 

คาเฉลี่ย 2.61 – 3.40   หมายความวา   ปานกลาง 

คาเฉลี่ย 1.81 – 2.60    หมายความวา   นอย 

คาเฉลี่ย 1.00 – 1.80   หมายความวา   นอยท่ีสุด 

 ตอนท่ี 3 บรรยากาศการสื่อสารในองคกร จํานวน 20 ขอ ใหคะแนน 5 ระดับ ดังนี้ 

มากท่ีสุด   ใหคะแนนเปน   5 

มาก    ใหคะแนนเปน   4 

ปานกลาง    ใหคะแนนเปน   3 

นอย     ใหคะแนนเปน   2 

นอยท่ีสุด    ใหคะแนนเปน   1 

จากนั้นไดใหคาเฉลี่ย มีความหมาย ดังนี้ (Best, 1986, pp. 181-183) 

คาเฉลี่ย 4.21 – 5.00   หมายความวา   มากท่ีสุด 

คาเฉลี่ย 3.41 – 4.20   หมายความวา   มาก 

คาเฉลี่ย 2.61 – 3.40   หมายความวา   ปานกลาง 

คาเฉลี่ย 1.81 – 2.60    หมายความวา   นอย 
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คาเฉลี่ย 1.00 – 1.80   หมายความวา   นอยท่ีสุด 

 ตอนท่ี 4 ความพึงพอใจในการสื่อสารของผูบังคับบัญชา จํานวน 25 ขอ ใหคะแนน 5 ระดับ 

ดังนี้ 

มากท่ีสุด   ใหคะแนนเปน   5 

มาก    ใหคะแนนเปน   4 

ปานกลาง    ใหคะแนนเปน   3 

นอย     ใหคะแนนเปน   2 

นอยท่ีสุด    ใหคะแนนเปน   1 

จากนั้นไดใหคาเฉลี่ย มีความหมาย ดังนี้ (Best, 1986, pp. 181-183) 

คาเฉลี่ย 4.21 – 5.00   หมายความวา   มากท่ีสุด 

คาเฉลี่ย 3.41 – 4.20   หมายความวา   มาก 

คาเฉลี่ย 2.61 – 3.40   หมายความวา   ปานกลาง 

คาเฉลี่ย 1.81 – 2.60    หมายความวา   นอย 

คาเฉลี่ย 1.00 – 1.80   หมายความวา   นอยท่ีสุด 

ตอนท่ี 5 พฤติกรรมในการพัฒนาตนเองของผูใตบังคับบัญชา จํานวน 20 ขอ ใหคะแนน 5 

ระดับ ดังนี้ 

มากท่ีสุด   ใหคะแนนเปน   5 

มาก    ใหคะแนนเปน   4 

ปานกลาง    ใหคะแนนเปน   3 

นอย     ใหคะแนนเปน   2 

นอยท่ีสุด    ใหคะแนนเปน   1 

จากนั้นไดใหคาเฉลี่ย มีความหมาย ดังนี้ (Best, 1986, pp. 181-183) 

คาเฉลี่ย 4.21 – 5.00   หมายความวา   มากท่ีสุด 

คาเฉลี่ย 3.41 – 4.20   หมายความวา   มาก 

คาเฉลี่ย 2.61 – 3.40   หมายความวา   ปานกลาง 

คาเฉลี่ย 1.81 – 2.60    หมายความวา   นอย 

คาเฉลี่ย 1.00 – 1.80   หมายความวา   นอยท่ีสุด 

 

3.4 การทดสอบเครื่องมือ 

เนื่องจากการศึกษาครั้งนี้ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการวิจัย ผูศึกษาไดทําการทดสอบ

หาความเท่ียงตรง (Validity) และการหาความนาเชื่อถือ (Reliability) ของแบบสอบถามดังตอไปนี้ 



49 
 

   

3.4.1. การทดสอบหาความเท่ียงตรง (Validity) ผูศึกษาไดนําแบบสอบถามท่ีสรางข้ึนนี้มาหา

ความเท่ียงตรงของเนื้อหา (Content Validity) โครงสรางของแบบสอบถาม และความเหมาะสมของ

ถอยคําท่ีใช เพ่ือใหไดแบบสอบถามท่ีมีความถูกตอง เหมาะสม และมีเนื้อหาท่ีครอบคลุมกับ

วัตถุประสงคของการศึกษา 

3.4.2. การหาความนาเชื่อถือ (Reliability) ผูศึกษาไดนําแบบสอบถามไปทดสอบกอน (Pre-

test) จํานวน 20 ชุด เพ่ือทดลองตอบแบบสอบถามและนําแบบสอบถามไปแกไขขอบกพรอง เพ่ือให

แบบสอบถามมีความสมบูรณกอนท่ีจะเก็บขอมูลจริงกับกลุมตัวอยาง เพ่ือหาคาความเชื่อม่ันของผลท่ี

ไดจากการตอบแบบสอบถาม จํานวน 20 ชุด ซ่ึงใชคาความเชื่อม่ันของครอนบาท (Cronbach 

Alpha) โดยคํานวณดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป ผลท่ีไดจากการทดสอบแบบสอบถาม พบวา

ไดคาความเชื่อม่ัน α = 0.985 แสดงวาแบบสอบถามท่ีไดมีคาความเชื่อม่ันสูง เนื่องจากมีคาใกลเคียง 

1 จึงสามารถนําแบบสอบถามไปใชกับกลุมตัวอยางตอไปได ดังนี้ 

ตอนท่ี 2 พฤติกรรมการสื่อสารของผูบังคับบัญชา α = 0.970 

ตอนท่ี 3 บรรยากาศการสื่อสารในองคกร α = 0.942 

ตอนท่ี 4 ความพึงพอใจในการสื่อสารของผูบังคับบัญชา  α = 0.970 

ตอนท่ี 5 พฤติกรรมในการพัฒนาตนเองของผูใตบังคับบัญชา α = 0.888 

 

3.5 วิธีการเก็บขอมูล 

ผูศึกษาไดดําเนินการนําแบบสอบถามไปแจกจายและเก็บรวบรวมขอมูลดวยตัวเอง โดยไดรับ 

ความรวมมือจากบุคลากรของกรมทางหลวงในการตอบแบบสอบถาม ซ่ึงใชเวลาในการเก็บรวบรวบ

แบบสอบถามคืนประมาณ 1 สัปดาห ตั้งแตวันท่ี 9 - 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 

 

3.6 ประเภทของตัวแปร 

 ในการศึกษาครั้งนี้ ไดจําแนกตัวแปรตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ดังนี้ 

 สมมติฐานท่ี 1 พฤติกรรมการสื่อสารของผูบังคับบัญชามีความสัมพันธกับความพึงพอใจใน

การสื่อสารของผูบังคับบัญชา 

 ตัวแปรอิสระ คือ พฤติกรรมการสื่อสารของผูบังคับบัญชา 

 ตัวแปรตาม คือ ความพึงพอใจในการสื่อสารของผูบังคับบัญชา 

 สมมติฐานท่ี 2 บรรยากาศการสื่อสารในองคกรมีความสัมพันธกับความพึงพอใจในการ

สื่อสารของผูบังคับบัญชา  

 ตัวแปรอิสระ คือ บรรยากาศการสื่อสารในองคกร 
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 ตัวแปรตาม คือ ความพึงพอใจในการสื่อสารของผูบังคับบัญชา 

 สมมติฐานท่ี 3 ความพึงพอใจในการสื่อสารของผูบังคับบัญชามีความสัมพันธกับการพัฒนา

ตนเอง 

 ตัวแปรอิสระ คือ ความพึงพอใจในการสื่อสารของผูบังคับบัญชา 

ตัวแปรตาม คือ การพัฒนาตนเอง 

 

3.7 วิธีการทางสถิติ 

ผูวิจัยนําแบบสอบถามท่ีไดจากกลุมตัวอยางมาดําเนินการประมวลขอมูลโดยใชโปรแกรม

คอมพิวเตอรสําเร็จรูป และทําการวิเคราะหขอมูลตามข้ันตอนดังนี้ 

3.7.1 การตรวจสอบขอมูล (Editing) ผูวิจัยตรวจสอบความสมบูรณของการตอบ 

แบบสอบถาม 

3.7.2 การลงรหัส (Coding) นําแบบสอบถามท่ีถูกตองเรียบรอยแลว มาลงรหัสตามท่ีได 

กําหนดไว 

3.7.3 นําขอมูลท่ีลงรหัสแลวไปบันทึกในเครื่องคอมพิวเตอรเพ่ือประมวลโดยโปรแกรม

คอมพิวเตอรสําเร็จรูป เพ่ือทําการประเมินผลตามสถิติตาง ๆ ท่ีเก่ียวของในการทดสอบสมมติฐาน 

โดยการวิจัยครั้งนี้ใชระดับนัยสําคัญท่ีระดับ 0.01 (Level of Significance) 

3.7.4 วิเคราะหขอมูลของแบบสอบถาม จะทําการวิเคราะหหาคาสถิติตาง ๆ ดังนี้ 

3.7.4.1 การวิเคราะหเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics Analysis) 

  สวนท่ี 1 เปนการแจกแจงความถ่ี (Frequency Distribution) และรอยละ 

(Percentage) สําหรับใชวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับลักษณะของผูตอบแบบสอบถาม ดานเพศ อายุ 

การศึกษา ระยะเวลาในการทํางาน และสถานภาพการทํางาน 

สวนท่ี 2 เปนคาคะแนนเฉลี่ย (Mean) สําหรับใชวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับพฤติกรรม

การสื่อสารของผูบังคับบัญชา บรรยากาศการสื่อสารในองคกร ความพึงพอใจในการสื่อสารของ

ผูบังคับบัญชา และพฤติกรรมในการพัฒนาตนเองของผูใตบังคับบัญชา 

สวนท่ี 3 เปนคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพ่ือใชวิเคราะห และ 

แปลความหมายของขอมูลเก่ียวกับพฤติกรรมการสื่อสารของผูบังคับบัญชา บรรยากาศการสื่อสารใน

องคกร ความพึงพอใจในการสื่อสารของผูบังคับบัญชา และพฤติกรรมในการพัฒนาตนเองของ

ผูใตบังคับบัญชา 

3.7.4.2 การวิเคราะหเชิงอนุมาน (Inferential Statistics Analysis) เปนสถิติท่ีใช 

ทดสอบสมมติฐาน โดยใชการวิเคราะหดวยสถิติเพียรสัน (Pearson Correlation) เพ่ือใชทดสอบคา

ความสัมพันธกันสาหรับคานัยสําคัญทางสถิติใชในการวิเคราะหขอมูลในการวิจัยนี้ โดยกําหนดเกณฑ 
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ความมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ซ่ึงมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

  สมมติฐานท่ี 1 พฤติกรรมการสื่อสารของผูบังคับบัญชามีความสัมพันธกับความพึง

พอใจในการสื่อสารของผูบังคับบัญชา ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยใชสถิติเพียรสัน (Pearson Correlation) 

เพ่ือใชทดสอบคาความสัมพันธกันสาหรับคานัยสําคัญทางสถิติ เพ่ือวิเคราะหถึงความสัมพันธระหวาง

พฤติกรรมการสื่อสารของผูบังคับบัญชากับความพึงพอใจในการสื่อสารของผูบังคับบัญชา 

  สมมติฐานท่ี 2 บรรยากาศการสื่อสารในองคกรมีความสัมพันธกับความพึงพอใจใน

การสื่อสารของผูบังคับบัญชา ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยใชสถิติเพียรสัน (Pearson Correlation) เพ่ือใช

ทดสอบคาความสัมพันธกันสาหรับคานัยสําคัญทางสถิติ เพ่ือวิเคราะหถึงความสัมพันธระหวาง

บรรยากาศการสื่อสารในองคกรกับความพึงพอใจในการสื่อสารของผูบังคับบัญชา 

  สมมติฐานท่ี 3 ความพึงพอใจในการสื่อสารของผูบังคับบัญชามีความสัมพันธกับการ

พัฒนาตนเอง ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยใชสถิติเพียรสัน (Pearson Correlation) เพ่ือใชทดสอบคา

ความสัมพันธกันสาหรับคานัยสําคัญทางสถิติ เพ่ือวิเคราะหถึงความสัมพันธระหวางความพึงพอใจใน

การสื่อสารของผูบังคับบัญชากับการพัฒนาตนเอง 

  ระดับการยอมรับหรือปฏิเสธสมมติฐาน คือ .01 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



52 
 

   

บทท่ี 4 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

การศึกษา เรื่อง “การศึกษาความสัมพันธระหวางความพึงพอใจของผูใตบังคับบัญชาท่ีมีตอ

พฤติกรรมการสื่อสารของผูบังคับบัญชา บรรยากาศการสื่อสาร และการพัฒนาตนเองของ

ผูใตบังคับบัญชา” ไดแบงผลการวิเคราะหขอมูลออกเปน 2 สวน ดังนี้ 

 

4.1 สวนท่ี 1  ผลการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) 

 นําเสนอผลการวิจัยตามลําดับ ดังนี้ 

 4.1.1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม นําเสนอดวยการแจกแจงความถ่ีและคารอยละ 

 4.1.2 พฤติกรรมการสื่อสารของผูบังคับบัญชา นําเสนอดวยหาคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

 4.1.3 บรรยากาศการสื่อสารในองคกร นําเสนอดวยหาคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 4.1.4 ความพึงพอใจในการสื่อสารของผูบังคับบัญชา นําเสนอดวยหาคาเฉลี่ย และสวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 4.1.5 พฤติกรรมในการพัฒนาตนเองของผูใตบังคับบัญชา นําเสนอดวยหาคาเฉลี่ย และสวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน 

  

4.2 สวนท่ี 2 การทดสอบสมมติฐาน (Hypothesis Testing) 

 นําเสนอผลการวิจัยตามลําดับ ดังนี้ 

 4.2.1 พฤติกรรมการสื่อสารของผูบังคับบัญชา มีความสัมพันธกับความพึงพอใจในการสื่อสาร

ของผูบังคับบัญชา 

 4.2.2 บรรยากาศการสื่อสารในองคกร มีความสัมพันธกับความพึงพอใจในการสื่อสารของ

ผูบังคับบัญชา  

 4.2.3 ความพึงพอใจในการสื่อสารของผูบังคับบัญชา มีความสัมพันธกับการพัฒนาตนเอง 

 โดยมีรายละเอียดของการวิเคราะหขอมูลแตละสวน ดังนี้ 
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4.1 สวนท่ี 1  ผลการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) 

4.1.1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

 

ตารางท่ี 4.1: ตารางแสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามเพศ 

 

เพศ จํานวน (คน) รอยละ 

ชาย 181 45.3 

หญิง 219 54.8 

รวม 400 100 

  

จากตารางท่ี 4.1 พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย โดยเพศหญิง

จํานวน 219 คน คิดเปนรอยละ 54.8 และเพศชาย จํานวน 181 คน คิดเปนรอยละ 45.3 

 

ตารางท่ี 4.2: ตารางแสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามอายุ 

 

อายุ จํานวน (คน) รอยละ 

ต่ํากวา 25 ป   5  1.3 

25 – 35 ป 93 23.3 

36 – 45 ป 110 27.5 

46 – 55 ป 145 36.3 

56 – 60 ป  47 11.8 

รวม 400  100 

 

จากตารางท่ี 4.2 พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญอยูในชวงอายุ 46-55 ป จํานวน 145 คน คิด

เปนรอยละ 36.3 อันดับท่ีสอง คือ ชวงอายุ 36-45 ป จํานวน 110 คน คิดเปนรอยละ 27.5 ลําดับท่ี

สาม ชวงอายุ 25-35 ป จํานวน 93 คน คิดเปนรอยละ 23.3 ลําดับท่ีสี่ ชวงอายุ 56-60 ป จํานวน 47 

คน คิดเปนรอยละ 11.8 และลําดับสุดทายชวงอายุต่ํากวา 25 ป จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 1.3 

ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 4.3: ตารางแสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามการศึกษา 

 

ระดับการศึกษา จํานวน (คน) รอยละ 

ต่ํากวาปริญญาตรี 110 27.5 

ปริญญาตรี 201 50.2 

ปริญญาโทข้ึนไป  89 22.3 

รวม 400  100 

 

จากตางท่ี 4.3 พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีระดับการศึกษาปริญญาตรี จํานวน 201 คน 

คิดเปนรอยละ 50.2 ลําดับท่ีสอง มีระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี จํานวน 110 คน คิดเปนรอยละ 

27.5 และลําดับสุดทายมีระดับการศึกษาปริญญาโทข้ึนไป จํานวน 89 คน คิดเปนรอยละ 22.3 

ตามลําดับ 

 

ตารางท่ี 4.4: ตารางแสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามระยะเวลาในการทํางาน 

 

ระยะเวลาในการทํางาน จํานวน (คน) รอยละ 

นอยกวา 1 ป  3  0.8 

1 – 5 ป 54 13.5 

6 – 10 ป 83 20.8 

11 – 15 ป 62 15.5 

16 – 20 ป 65 16.3 

มากกวา 20 ปข้ึนไป 133 33.3 

รวม 400  100 

 

จากตารางท่ี 4.4 พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีระยะเวลาในการทํางานมากกวา 20 ปข้ึนไป 

จํานวน 133 คน คิดเปนรอยละ 33.3 ลําดับท่ีสอง มีระยะเวลาในการทํางาน 6-10 ป จํานวน 83 คน 

คิดเปนรอยละ 20.8 ลําดับท่ีสาม มีระยะเวลาในการทํางาน 16-20 ป จํานวน 65 คน คิดเปนรอยละ 

16.5 ลําดับท่ีสี่ มีระยะเวลาในการทํางาน 11-15 ป จํานวน 62 คน คิดเปนรอยละ 15.5 ลําดับท่ีหา มี

ระยะเวลาในการทํางาน 1-5 ป จํานวน 54 คน คิดเปนรอยละ 13.5 และลําดับสุดทายมีระยะเวลาใน

การทํางานนอยกวา 1 ป จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 0.8 ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 4.5: ตารางแสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามสถานภาพการทํางาน 

 

สถานภาพการทํางาน จํานวน (คน) รอยละ 

ขาราชการ 186 46.5 

พนักงานราชการ  94 23.5 

ลูกจางประจํา 120 30.0 

รวม 400  100 

 

 จากตารางท่ี 4.5 พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีสถานภาพการทํางานเปนขาราชการ จํานวน 

186 คน คิดเปนรอยละ 46.5 ลําดับท่ีสอง มีสถานภาพการทํางานเปนลูกจางประจํา จํานวน 120 คน 

คิดเปนรอยละ 30.0 และลําดับสุดทายสถานภาพการทํางานเปนพนักงานราชการ จํานวน 94 คน คิด

เปนรอยละ 23.5 ตามลําดับ 

 

4.1.2 พฤติกรรมการสื่อสารของผูบังคับบัญชา 

 

ตารางท่ี 4.6: ตารางแสดงคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ท่ีมีตอพฤติกรรมการสื่อสารของ  

ผูบังคับบัญชา 

 

ประเด็น X S.D. ระดับ 

พฤติกรรมการสื่อสารเพ่ือมอบหมายงาน 3.97 0.741 มาก 

พฤติกรรมการสื่อสารเพ่ือตักเตือน 3.87 0.808 มาก 

พฤติกรรมการสื่อสารเพ่ือใหคําแนะนําและการให

คําปรึกษา 

3.95 0.800 มาก 

พฤติกรรมการสื่อสารเพ่ือติดตามผล 3.81 0.800 มาก 

พฤติกรรมการสื่อสารเพ่ือใหรักษาผลงานหรือกระตุนให

เพ่ิมประสิทธิภาพ 

3.86 0.918 มาก 

รวม 3.89 0.813 มาก 
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 จากตารางท่ี 4.6 พบวา พฤติกรรมการสื่อสารของผูบังคับบัญชา โดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูใน

ระดับมาก ( x = 3.89) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D. = 0.813) เม่ือพิจารณาเปนรายละเอียด

พบวา พฤติกรรมการสื่อสารเพ่ือมอบหมายงานอยูในระดับมากและมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด ( x  = 3.97) 

ลําดับท่ีสองคือ พฤติกรรมการสื่อสารเพ่ือใหคําแนะนําและการใหคําปรึกษา ( x  = 3.95) ลําดับท่ีสาม

คือ พฤติกรรมการสื่อสารเพ่ือตักเตือน ( x  = 3.87) ลําดับท่ีสี่คือ พฤติกรรมการสื่อสารเพ่ือใหรักษา

ผลงานหรือกระตุนใหเพ่ิมประสิทธิภาพ ( x  = 3.86) และลําดับสุดทายท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ 

พฤติกรรมการสื่อสารเพ่ือติดตามผล ( x  = 3.81) ตามลําดับ    

  

ตารางท่ี 4.7: ตารางแสดงคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จําแนกตามความเห็นของกลุม 

ตัวอยางท่ีมีตอพฤติกรรมการสื่อสารของผูบังคับบัญชา  

 

(ตารางมีตอ) 

พฤติกรรมการสื่อสารของผูบังคับบัญชา 

ระดับความพึงพอใจ 

X S.D. ระดับ 

มาก

ท่ีสุด 

(รอย

ละ) 

มาก 

(รอย

ละ) 

ปาน

กลาง 

(รอย

ละ) 

นอย 

(รอย

ละ) 

นอย

ท่ีสุด 

(รอย

ละ) 

พฤติกรรมการสื่อสารเพ่ือมอบหมายงาน 

1.ผูบังคับบัญชามอบหมายงานและอธิบายงาน

ชัดเจน 

31.0 49.3 17.5 1.5 0.8 4.08 0.779 มาก 

2.ผูบังคับบัญชาเห็นความสําคัญของงานท่ี

มอบหมาย 

31.0 55.0 11.8 2.0 0.3 4.15 0.714 มาก 

3. ผูบังคับบัญชาถามถึงปญหาและอุปสรรคใน

การปฏิบัติงานกับผูใตบังคับบัญชา 

12.5 50.0 30.8 5.5 1.3 3.67 0.811 มาก 

4. เมื่อมอบหมายงานผูบังคับบัญชาเช่ือมั่นใน

ตัวผูใตบังคับบัญชาวาสามารถทําได 

19.8 63.0 15.5 1.5 0.3 4.01 0.660 มาก 

พฤติกรรมการสื่อสารเพ่ือตักเตือน 

5. เมื่อผูใตบังคับบัญชากระทําความผิด

ผูบังคับบัญชามีหลักฐานในการช้ีแจง 

10.3 50.5 32.8 4.5 2.0 3.63 0.807 มาก 

6. ผูบังคับบัญชามีเหตุผลในการตกัเตือน 30.8 42.5 24.5 1.8 0.5 4.01 0.818 มาก 

พฤติกรรมการสื่อสารเพ่ือตักเตือน         

7.เมื่อผูใตบังคับบัญชากระทําความผิด 

ผูบังคับบัญชาจะขอคําอธิบาย 

10.3 56.5 28.2 4.0 1.0 3.71 0.743 มาก 
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ตารางท่ี 4.7 (ตอ): ตารางแสดงคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จําแนกตามความเห็นของกลุม 

ตัวอยางท่ีมีตอพฤติกรรมการสื่อสารของผูบังคับบัญชา 

 

(ตารางมีตอ) 

 

พฤติกรรมการสื่อสารของผูบังคับบัญชา 

ระดับความพึงพอใจ 

X S.D. ระดับ 

มาก

ท่ีสุด 

(รอย

ละ) 

มาก 

(รอย

ละ) 

ปาน

กลาง 

(รอย

ละ) 

นอย 

(รอย

ละ) 

นอย

ท่ีสุด 

(รอย

ละ) 

พฤติกรรมการสื่อสารเพ่ือตักเตือน 

8. ผูบังคับบัญชาใหแนวทางในการแกไขปญหา 40.8 38.5 17.3 2.5 1.0 4.16 0.865 มาก 

พฤติกรรมการสื่อสารเพ่ือใหคําแนะนําและการใหคําปรึกษา 

9. ผูใตบังคับบัญชาสามารถสอบถามความ

คิดเห็นจากผูบังคับบัญชา 

21.5 55.3 20.3 3.0 - 3.95 0.733 มาก 

10. ผูใตบังคับบัญชาสอบถามรายละเอียดของ

การปฏิบัติงานจากผูผูบังคับบัญชา 

18.5 58.0 19.5 3.5 0.5 3.90 0.747 มาก 

11. ผูบังคับบัญชาใหขอเสนอแนะในการ

ปฏิบัติงานแกผูใตบังคับบัญชา 

36.0 43.5 17.5 2.3 0.8 4.12 0.825 มาก 

พฤติกรรมการสื่อสารเพ่ือใหคําแนะนําและการใหคําปรึกษา 

12.ผูบังคับบัญชาช้ีขอดี-ขอเสีย ใหแก

ผูใตบังคับบัญชา 

26.3 37.0 31.0 5.3 0.3 3.83 0.895 มาก 

พฤติกรรมการสื่อสารเพ่ือติดตามผล         

13. ผูบังคับบัญชามีการตดิตามการปฏิบัติงาน

ของผูใตบังคับบัญชา 

15.3 54.0 28.0 2.5 0.3 3.82 0.723 มาก 

14.ผูบังคับบัญชาขอทราบอุปสรรคในการ

ปฏิบัติงาน 

18.3 41.8 35.3 4.3 0.5 3.73 0.824 มาก 

15.ผูบังคับบัญชารับฟงอยางตั้งใจในสิ่งท่ี

ผูใตบังคับบัญชานําเสนอ 

17.0 46.8 27.8 7.0 1.5 3.71 0.883 มาก 

16. ผูบังคับบัญชาใหเกียรติและความเช่ือ 

มั่นในการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา 

23.8 54.8 18.5 2.0 1.0 3.98 0.771 มาก 

พฤติกรรมการสื่อสารเพ่ือใหรักษาผลงานหรือกระตุนใหเพ่ิมประสิทธิภาพ 

17.ผูบังคับบัญชาชมเชย เมื่อผูใตบังคับบัญชา

ปฏิบัติงานสําเร็จ 

45.3 30.0 19.3 4.3 1.3 4.14 0.954 มาก 
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ตารางท่ี 4.7 (ตอ): ตารางแสดงคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จําแนกตามความเห็นของกลุม 

ตัวอยางท่ีมีตอพฤติกรรมการสื่อสารของผูบังคับบัญชา 

 

 

จากตารางท่ี 4.7 พบวา พฤติกรรมการสื่อสารของผูบังคับบัญชา โดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูใน

ระดับมาก ( x  = 3.89) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D. = 0.813) เม่ือพิจารณาเปนรายละเอียด

พบวา พฤติกรรมการสื่อสารของผูบังคับบัญชาเพ่ือมอบหมายงานโดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก  

( x  = 3.97) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D. = 0.741) เม่ือพิจารณาเปนรายละเอียด พบวา 

ผูบังคับบัญชาเห็นความสําคัญของงานท่ีมอบหมายมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากและมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด  

( x  = 4.15) ลําดับท่ีสองคือ ผูบังคับบัญชามอบหมายงานและอธิบายงานชัดเจน ( x  = 4.08) ลําดับท่ี

สามคือ เม่ือมอบหมายงานผูบังคับบัญชาเชื่อม่ันในตัวผูใตบังคับบัญชาวาสามารถทําได ( x  = 4.01) 

และลําดับสุดทายท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุดคือ ผูบังคับบัญชาถามถึงปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

กับผูใตบังคับบัญชา ( x  = 3.67) ตามลําดับ 

 พฤติกรรมการสื่อสารของผูบังคับบัญชาเพ่ือตักเตือนโดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก  

( x  = 3.87) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D. = 0.808) เม่ือพิจารณาเปนรายละเอียด พบวา 

ผูบังคับบัญชาใหแนวทางในการแกไขปญหามีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากและมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด  

พฤติกรรมการสื่อสารของผูบังคับบัญชา 

ระดับความพึงพอใจ 

X S.D. ระดับ 

มาก

ท่ีสุด 

(รอย

ละ) 

มาก 

(รอย

ละ) 

ปาน

กลาง 

(รอย

ละ) 

นอย 

(รอย

ละ) 

นอย

ท่ีสุด 

(รอย

ละ) 

พฤติกรรมการสื่อสารเพ่ือใหรักษาผลงานหรือกระตุนใหเพ่ิมประสิทธิภาพ 

18.ผูบังคับบัญชาช้ีแจงเหตุผลในการเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

19.0 43.8 30.0 6.3 1.0 3.73 0.873 มาก 

19.ผูบังคับบัญชารับฟงความคดิเห็นจาก

ผูใตบังคับบัญชาในการเพ่ิมประสทิธิภาพในการ

ปฏิบัติงาน 

12.8 48.3 25.0 12.3 1.8 3.58 0.922 มาก 

20. ผูบังคับบัญชากลาวถึงความสาํเร็จในการ

ปฏิบัติงานท่ีบรรลุตามเปาหมาย 

35.5 35.8 22.5 5.8 0.5 4.00 0.926 มาก 

รวม 3.89 0.813 มาก 
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( x  = 4.16) ลําดับท่ีสองคือ ผูบังคับบัญชามีเหตุผลในการตักเตือน ( x  = 4.01) ลําดับท่ีสามคือ เม่ือ

ผูใตบังคับบัญชากระทําความผิด ผูบังคับบัญชาจะขอคําอธิบาย ( x  = 3.71) และลําดับสุดทายท่ีมี

คาเฉลี่ยนอยท่ีสุดคือ เม่ือผูใตบังคับบัญชากระทําความผิดผูบังคับบัญชามีหลักฐานในการชี้แจง  

( x  = 3.63) ตามลําดับ 

 พฤติกรรมการสื่อสารเพ่ือใหคําแนะนําและการใหคําปรึกษาโดยรวมอยูมีคาเฉลี่ยในระดับมาก 

( x  = 3.95) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D. = 0.800) เม่ือพิจารณาเปนรายละเอียด พบวา 

ผูบังคับบัญชาใหขอเสนอแนะในการปฏิบัติงานแกผูใตบังคับบัญชามีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากและมี

คาเฉลี่ยสูงท่ีสุด ( x  = 4.12) ลําดับท่ีสองคือ ผูใตบังคับบัญชาสามารถสอบถามความคิดเห็นจาก

ผูบังคับบัญชา ( x  = 3.95) ลําดับท่ีสามคือ ผูใตบังคับบัญชาสอบถามราบละเอียดของการปฏิบัติงาน

จากผูบังคับบัญชา ( x  = 3.90) และลําดับสุดทายท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุดคือ ผูบังคับบัญชาชี้ขอดี-ขอเสีย 

ใหแกผูใตบังคับบัญชา ( x  = 3.83) ตามลําดับ 

 พฤติกรรมการสื่อสารเพ่ือติดตามผลโดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( x  = 3.81) และสวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D. = 0.800) เม่ือพิจารณาเปนรายละเอียด พบวา ผูบังคับบัญชาใหเกียรติและ

ความเชื่อม่ันในการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชามีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากและมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด  

( x  = 3.98) ลําดับท่ีสองคือ ผูบังคับบัญชามีการติดตามการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา  

( x  = 3.82) ลําดับท่ีสามคือ ผูบังคับบัญชาขอทราบอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ( x  = 3.73) และลําดับ

สุดทายท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุดคือผูบังคับบัญชารับฟงอยางตั้งใจในสิ่งท่ีผูใตบังคับบัญชานําเสนอ  

( x  = 3.71) ตามลําดับ 

พฤติกรรมการสื่อสารเพ่ือใหรักษาผลงานหรือกระตุนใหเพ่ิมประสิทธิภาพโดยรวมมีคาเฉลี่ย

อยูในระดับมาก ( x  = 3.86) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D. = 0.918) เม่ือพิจารณาเปน

รายละเอียด พบวา ผูบังคับบัญชาชมเชย เม่ือผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติงานสําเร็จมีคาเฉลี่ยอยูในระดับ

มากและมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด ( x  = 4.14) ลําดับท่ีสองคือ ผูบังคับบัญชากลาวถึงความสําเร็จในการ

ปฏิบัติงานท่ีบรรลุตามเปาหมาย ( x  = 4.00) ลําดับท่ีสามคือ ผูบังคับบัญชาชี้แจงเหตุผลในการเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ( x  = 3.73) และลําดับสุดทายท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุดคือ ผูบังคับบัญชา

รับฟงความคิดเห็นจากผูใตบังคับบัญชาในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ( x  = 3.58)  

ตามลําดับ 
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4.1.3 บรรยากาศการสื่อสารในองคกร 

 

ตารางท่ี 4.8: ตารางแสดงคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ท่ีมีตอบรรยากาศการสื่อสารในองคกร 

 

ประเด็น X S.D. ระดับ 

การรับรูบรรยากาศการสื่อสารในองคกร 3.95 0.788 มาก 

สภาพแวดลอมภายในองคกร 3.81 0.767 มาก 

พฤติกรรมภายในองคกร 3.72 0.856 มาก 

รวม 3.82 0.803 มาก 

 

 จากตารางท่ี 4.8 พบวา บรรยากาศการสื่อสารในองคกร โดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก 

 ( x  = 3.82) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D. = 0.803) เม่ือพิจารณาเปนรายละเอียด พบวา การ

รับรู มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากและมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด ( x  = 3.95)  ลําดับท่ีสองคือ สภาพแวดลอม  

( x  = 3.87) และลําดับสุดทายท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุดคือ พฤติกรรมภายในองคกร ( x  = 3.72) 

ตามลําดับ 

 

ตารางท่ี 4.9: ตารางแสดงคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จําแนกตามความเห็นของกลุม 

ตัวอยางท่ีมีตอบรรยากาศการสื่อสารในองคกร  

 

 (ตารางมีตอ) 

บรรยากาศการสื่อสารในองคกร 

ระดับความพึงพอใจ 

X S.D. ระดับ 

มาก

ท่ีสุด 

(รอย

ละ) 

มาก 

(รอย

ละ) 

ปาน

กลาง 

(รอย

ละ) 

นอย 

(รอย

ละ) 

นอย

ท่ีสุด 

(รอย

ละ) 

การรับรูบรรยากาศการสื่อสารในองคกร 

1. ทานรูสึกวาผูบังคับบัญชาใหอิสระในการ

ปฏิบัติงาน 

34.3 46.5 46.8 2.0 0.5 4.12 0.789 มาก 

2. ทานรูสึกวาผูบังคับบัญชายอมรบัในความ

คิดเห็นของผูใตบังคับบัญชา 

18.5 51.2 26.3 3.0 1.0 3.83 0.794 มาก 
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ตารางท่ี 4.9 (ตอ): ตารางแสดงคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จําแนกตามความเห็นของกลุม 

ตัวอยางท่ีมีตอบรรยากาศการสื่อสารในองคกร  

 

บรรยากาศการสื่อสารในองคกร 

ระดับความพึงพอใจ 

X S.D. ระดับ 

มาก

ท่ีสุด 

(รอย

ละ) 

มาก 

(รอย

ละ) 

ปาน

กลาง 

(รอย

ละ) 

นอย 

(รอย

ละ) 

นอย

ท่ีสุด 

(รอย

ละ) 

การรับรูบรรยากาศการสื่อสารในองคกร 

3. ทานรูสึกวาผูบังคับบัญชาใหความไว 

วางใจในการปฏิบัติงานแกผูใตบังคับบัญชา 

24.5 53.8 18.8 2.3 0.8 3.99 0.769 มาก 

4. ทานรูสึกวาเพ่ือนรวมงานภายในหนวยงาน

ของทานใหความรวมมือในการปฏบัิติงาน 

23.0 46.8 27.0 2.8 0.5 3.89 0.803 มาก 

สภาพแวดลอมภายในองคกร 

5. ทานสามารถปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมาย

สําเรจ็ตามเปาหมายท่ีวางไว 

35.5 51.5 13.3 0.8 - 4.20 0.685 มาก 

6. ความรวมมือและประสานงานระหวาง

หนวยงานของทานกับหนวยงานอ่ืนๆ เปนไปใน

ทิศทางท่ีดี 

16.0 54.3 28.2 1.5 - 3.85 0.693 มาก 

7. ความสัมพันธในหนวยงานของทานมีความ

ไววางใจและรวมมือกันปฏิบัติงาน 

17.5 55.0 24.0 2.8 0.8 3.86 0.757 มาก 

8. ทานมีเพ่ือนรวมงานท่ีชวยเหลือซึ่งกันและ

กัน และสามารถปฏิบัติงานแทนกันได 

30.8 49.8 16.5 3.0 - 4.08 0.766 มาก 

9. คาตอบแทนมีความเหมาะสมกับหนาท่ีท่ี

ปฏิบัต ิ

27.8 34.0 31.0 5.8 1.5 3.81 0.958 มาก 

10. ระยะเวลาในการปฏบัิติงาน มคีวาม

เหมาะสมกับหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย 

4.3 42.3 48.8 4.0 0.8 3.45 0.677 มาก 

11. มีการปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงผลประโยชน

สวนรวมมากกวาสวนตน 

21.8 51.5 24.5 1.8 0.5 3.92 0.757 มาก 

สภาพแวดลอมภายในองคกร 

12. องคกรเปดโอกาสในการออกความเห็น

หรือเสนอความคิดเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติงาน

ขององคกร 

9.5 29.8 47.3 12.8 0.8 3.35 0.847 ปาน

กลาง 

(ตารางมีตอ) 
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ตารางท่ี 4.9 (ตอ): ตารางแสดงคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จําแนกตามความเห็นของกลุม 

ตัวอยางท่ีมีตอบรรยากาศการสื่อสารในองคกร  

 

บรรยากาศการสื่อสารในองคกร 

ระดับความพึงพอใจ 

X S.D. ระดับ 

มาก

ท่ีสุด 

(รอย

ละ) 

มาก 

(รอย

ละ) 

ปาน

กลาง 

(รอย

ละ) 

นอย 

(รอย

ละ) 

นอย

ท่ีสุด 

(รอย

ละ) 

พฤติกรรมภายในองคกร 

13. ทานมีความเช่ือมั่น ความไววางใจใน

แหลงขอมูลขององคกร 

20.5 38.5 36.8 4.0 0.3 3.75 0.833 มาก 

14. ผูบังคับบัญชาเปดกวางในเรื่องการพูดและ

การฟงใหแกผูใตบังคับบัญชา 

14.5 53.0 27.0 5.5 - 3.77 0.762 มาก 

15. ผูบังคับบัญชาใหความเสมอภาคและเทา

เทียมกันกับผูใตบังคับบัญชา 

22.0 35.0 35.8 5.8 1.5 3.70 0.925 มาก 

16. ผูบังคับบัญชามีการชมเชย ยกยองหรือให

รางวัลแกบุคคลหรือทีมงาน เมื่อปฏิบัติงานได

ตรงตามเปาหมาย 

30.5 38.3 22.8 7.2 1.3 3.90 0.962 มาก 

17.ผูบังคับบัญชามีความเปนกันเองกับ 

ผูใตบังคับบัญชา 

30.8 36.6 28.5 4.3 0.3 3.93 0.884 มาก 

18. ผูบังคับบัญชาเปดโอกาสให

ผูใตบังคับบัญชารวมกันตัดสินใจปญหา 

11.0 43.8 33.5 11.3 0.5 3.54 0.852 มาก 

19.ผูใตบังคับบัญชาสามารถตดิตอสื่อสารกับ

ผูบังคับบัญชาไดทุกเมื่อ 

14.2 42.3 39.0 4.0 0.5 3.66 0.789 มาก 

20. เปดโอกาสใหเพ่ิมพูนความรู ความสามารถ 

เชน ใหเขารับการอบรม/สัมมนา หรือศึกษาตอ 

14.0 38.3 40.3 6.5 1.0 3.58 0.846 มาก 

รวม 3.80 0.807 มาก 

 

จากตารางท่ี 4.9 พบวา บรรยากาศการสื่อสารในองคกร โดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก  

( x  = 3.80) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D. = 0.807) เม่ือพิจารณาเปนรายละเอียดพบวา  

 ดานการรับรูโดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( x  = 3.95) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(S.D. = 0.788) เม่ือพิจารณาเปนรายละเอียด พบวา ผูบังคับบัญชาใหอิสระในการปฏิบัติงานมี

คาเฉลี่ยอยูในระดับมากและมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด ( x  = 4.12) ลําดับท่ีสองคือ ผูบังคับบัญชาใหความ
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ไววางใจในการปฏิบัติงานแกผูใตบังคับบัญชา ( x  = 3.99) ลําดับท่ีสามคือ เพ่ือนรวมงานภายใน

หนวยงานของทานใหความรวมมือในการปฏิบัติงาน ( x  = 3.89) และลําดับสุดทายท่ีมีคาเฉลี่ยนอย

ท่ีสุดคือ ผูบังคับบัญชายอมรับในความคิดเห็นของผูใตบังคับบัญชา ( x  = 3.83) ตามลําดับ 

 ดานสภาพแวดลอมโดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( x  = 3.81) และสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (S.D. = 0.767) เม่ือพิจารณาเปนรายละเอียด พบวา บุคลากรในองคกรสามารถปฏิบัติงาน

ท่ีไดรับมอบหมายสําเร็จตามเปาหมายท่ีวางไวมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากและมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด  

( x  = 4.20) ลําดับท่ีสองคือ มีเพ่ือนรวมงานท่ีชวยเหลือซ่ึงกันและกัน และสามารถปฏิบัติงานแทนกัน

ได ( x  = 4.08) ลําดับท่ีสามคือ มีการปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงผลประโยชนสวนรวมมากกวาสวนตน  

( x  = 3.92) ลําดับท่ีสี่คือ ความสัมพันธในหนวยงานมีความไววางใจและรวมมือกันปฏิบัติงาน  

( x  = 3.86) ลําดับท่ีหาคือ ความรวมมือและประสานงานระหวางหนวยงานกับหนวยงานอ่ืนๆ เปนไป

ในทิศทางท่ีดี ( x  = 3.85) ลําดับท่ีหกคือ คาตอบแทนมีความเหมาะสมกับหนาท่ีท่ีปฏิบัติ ( x  = 3.81) 

ลําดับท่ีเจ็ดคือ ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน มีความเหมาะสมกับหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย ( x  = 3.45) 

และลําดับสุดทายท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุดคือ องคกรเปดโอกาสในการออกความเห็นหรือเสนอความ

คิดเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติงานขององคกร ( x  = 3.35) ตามลําดับ 

ดานพฤติกรรมภายในองคกรโดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( x  = 3.72) และสวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D. =0.856) เม่ือพิจารณาเปนรายละเอียด พบวา ผูบังคับบัญชามีความเปน

กันเองกับผูใตบังคับบัญชามีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากและมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด ( x  = 3.93) ลําดับท่ีสองคือ 

ผูบังคับบัญชามีการชมเชย ยกยองหรือใหรางวัลแกบุคคลหรือทีมงาน เม่ือปฏิบัติงานไดตรงตาม

เปาหมาย ( x  = 3.90) ลําดับท่ีสามคือ ผูบังคับบัญชาเปดกวางในเรื่องการพูดและการฟงใหแก

ผูใตบังคับบัญชา ( x  = 3.77) ลําดับท่ีสี่คือ บุคลากรในองคกรมีความเชื่อม่ัน ความไววางใจในแหลง 

ขอมูลขององคกร ( x  = 3.75)  ลําดับท่ีหาคือ ผูบังคับบัญชาใหความเสมอภาคและเทาเทียมกันกับ

ผูใตบังคับบัญชา ( x  = 3.70) ลําดับท่ีหกคือ ผูใตบังคับบัญชาสามารถติดตอสื่อสารกับผูบังคับบัญชา

ไดทุกเม่ือ ( x  = 3.66) ลําดับท่ีเจ็ดคือ องคกรเปดโอกาสใหเพ่ิมพูนความรู ความสามารถ เชน ใหเขา

รับการอบรม/ สัมมนา หรือศึกษาตอ ( x  = 3.58)  และลําดับสุดทายท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุดคือ 

ผูบังคับบัญชาเปดโอกาสใหผูใตบังคับบัญชารวมกันตัดสินใจปญหา ( x  = 3.54)   ตามลําดับ 
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4.1.4 ความพึงพอใจในการสื่อสารของผูบังคับบัญชา 

 

ตารางท่ี 4.10: ตารางแสดงคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ท่ีมีตอความพึงพอใจในการสื่อสาร 

ของผูบังคับบัญชา 

 

ประเด็น X S.D. ระดับ 

การติดตอสื่อสารกับผูบังคับบัญชา 4.00 0.744 มาก 

การบูรณาการขององคกร 3.21 0.771 ปานกลาง 

คุณภาพของสื่อ 3.68 0.869 มาก 

การสื่อสารในระดับเดียวกัน 3.79 0.827 มาก 

ภาพรวมขององคกรโดยท่ัวไป 3.44 0.773 มาก 

ขอมูลยอนกลับของบุคคล 3.41 0.794 มาก 

รวม 3.58 0.796 มาก 

 

 จากตารางท่ี 4.10 พบวา ความพึงพอใจในการสื่อสารของผูบังคับบัญชา โดยรวมมีคาเฉลี่ย

อยูในระดับมาก ( x  = 3.58) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D. = 0.796) เม่ือพิจารณาเปน

รายละเอียด พบวา การติดตอสื่อสารกับผูบังคับบัญชา มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากและมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด 

( x  = 4.00) ลําดับท่ีสองคือ การสื่อสารในระดับเดียวกัน ( x  = 3.79)  ลําดับท่ีสามคือ คุณภาพของสื่อ 

( x  = 3.68)  ลําดับท่ีสี่คือ ภาพรวมขององคกรโดยท่ัวไป ( x  = 3.44) ลําดับท่ีหาคือ ขอมูลยอนกลับ

ของบุคคล ( x  = 3.41)  และลําดับสุดทายท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ การบูรณาการขององคกร ( x  = 

3.21) ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 4.11: ตารางแสดงคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จําแนกตามความเห็นของกลุม 

ตัวอยางท่ีมีตอความพึงพอใจในการสื่อสารของผูบังคับบัญชา  

 

 

ความพึงพอใจในการสื่อสารของผูบังคับบัญชา 

 

ระดับความพึงพอใจ 

X S.D. ระดับ 

มาก

ท่ีสุด 

(รอย

ละ) 

มาก 

(รอย

ละ) 

ปาน

กลาง 

(รอย

ละ) 

นอย 

(รอย

ละ) 

นอย

ท่ีสุด 

(รอย

ละ) 

การติดตอสื่อสารกับผูบังคับบัญชา 

1. การสั่งงานจากผูบังคับบัญชาทางลายลักษณ

อักษรมีความชัดเจน ครบถวน 

34.5 43.8 18.5 3.0 0.3 4.09 0.816 มาก 

2.การสั่งงานจากผูบังคับบัญชาทางวาจามี

ความชัดเจน 

30.0 46.5 21.3 2.0 0.3 4.04 0.784 มาก 

3. การแนะนําของผูบังคับบัญชาท่ีมีตอทาน

เปนสิ่งท่ียอมรับไดตอการนําไปปฏบัิติ 

31.0 48.0 18.0 2.8 0.3 4.07 0.787 มาก 

4.การใหความสาํคัญตอความคิดเห็นของ

ผูใตบังคับบัญชากอนดําเนินการตางๆ 

9.8 50.0 33.5 6.5 0.3 3.63 0.759 มาก 

5. การสื่อสารท้ังทางลายลักษณอักษรและทาง

วาจามีความชัดเจนและครบถวน 

29.3 44.8 23.3 2.8 - 4.01 0.798 มาก 

6. ผูบังคับบัญชาสามารถใหคําตอบเก่ียวกับ

งานท่ีปฏิบัติได 

42.5 38.0 16.8 2.5 0.3 4.20 0.823 มาก 

การบูรณาการขององคกร 

7. การไดรับทราบขอมลูเก่ียวกับการรับ

บุคลากรใหมเขามาปฏิบัติงาน 

4.0 23.3 47.5 24.0 1.3 3.05 0.826 ปาน

กลาง 

8. การไดรับทราบการเปลี่ยนแปลงบุคลากร

ใหมภายในองคกร 

4.0 28.0 42.8 24.3 1.0 3.10 0.845 ปาน

กลาง 

9. การไดรับทราบขอมลูเก่ียวกับนโยบายและ

เปาหมายภายในหนวยงานของทาน 

4.0 32.3 52.5 11.3 - 3.29 0.716 ปาน

กลาง 

10. การไดรับขาวสารขอมลูเก่ียวกับลักษณะ

งานท่ีทานปฏิบัติอยู 

6.3 36.8 49.0 8.0 - 3.41 0.727 มาก 

11. การไดรับขาวสารเก่ียวกับคาตอบ 

แทนและผลประโยชนของบุคลากรในองคกร 

3.8 29.0 53.8 12.8 0.8 3.22 0.741 ปาน

กลาง 

(ตารางมีตอ) 
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ตารางท่ี 4.11 (ตอ): ตารางแสดงคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จําแนกตามความเห็นของกลุม 

ตัวอยางท่ีมีตอความพึงพอใจในการสื่อสารของผูบังคับบัญชา  

 

 

ความพึงพอใจในการสื่อสารของผูบังคับบัญชา 

 

ระดับความพึงพอใจ 

X S.D. ระดับ 

มาก

ท่ีสุด 

(รอย

ละ) 

มาก 

(รอย

ละ) 

ปาน

กลาง 

(รอย

ละ) 

นอย 

(รอย

ละ) 

นอย

ท่ีสุด 

(รอย

ละ) 

คุณภาพของสื่อ 

12. การสื่อสารดวยถอยคํา (การเขาประชุม 

การสั่งการทางวาจา และการพบปะพูดคุย) 

30.8 44.3 22.3 2.3 0.5 4.03 0.816 มาก 

13. การสื่อสารดวยการเขียนเปนลายลักษณ

อักษร (บันทึกขอความ คําสั่ง หนังสือเวียน 

ประกาศ) 

30.3 44.3 21.5 3.0 1.0 4.00 0.854 มาก 

14.การสื่อสารโดยผานสื่อสิ่งพิมพ (บอรด

ประชาสมัพันธ) 

12.0 29.3 47.5 10.0 1.3 3.41 0.871 มาก 

15. การสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส (เว็บไซต 

อีเมล การใชโทรศัพท และโทรสาร) 

9.5 32.0 36.8 20.5 1.3 3.28 0.937 ปาน

กลาง 

การสื่อสารในระดับเดียวกัน 

16. ความรวมมือในการตดิตอสื่อสาร

แลกเปลีย่นขอมูลขาวสารซึ่งกันและกัน 

21.3 37.3 37.0 4.3 0.3 3.75 0.845 มาก 

17. การสื่อสารระหวางบุคลากรภายในองคกร

ในรูปแบบไมเปนทางการ 

24.0 35.8 35.5 4.5 0.3 3.79 0.868 มาก 

18. ความราบรื่นในการติดตอประสานและ

ปฏิบัติงานเปนทีม 

19.0 50.0 27.3 3.8 - 3.84 0.768 มาก 

ภาพรวมขององคกรโดยท่ัวไป 

19. การไดรับทราบขาวสารเก่ียวกับนโยบาย

ของรัฐบาลท่ีสงผลถึงองคกร 

6.3 31.0 50.2 12.3 0.3 3.31 0.774 ปาน

กลาง 

20. การไดรับทราบขาวสารเก่ียวกับกิจกรรม/

โครงการขององคกรอยางสม่าํเสมอ 

20.3 32.8 42.3 4.8 - 3.69 0.847 มาก 

21. การไดรับความขาวสารเก่ียวกับความ

เคลื่อนไหวหรือการเปลีย่นแปลงตางๆ ภายใน

องคกรอยูเสมอ 

4.5 32.8 54.0 8.8 - 3.33 0.698 ปาน

กลาง 

(ตารางมีตอ) 
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ตารางท่ี 4.11 (ตอ): ตารางแสดงคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ท่ีมีตอความพึงพอใจในการ 

สื่อสารของผูบังคับบัญชา  

 

 

ความพึงพอใจในการสื่อสารของผูบังคับบัญชา 

 

ระดับความพึงพอใจ 

X S.D. ระดับ 

มาก

ท่ีสุด 

(รอย

ละ) 

มาก 

(รอย

ละ) 

ปาน

กลาง 

(รอย

ละ) 

นอย 

(รอย

ละ) 

นอย

ท่ีสุด 

(รอย

ละ) 

ขอมูลยอนกลับของบุคคล 

22. การไดรับทราบผลการประเมนิและการ

ปฏิบัติงานของทาน 

7.2 31.8 51.0 9.3 0.8 3.36 0.778 ปาน

กลาง 

23. การปฏิบัติงานของทานไดรบัการยกยอง

ชมเชย 

18.8 42.0 30.0 8.0 1.3 3.69 0.909 มาก 

24. การไดรับทราบขาวสารเก่ียวกับ

ความกาวหนาในตําแหนงหนาท่ีของทาน 

4.5 28.5 55.0 11.0 1.0 3.25 0.746 ปาน

กลาง 

25. การไดรับทราบขาวสารในการปฏิบัติงานท่ี

รวดเร็ว ทันตอการปฏิบัติงาน 

5.5 33.3 52.3 8.0 1.0 3.34 0.746 ปาน

กลาง 

รวม 3.60 0.803 มาก 

 

จากตารางท่ี 4.11 พบวา ความพึงพอใจในการสื่อสารของผูบังคับบัญชา โดยรวมมีคาเฉลี่ย

อยูในระดับมาก ( x  = 3.60) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D. = 0.803) เม่ือพิจารณาเปน

รายละเอียด พบวา 

 ดานการติดตอสื่อสารกับผูบังคับบัญชาโดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( x  = 4.00)  และ

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D. = 0.794) เม่ือพิจารณาเปนรายละเอียด พบวา ผูบังคับบัญชาสามารถ

ใหคําตอบเก่ียวกับงานท่ีปฏิบัติได มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากและมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด ( x  = 4.20) ลําดับท่ี

สองคือ การสั่งงานจากผูบังคับบัญชาทางลายลักษณอักษรมีความชัดเจน ครบถวน ( x  = 4.09) ลําดับ

ท่ีสามคือ การแนะนําของผูบังคับบัญชาเปนสิ่งท่ียอมรับไดตอการนําไปปฏิบัติ ( x  = 4.07) ลําดับท่ีสี่

คือ การสั่งงานจากผูบังคับบัญชาทางวาจามีความชัดเจน ( x  = 4.04) ลําดับท่ีหาคือ การสื่อสารท้ัง

ทางลายลักษณอักษรและทางวาจามีความชัดเจนและครบถวน ( x  = 4.01) และลําดับสุดทายท่ีมี

คาเฉลี่ยนอยท่ีสุดคือ การใหความสําคัญตอความคิดเห็นของผูใตบังคับบัญชากอนดําเนินการตาง ๆ  

( x  = 3.63) ตามลําดับ 
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ดานการบูรณาการขององคกรโดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง ( x  = 3.21) และสวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D. = 0.771) เม่ือพิจารณาเปนรายละเอียด พบวา การไดรับขาวสารขอมูล

เก่ียวกับลักษณะงานท่ีปฏิบัติอยู มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากและมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด ( x  = 3.41)   ลําดับ

ท่ีสองคือ การไดรับทราบขอมูลเก่ียวกับนโยบายและเปาหมายภายในหนวยงาน ( x  = 3.29) ลําดับท่ี

สามคือ การไดรับขาวสารเก่ียวกับคาตอบแทนและผลประโยชนของบุคลากรในองคกร ( x  = 3.22) 

ลําดับท่ีสี่คือ การไดรับทราบการเปลี่ยนแปลงบุคลากรใหมภายในองคกร ( x  = 3.10) และลําดับ

สุดทายท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุดคือ การไดรับทราบขอมูลเก่ียวกับการรับบุคลากรใหมเขามาปฏิบัติงาน 

( x  = 3.05) ตามลําดับ 

ดานคุณภาพของสื่อโดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( x  = 3.68)  และสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (S.D. = 0.869) เม่ือพิจารณาเปนรายละเอียด พบวา การสื่อสารดวยถอยคํา (การเขา

ประชุม การสั่งการทางวาจา และการพบปะพูดคุย) มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากและมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด  

( x  = 4.03) ลําดับท่ีสองคือ การสื่อสารดวยการเขียนเปนลายลักษณอักษร (บันทึกขอความ คําสั่ง 

หนังสือเวียน ประกาศ) ( x  = 4.00) ลําดับท่ีสามคือ การสื่อสารโดยผานสื่อสิ่งพิมพ (บอรด

ประชาสัมพันธ) ( x  = 3.41) และลําดับสุดทายท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุดคือ การสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส 

(เว็บไซต อีเมล การใชโทรศัพท และโทรสาร) ( x  = 3.28) ตามลําดับ 

ดานการสื่อสารในระดับเดียวกันโดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( x  = 3.79) และสวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D. = 0.827) เม่ือพิจารณาเปนรายละเอียด พบวา การสื่อสารระหวางบุคลากร

ภายในองคกรในรูปแบบไมเปนทางการ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากและมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด ( x  = 3.79)   

ลําดับท่ีสองคือ ความรวมมือในการติดตอสื่อสาร แลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารซ่ึงกันและกัน ( x  = 3.75)  

และลําดับสุดทายท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุดคือ ความราบรื่นในการติดตอประสานและปฏิบัติงานเปนทีม 

( x  = 3.84) ตามลําดับ 

 ดานภาพรวมขององคกรโดยท่ัวไปโดยรวมอยูมีคาเฉลี่ยในระดับมาก ( x  = 3.44) และสวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D. = 0.773) เม่ือพิจารณาเปนรายละเอียด พบวา การไดรับทราบขาวสาร

เก่ียวกับกิจกรรม/ โครงการขององคกรอยางสมํ่าเสมอ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากและมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด 

( x  = 3.69) ลําดับท่ีสองคือ การไดรับความขาวสารเก่ียวกับความเคลื่อนไหวหรือการเปลี่ยนแปลง

ตางๆ ภายในองคกรอยูเสมอ ( x  = 3.33) และลําดับสุดทายท่ีมีคะแนนเฉลี่ยนอยท่ีสุดคือ การได

รับทราบขาวสารเก่ียวกับนโยบายของรัฐบาลท่ีสงผลถึงองคกร ( x  = 3.31) ตามลําดับ 

 ดานขอมูลยอนกลับของบุคคลโดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( x  = 3.41) และสวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D. = 0.794) เม่ือพิจารณาเปนรายละเอียด พบวา การปฏิบัติงานของของ

บุคลากรในองคกรไดรับการยกยองชมเชย มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากและมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด  
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( x  = 3.69) ลําดับท่ีสองคือ การไดรับทราบผลการประเมินและการปฏิบัติงาน ( x  = 3.36) ลําดับท่ี

สามคือ การไดรับทราบขาวสารในการปฏิบัติงานท่ีรวดเร็ว ทันตอการปฏิบัติงาน ( x  = 3.34) และ

ลําดับสุดทายท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุดคือ การไดรับทราบขาวสารเก่ียวกับความกาวหนาในตําแหนงหนาท่ี 

( x  = 3.25) ตามลําดับ 

 

4.1.5 พฤติกรรมในการพัฒนาตนเองของผูใตบังคับบัญชา 

 

ตารางท่ี 4.12: ตารางแสดงคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ท่ีมีตอพฤติกรรมในการพัฒนาตนเอง 

ของผูใตบังคับบัญชา 

 

ประเด็น X S.D. ระดับ 

ดานวิชาชีพ 3.78 0.735 มาก 

ดานจิตใจ 4.18 0.712 มาก 

ดานสังคม 4.11 0.686 มาก 

รวม 4.02 0.711 มาก 

 

 จากตารางท่ี 4.12 พบวา พฤติกรรมในการพัฒนาตนเองของผูใตบังคับบัญชาโดยรวมมี

คาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( x  = 4.02) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D. = 0.711) เม่ือพิจารณาเปน

รายละเอียด พบวา ดานจิตใจ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากและมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด ( x  = 4.18)   ลําดับท่ี

สองคือ ดานสังคม ( x  = 4.11) และลําดับสุดทายท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุดคือ ดานวิชาชีพ ( x  = 3.78) 

ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 4.13: ตารางแสดงคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จําแนกตามความเห็นของกลุม 

ตัวอยางท่ีมีตอพฤติกรรมในการพัฒนาตนเองของผูใตบังคับบัญชา  

 

พฤติกรรมในการพัฒนาตนเองของ

ผูใตบังคับบัญชา 

ระดับความพึงพอใจ 

X S.D. ระดับ 

มาก

ท่ีสุด 

(รอย

ละ) 

มาก 

(รอย

ละ) 

ปาน

กลาง 

(รอย

ละ) 

นอย 

(รอย

ละ) 

นอย

ท่ีสุด 

(รอย

ละ) 

ดานวิชาชีพ 

1. ทานนําความรูท่ีไดรับจากการฝกอบรม/

สัมมนาตางๆ มาปรับใชในการปฏบัิติงาน 

21.8 50.2 26.5 1.3 0.3 3.92 0.742 มาก 

2. ทานนําความรูและประสบการณท่ีไดจาก

การเรยีนรูของตนเองมาประยุกตใชในการ

ปฏิบัติงาน 

22.3 54.5 21.5 1.8 - 3.97 0.713 มาก 

3. เรียนรูสิ่งใหมๆ เพ่ือนํามาใชในการ

ปฏิบัติงานอยูเสมอ 

21.5 51.7 24.0 2.5 0.3 3.92 0.756 มาก 

4. ทานติดตามขาวสารเก่ียวกับวิชาชีพของทาน 7.0 39.3 49.3 4.3 0.3 3.49 0.701 มาก 

5. ทานมีสวนรวมในการปรับปรุงการ

ปฏิบัติงาน 

9.3 48.5 37.0 4.5 0.8 3.61 0.748 มาก 

6. ตองการรับความรูเพ่ิมเติมเก่ียวกับงานท่ี

รับผิดชอบอยางสม่ําเสมอ 

13.5 49.5 34.3 2.8 - 3.74 0.721 มาก 

7. ทานศึกษาแนวทางและวิธีการทํางานของผูท่ี

ประสบความสําเรจ็เพ่ือนํามาปรับใชกับตนเอง 

20.0 49.8 27.8 2.0 0.5 3.87 0.766 มาก 

ดานจิตใจ 

8. ทานพึงพอใจกับหนาท่ีท่ีทานไดปฏิบัติอยู 45.0 39.8 13.8 1.5 - 4.28 0.754 มาก

ท่ีสุด 

9. ทานมีความเช่ือมั่นในตนเอง 38.5 42.5 17.5 1.3 0.3 4.18 0.776 มาก 

10. ทานใหเกียรติแกผูบังคับบัญชาและเพ่ือน

รวมงานเสมอ 

53.8 39.8 6.0 0.5 - 4.47 0.632 มาก

ท่ีสุด 

11. ทานสามารถสรางกําลังใจแกตนเองและ

ผูอ่ืนไดเสมอ 

24.8 53.3 21.3 0.8 - 4.02 0.701 มาก 

12. ทานสามารถแกไขปญหาเฉพาะหนาไดเปน

อยางด ี

22.8 54.3 22.0 1.0 - 3.99 0.699 มาก 

(ตารางมีตอ) 
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ตารางท่ี 4.13 (ตอ): ตารางแสดงคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จําแนกตามความเห็นของกลุม 

ตัวอยางท่ีมีตอพฤติกรรมในการพัฒนาตนเองของผูใตบังคับบัญชา  

 

พฤติกรรมในการพัฒนาตนเองของ

ผูใตบังคับบัญชา 

ระดับความพึงพอใจ 

X S.D. ระดับ 

มาก

ท่ีสุด 

(รอย

ละ) 

มาก 

(รอย

ละ) 

ปาน

กลาง 

(รอย

ละ) 

นอย 

(รอย

ละ) 

นอย

ท่ีสุด 

(รอย

ละ) 

ดานสังคม 

13. รับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน 30.5 59.8 9.0 0.8 - 4.20 0.621 มาก 

14. ตองการปฏิบัติงานเปนทีม เพ่ือใหงาน

บรรลเุปาหมายท่ีตั้งไว 

25.8 55.3 18.0 1.0 - 4.06 0.689 มาก 

15. ตองการจูงใจและโนมนาวใหเพ่ือนรวมงาน

รวมมือในการปฏิบัติงานอยางเต็ม

ความสามารถ 

17.8 57.5 23.3 1.5 - 3.92 0.681 มาก 

16. ทานเขารวมกิจกรรมท่ีหนวยงานไดจดัข้ึน

เปนประจาํ 

37.5 40.0 21.3 1.3 - 4.14 0.787 มาก 

17. เห็นผลประโยชนสวนรวมมากกวา

ประโยชนสวนตน 

32.0 57.8 9.8 0.5 - 4.21 0.627 มาก

ท่ีสุด 

18. ยกยองชมเชยผูรวมงานท่ีทําความดี หรือ

ประสบความสําเรจ็ในการปฏิบัติงาน 

25.8 58.3 15.3 0.8 - 4.09 0.658 มาก 

19. มีความปรารถนาดีตอเพ่ือนรวมงานอยาง

จริงใจ 

36.8 54.0 8.5 0.8 - 4.27 0.642 มาก

ท่ีสุด 

20. แบงปนสิ่งของท่ีระลึก ของฝาก แกเพ่ือน

รวมงานตามโอกาส 

29.8 46.3 22.3 1.3 0.5 4.04 0.784 มาก 

รวม 
4.01 0.709 มาก

ท่ีสุด 

 

จากตารางท่ี 4.13 พบวา พฤติกรรมในการพัฒนาตนเองของผูใตบังคับบัญชา โดยรวมมี

คาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( x  = 4.01) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D. = 0.709) เม่ือพิจารณาเปน

รายละเอียด พบวา 

ดานวิชาชีพโดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( x  = 3.78) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

เทากับ 0.735 เม่ือพิจารณาเปนรายละเอียด พบวา บุคลากรในองคกรนําความรูและประสบการณท่ี
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ไดจากการเรียนรูของตนเองมาประยุกตใชในการปฏิบัติงาน มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากและมีคาเฉลี่ย

สูงท่ีสุด ( x  = 3.97) ลําดับท่ีสองคือ มีการนําความรูท่ีไดรับจากการฝกอบรม/ สัมมนาตาง ๆ มาปรับ

ใชในการปฏิบัติงาน และเรียนรูสิ่งใหม ๆ เพ่ือนํามาใชในการปฏิบัติงานอยูเสมอ ( x  = 3.92) ลําดับท่ี

สามคือ ศึกษาแนวทางและวิธีการทํางานของผูท่ีประสบความสําเร็จเพ่ือนํามาปรับใชกับตนเอง  

( x  = 3.87) ลําดับท่ีสี่คือ บุคลากรในองคกรตองการรับความรูเพ่ิมเติมเก่ียวกับงานท่ีรับผิดชอบอยาง

สมํ่าเสมอ ( x  = 3.74) ลําดับท่ีหาคือ บุคลากรในองคกรมีสวนรวมในการปรับปรุงการปฏิบัติงาน 

 ( x  = 3.61) และลําดับสุดทายท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุดคือ มีการติดตามขาวสารเก่ียวกับวิชาชีพของ

ตนเอง ( x  = 3.49) ตามลําดับ 

 ดานจิตใจโดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( x  = 4.18) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 (S.D. = 0.712) เม่ือพิจารณาเปนรายละเอียด พบวา ผูใตบังคับบัญชาใหเกียรติแกผูบังคับบัญชาและ

เพ่ือนรวมงานเสมอ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากท่ีสุดและมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด ( x  = 4.47) ลําดับท่ีสองคือ 

ผูใตบังคับบัญชาพึงพอใจกับหนาท่ีท่ีไดปฏิบัติอยู ( x  = 4.28) ลําดับท่ีสามคือ ผูใตบังคับบัญชามีความ

เชื่อม่ันในตนเอง ( x  = 4.18) ลําดับท่ีสี่คือ ผูใตบังคับบัญชาสามารถสรางกําลังใจแกตนเองและผูอ่ืนได

เสมอ ( x  = 4.02) และลําดับสุดทายท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุดคือ ผูใตบังคับบัญชาสามารถแกไขปญหา

เฉพาะหนาไดเปนอยางดี ( x  = 3.99) ตามลําดับ 

 ดานสังคมโดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( x  = 4.11) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

(S.D. = 0.686) เม่ือพิจารณาเปนรายละเอียด พบวา ผูใตบังคับบัญชามีความปรารถนาดีตอเพ่ือน

รวมงานอยางจริงใจ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากท่ีสุดและมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด ( x  = 4.27) ลําดับท่ีสองคือ 

เห็นผลประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน ( x  = 4.21) ลําดับท่ีสามคือ การรับฟงความ

คิดเห็นของผูอ่ืน ( x  = 4.20) ลําดับท่ีสี่คือ เขารวมกิจกรรมท่ีหนวยงานไดจัดข้ึนเปนประจํา  

( x  = 4.14) ลําดับท่ีหาคือ ยกยองชมเชยผูรวมงานท่ีทําความดี หรือประสบความสําเร็จในการ

ปฏิบัติงาน ( x  = 4.09) ลําดับท่ีหกคือ ตองการปฏิบัติงานเปนทีม เพ่ือใหงานบรรลุเปาหมายท่ีตั้งไว  

( x  = 4.06) ลําดับท่ีเจ็ดคือ แบงปนสิ่งของท่ีระลึก ของฝาก แกเพ่ือนรวมงานตามโอกาส ( x  = 4.04) 

และลําดับสุดทายท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุดคือ ตองการจูงใจและโนมนาวใหเพ่ือนรวมงานรวมมือในการ

ปฏิบัติงานอยางเต็มความสามารถ ( x  = 3.92) ตามลําดับ 
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4.2 สวนท่ี 2 การทดสอบสมมติฐาน (Hypothesis Testing) 

   

สมมติฐานท่ี 1 พฤติกรรมการสื่อสารของผูบังคับบัญชา มีความสัมพันธกับความพึงพอใจใน 

การสื่อสารของผูบังคับบัญชา 

 

ตารางท่ี 4.14: ตารางแสดงความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการสื่อสารของผูบังคับบัญชา กับความพึง 

พอใจในการสื่อสารของผูบังคับบัญชา 

 

 

พฤติกรรมการสื่อสารของผูบังคับบัญชา 

ความพึงพอใจในการสื่อสารของผูบังคับบัญชา 

คาสหสัมพันธ (r) คานัยสําคัญทางสถิติ (p) 

.530 .000** 

** มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01  

  

จากตารางท่ี 4.14 พบวา พฤติกรรมการสื่อสารของผูบังคับบัญชา มีความสัมพันธในลักษณะ

ทิศทางเดียวกันกับความพึงพอใจในการสื่อสารของผูบังคับบัญชาในระดับมาก อยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติท่ีระดับ (r = .530 , p ≤ 0.000)  

 

สมมติฐานท่ี 2 บรรยากาศการสื่อสารในองคกร มีความสัมพันธกับความพึงพอใจในการ

สื่อสารของผูบังคับบัญชา  

 

ตารางท่ี 4.15: ตารางแสดงความสัมพันธระหวางบรรยากาศการสื่อสารในองคกร กับความพึงพอใจใน 

การสื่อสารของผูบังคับบัญชา 

 

บรรยากาศการสื่อสารในองคกร 

ความพึงพอใจในการสื่อสารของผูบังคับบัญชา 

คาสหสัมพันธ (r) คานัยสําคัญทางสถิติ (p) 

.713 .000** 

** มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
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จากตารางท่ี 4.15 พบวา บรรยากาศการสื่อสารในองคกร มีความสัมพันธในลักษณะทิศทาง

เดียวกันกับความพึงพอใจในการสื่อสารของผูบังคับบัญชาในระดับมาก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี

ระดับ (r = .713 , p ≤ 0.000)  

 

สมมติฐานท่ี 3 ความพึงพอใจในการสื่อสารของผูบังคับบัญชา มีความสัมพันธกับการพัฒนา

ตนเอง 

 

ตารางท่ี 4.16: ตารางแสดงความสัมพันธระหวางความพึงพอใจในการสื่อสารของผูบังคับบัญชา กับ 

การพัฒนาตนเองของผูใตบังคับบัญชา 

  

ความพึงพอใจในการสื่อสารของผูบังคับบัญชา 

การพัฒนาตนเองของผูใตบังคับบัญชา 

คาสหสัมพันธ (r) คานัยสําคัญทางสถิติ (p) 

.449 .000** 

** มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 

 

จากตารางท่ี 4.16 พบวา ความพึงพอใจในการสื่อสารของผูบังคับบัญชา มีความสัมพันธใน

ลักษณะทิศทางเดียวกันกับการพัฒนาตนเองของผูใตบังคับบัญชาในระดับปานกลาง อยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ (r = .449 , p ≤ 0.000)  

  

ตารางท่ี 4.17: ตารางแสดงผลสรุปการทดสอบสมมติฐานพฤติกรรมการสื่อสารของผูบังคับบัญชา มี 

ความสัมพันธกับความพึงพอใจในการสื่อสารของผูบังคับบัญชา  

 

          ความพึงพอใจในการ         

                      สื่อสารของ 

                      ผูบังคับบัญชา

พฤติกรรมการ 

สื่อสารของผูบังคับบัญชา 

การติดตอ 

สื่อสารกับ 

ผูบังคับบั

ญชา 

การบูร-

ณาการ

ของ

องคกร 

คุณภาพ

ของสื่อ 

การ

สื่อสาร

ในระดับ

เดียวกัน 

ภาพรวม

ของ

องคกร

โดยท่ัวไป 

ขอมูล

ยอนกลับ

ของ

บุคคล 

พฤติกรรมการสื่อสารเพ่ือ

มอบหมายงาน 
      

(ตารางมีตอ) 
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ตารางท่ี 4.17 (ตอ): ตารางแสดงผลสรุปการทดสอบสมมติฐานพฤติกรรมการสื่อสารของบังคับบัญชา  

มีความสัมพันธกับความพึงพอใจในการสื่อสารของผูบังคับบัญชา 

  

          ความพึงพอใจในการ         

                      สื่อสารของ 

                      ผูบังคับบัญชา

พฤติกรรมการ 

สื่อสารของผูบังคับบัญชา 

การติดตอ 

สื่อสารกับ 

ผูบังคับ 

บัญชา 

การบูร-

ณาการ

ของ

องคกร 

คุณภาพ

ของสื่อ 

การ

สื่อสาร

ในระดับ

เดียวกัน 

ภาพรวม

ของ

องคกร

โดยท่ัวไป 

ขอมูล

ยอนกลับ

ของ

บุคคล 

พฤติกรรมการสื่อสารเพ่ือ

ตักเตือน 
      

พฤติกรรมการสื่อสารเพ่ือให

คําแนะนําและการใหคําปรึกษา 
      

พฤติกรรมการสื่อสารเพ่ือ

ติดตามผล 
      

พฤติกรรมการสื่อสารเพ่ือให

รักษาผลงานหรือกระตุนใหเพ่ิม

ประสิทธิภาพ 

      

 หมายถึง สอดคลองกับสมมติฐาน (มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01) 
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ตารางท่ี 4.18: ตารางแสดงผลสรุปการทดสอบสมมติฐานบรรยากาศการสื่อสารในองคกร มี 

ความสัมพันธกับความพึงพอใจในการสื่อสารของผูบังคับบัญชา  

 

          ความพึงพอใจในการ  

                     สื่อสารของ 

                     ผูบังคับบัญชา  

บรรยากาศการสื่อสาร 

ในองคกร 

การติดตอ 

สื่อสารกับ 

ผูบังคับ 

บัญชา 

การบูร

ณาการ

ของ

องคกร 

คุณภาพ

ของสื่อ 

การ

สื่อสาร

ในระดับ

เดียวกัน 

ภาพรวม

ของ

องคกร

โดยท่ัวไป 

ขอมูล

ยอนกลับ

ของ

บุคคล 

การรับรูบรรยากาศการสื่อสาร

ในองคกร 
      

สภาพแวดลอมภายในองคกร       

พฤติกรรมภายในองคกร       

 หมายถึง สอดคลองกับสมมติฐาน (มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01) 

 

ตารางท่ี 4.19: ตารางแสดงผลสรุปการทดสอบสมมติฐานความพึงพอใจในการสื่อสารของ 

ผูบังคับบัญชา มีความสัมพันธกับการพัฒนาตนเอง 

 

           การพัฒนาตนเองของผูใต 

ความพึงพอ        บังคับบัญชา 

ใจในการสื่อสารของ                    

ผูบังคับบัญชา 

 

ดานวิชาชีพ 

 

ดานจิตใจ 

 

ดานสังคม 

การติดตอสื่อสารกับผูบังคับบัญชา    

การบูรณาการขององคกร    

คุณภาพของสื่อ    

การสื่อสารในระดับเดียวกัน    

ภาพรวมขององคกรโดยท่ัวไป    

ขอมูลยอนกลับของบุคคล    

  หมายถึง สอดคลองกับสมมติฐาน (มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01) 

    หมายถึง ไมสอดคลองกับสมมติฐาน 
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บทท่ี 5 

สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 

 การศึกษาเรื่อง “การศึกษาความสัมพันธระหวางความพึงพอใจของผูใตบังคับบัญชาท่ีมีตอ

พฤติกรรมการสื่อสารของผูบังคับบัญชา บรรยากาศการสื่อสาร และการพัฒนาตนเองของ

ผูใตบังคับบัญชา” มีวัตถุประสงค คือ 

1) เพ่ือทราบความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการสื่อสารของผูบังคับบัญชา กับความพึงพอใจ

ในการสื่อสารของผูบังคับบัญชา 

 2) เพ่ือทราบความสัมพันธระหวางบรรยากาศการสื่อสารในองคกร กับความพึงพอใจในการ

สื่อสารของผูบังคับบัญชา 

 3) เพ่ือทราบความสัมพันธระหวางความพึงพอใจในการสื่อสารของผูบังคับบัญชา กับการ

พัฒนาตนเอง 

 

5.1 สรุปผลการศึกษา 

5.1.1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

กลุมตัวอยางบุคลากรของกรมทางหลวง สวนใหญเปนบุคลากรชาย ซ่ึงจะอยูในชวงอายุ 

46 – 55 ป มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี และสวนใหญมีระยะเวลาในการทํางานมากกวา 20 ปข้ึน

ไป 

5.1.2 พฤติกรรมการสื่อสารของผูบังคับบัญชา 

พฤติกรรมการสื่อสารของผูบังคับบัญชา โดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปน

รายละเอียดพบวา พฤติกรรมการสื่อสารเพ่ือมอบหมายงานอยูในระดับมากและมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด 

ลําดับท่ีสองคือ พฤติกรรมการสื่อสารเพ่ือใหคําแนะนําและการใหคําปรึกษา ลําดับท่ีสามคือ 

พฤติกรรมการสื่อสารเพ่ือตักเตือน ลําดับท่ีสี่คือ พฤติกรรมการสื่อสารเพ่ือใหรักษาผลงานหรือกระตุน

ใหเพ่ิมประสิทธิภาพ และลําดับสุดทายท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ พฤติกรรมการสื่อสารเพ่ือติดตามผล  

พฤติกรรมการสื่อสารของผูบังคับบัญชาเพ่ือมอบหมายงานโดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก 

เม่ือพิจารณาเปนรายละเอียด พบวา ผูบังคับบัญชาเห็นความสําคัญของงานท่ีมอบหมายมีคาเฉลี่ยอยู

ในระดับมากและมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด สวนท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุดคือ ผูบังคับบัญชาถามถึงปญหาและ

อุปสรรคในการปฏิบัติงานกับผูใตบังคับบัญชา  

 พฤติกรรมการสื่อสารของผูบังคับบัญชาเพ่ือตักเตือนโดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก  

เม่ือพิจารณาเปนรายละเอียด พบวา ผูบังคับบัญชาใหแนวทางในการแกไขปญหามีคาเฉลี่ยอยูในระดับ 

มากและมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด สวนท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุดคือ เม่ือผูใตบังคับบัญชากระทําความผิด 
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ผูบังคับบัญชามีหลักฐานในการชี้แจง  

 พฤติกรรมการสื่อสารเพ่ือใหคําแนะนําและการใหคําปรึกษาโดยรวมอยูมีคาเฉลี่ยในระดับมาก 

เม่ือพิจารณาเปนรายละเอียด พบวา ผูบังคับบัญชาใหขอเสนอแนะในการปฏิบัติงานแกผูใตบังคับบัญ 

ชามีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากและมีคาเฉลี่ยสูงสวน สวนท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุดคือ ผูบังคับบัญชาชี้ขอดี - 

ขอเสีย ใหแกผูใตบังคับบัญชา 

 พฤติกรรมการสื่อสารเพ่ือติดตามผลโดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปน

รายละเอียด พบวา ผูบังคับบัญชาใหเกียรติและความเชื่อม่ันในการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชามี

คาเฉลี่ยอยูในระดับมากและมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด สวนท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุดคือ ผูบังคับบัญชารับฟงอยาง

ตั้งใจในสิ่งท่ีผูใตบังคับบัญชานําเสนอ  

พฤติกรรมการสื่อสารเพ่ือใหรักษาผลงานหรือกระตุนใหเพ่ิมประสิทธิภาพโดยรวมมีคาเฉลี่ย

อยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายละเอียด พบวา ผูบังคับบัญชาชมเชย เม่ือผูใตบังคับบัญชา

ปฏิบัติงานสําเร็จมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากและมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด สวนท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุดคือ 

ผูบังคับบัญชารับฟงความคิดเห็นจากผูใตบังคับบัญชาในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  

5.1.3 บรรยากาศการสื่อสารในองคกร 

 บรรยากาศการสื่อสารในองคกร โดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปน

รายละเอียด พบวา การรับรู มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากและมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด ลําดับท่ีสองคือ 

สภาพแวดลอม และลําดับสุดทายท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุดคือ พฤติกรรมภายในองคกร  

ดานการรับรูโดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายละเอียด พบวา 

ผูบังคับบัญชาใหอิสระในการปฏิบัติงานมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากและมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด สวนท่ีมี

คาเฉลี่ยนอยท่ีสุดคือ ผูบังคับบัญชายอมรับในความคิดเห็นของผูใตบังคับบัญชา  

 ดานสภาพแวดลอมโดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายละเอียด พบวา 

บุคลากรในองคกรสามารถปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมายสําเร็จตามเปาหมายท่ีวางไวมีคาเฉลี่ยอยูใน

ระดับมากและมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด สวนท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุดคือ องคกรเปดโอกาสในการออกความเห็น

หรือเสนอความคิดเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติงานขององคกร  

ดานพฤติกรรมภายในองคกรโดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายละเอียด 

พบวา ผูบังคับบัญชามีความเปนกันเองกับผูใตบังคับบัญชามีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากและมีคาเฉลี่ยสูง

ท่ีสุด สวนท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุดคือ ผูบังคับบัญชาเปดโอกาสใหผูใตบังคับบัญชารวมกันตัดสินใจปญหา  

5.1.4 ความพึงพอใจในการสื่อสารของผูบังคับบัญชา 

 ความพึงพอใจในการสื่อสารของผูบังคับบัญชา โดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เม่ือ

พิจารณาเปนรายละเอียด พบวา การติดตอสื่อสารกับผูบังคับบัญชา มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากและมี

คาเฉลี่ยสูงท่ีสุด ลําดับท่ีสองคือ การสื่อสารในระดับเดียวกัน ลําดับท่ีสามคือ คุณภาพของสื่อ ลําดับท่ี
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สี่คือ ภาพรวมขององคกรโดยท่ัวไป ลําดับท่ีหาคือ ขอมูลยอนกลับของบุคคล และลําดับสุดทายท่ีมี

คาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ การบูรณาการขององคกร  

ดานการติดตอสื่อสารกับผูบังคับบัญชาโดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปน

รายละเอียด พบวา ผูบังคับบัญชาสามารถใหคําตอบเก่ียวกับงานท่ีปฏิบัติได มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก

และมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด สวนท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุดคือ การใหความสําคัญตอความคิดเห็นของ

ผูใตบังคับบัญชากอนดําเนินการตาง ๆ  

ดานการบูรณาการขององคกรโดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเปน

รายละเอียด พบวา การไดรับขาวสารขอมูลเก่ียวกับลักษณะงานท่ีปฏิบัติอยู มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก

และมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด สวนท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุดคือ การไดรับทราบขอมูลเก่ียวกับการรับบุคลากรใหม

เขามาปฏิบัติงาน  

ดานคุณภาพของสื่อโดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายละเอียด พบวา 

การสื่อสารดวยถอยคํา (การเขาประชุม การสั่งการทางวาจา และการพบปะพูดคุย) มีคาเฉลี่ยอยูใน

ระดับมากและมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด สวนท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุดคือ การสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส (เว็บไซต 

อีเมล การใชโทรศัพท และโทรสาร)  

ดานการสื่อสารในระดับเดียวกันโดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปน

รายละเอียด พบวา การสื่อสารระหวางบุคลากรภายในองคกรในรูปแบบไมเปนทางการ มีคาเฉลี่ยอยู

ในระดับมากและมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด สวนท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุดคือ ความราบรื่นในการติดตอประสาน

และปฏิบัติงานเปนทีม  

 ดานภาพรวมขององคกรโดยท่ัวไปโดยรวมอยูมีคาเฉลี่ยในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปน

รายละเอียด พบวา การไดรับทราบขาวสารเก่ียวกับกิจกรรม/ โครงการขององคกรอยางสมํ่าเสมอ มี

คาเฉลี่ยอยูในระดับมากและมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด สวนท่ีมีคะแนนเฉลี่ยนอยท่ีสุดคือ การไดรับทราบ

ขาวสารเก่ียวกับนโยบายของรัฐบาลท่ีสงผลถึงองคกร  

 ดานขอมูลยอนกลับของบุคคลโดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปน

รายละเอียด พบวา การปฏิบัติงานของของบุคลากรในองคกรไดรับการยกยองชมเชย มีคาเฉลี่ยอยูใน

ระดับมากและมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด สวนท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุดคือ การไดรับทราบขาวสารเก่ียวกับ

ความกาวหนาในตําแหนงหนาท่ี  

5.1.5 พฤติกรรมในการพัฒนาตนเองของผูใตบังคับบัญชา 

 พฤติกรรมในการพัฒนาตนเองของผูใตบังคับบัญชาโดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เม่ือ

พิจารณาเปนรายละเอียด พบวา ดานจิตใจ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากท่ีสุดและมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุดลําดับ

ท่ีสองคือ ดานสังคม และลําดับสุดทายท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุดคือ ดานวิชาชีพ  
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ดานวิชาชีพโดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายละเอียด พบวา บุคลากร

ในองคกรนําความรูและประสบการณท่ีไดจากการเรียนรูของตนเองมาประยุกตใชในการปฏิบัติงาน มี

คาเฉลี่ยอยูในระดับมากและมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด สวนท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุดคือ มีการติดตามขาวสาร

เก่ียวกับวิชาชีพของตนเอง  

 ดานจิตใจโดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายละเอียด พบวา 

ผูใตบังคับบัญชาใหเกียรติแกผูบังคับบัญชาและเพ่ือนรวมงานเสมอ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากท่ีสุดและ

มีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด สวนท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุดคือ ผูใตบังคับบัญชาสามารถแกไขปญหาเฉพาะหนาไดเปน

อยางดี  

 ดานสังคมโดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายละเอียด พบวา 

ผูใตบังคับบัญชามีความปรารถนาดีตอเพ่ือนรวมงานอยางจริงใจ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากท่ีสุดและมี

คาเฉลี่ยสูงท่ีสุด สวนท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุดคือ ตองการจูงใจและโนมนาวใหเพ่ือนรวมงานรวมมือในการ

ปฏิบัติงานอยางเต็มความสามารถ  

 5.1.6 การทดสอบสมมติฐาน 

 สมมติฐานท่ี 1 พฤติกรรมการสื่อสารของผูบังคับบัญชา มีความสัมพันธกับความพึงพอใจใน

การสื่อสารของผูบังคับบัญชา ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา  พฤติกรรมการสื่อสารของผูบังคับบัญ 

ชามีความสัมพันธกับความพึงพอใจในการสื่อสารของผูบังคับบัญชา นั่นหมายถึง ยิ่งบุคลากรมีความ

พึงพอใจในพฤติกรรมการสื่อสารของผูบังคับบัญชามากเทาไหร จะยิ่งทําใหบุคลากรมีความพึงพอ 

ใจในการสื่อสารของผูบังคับบัญชามากข้ึนตามไปดวย เม่ือทดสอบความสัมพันธพฤติกรรมการสื่อ 

สารของผูบังคับบัญชา กับความพึงพอใจในการสื่อสารของผูบังคับบัญชา ในแตละดานคือ พฤติกรรม

การสื่อสารเพ่ือมอบหมายงาน พฤติกรรมการสื่อสารเพ่ือตักเตือน พฤติกรรมการสื่อสารเพ่ือใหคําแนะ 

นําและการใหคําปรึกษา พฤติกรรมการสื่อสารเพ่ือติดตามผล และพฤติกรรมการสื่อสารเพ่ือใหรักษา

ผลงานหรือกระตุนใหเพ่ิมประสิทธิภาพ พบวา มีความสัมพันธกับความพึงพอใจในการสื่อสารของ

ผูบังคับบัญชา 

สมมติฐานท่ี 2 บรรยากาศการสื่อสารในองคกร มีความสัมพันธกับความพึงพอใจในการ

สื่อสารของผูบังคับบัญชา ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา บรรยากาศการสื่อสารในองคกร มี

ความสัมพันธกับความพึงพอใจในการสื่อสารของผูบังคับบัญชา นั่นหมายถึง ยิ่งบุคลากรมีความพึง

พอใจในบรรยากาศการสื่อสารในองคกรมากเทาไหร จะยิ่งทําใหบุคลากรมีความพึงพอใจในการ

สื่อสารของผูบังคับบัญชามากข้ึนตามไปดวย เม่ือทดสอบความสัมพันธบรรยากาศการสื่อสารในองคกร 

กับความพึงพอใจในการสื่อสารของผูบังคับบัญชา ในแตละดานคือ การรับรู สภาพแวดลอม และ

พฤติกรรมภายในองคกร พบวา มีความสัมพันธกับความพึงพอใจในการสื่อสารของผูบังคับบัญชา 
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 สมมติฐานท่ี 3 ความพึงพอใจในการสื่อสารของผูบังคับบัญชา มีความสัมพันธกับการพัฒนา

ตนเอง ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา ความพึงพอใจในการสื่อสารของผูบังคับบัญชา มีความสัมพันธ

กับการพัฒนาตนเอง นั่นหมายถึง ยิ่งบุคลากรมีความพึงพอใจในการสื่อสารของผูบังคับบัญชามาก

เทาไหร จะยิ่งทําใหบุคลากรมีการพัฒนาตนเองมากข้ึนตามไปดวย เม่ือทดสอบความสัมพันธความพึง

พอใจในการสื่อสารของผูบังคับบัญชา กับการพัฒนาตนเองของผูใตบังคับบัญชา ในแตละดานคือ การ

ติดตอสื่อสารกับผูบังคับบัญชา การบูรณาการขององคกร คุณภาพของสื่อ การสื่อสารในระดับเดียวกัน 

ภาพรวมขององคกรโดยท่ัวไป และขอมูลยอนกลับของบุคคล พบวา มีความสัมพันธกับความพึงพอใจ

ในการสื่อสารของผูบังคับบัญชา 

 

5.2 อภิปรายผลการศึกษา 

5.2.1 พฤติกรรมการสื่อสารของผูบังคับบัญชา 

จากการศึกษาพบวา พฤติกรรมการสื่อสารของผูบังคับบัญชา โดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือ

พิจารณาเปนรายละเอียดพบวา พฤติกรรมการสื่อสารเพ่ือมอบหมายงาน มีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุดและอยูใน

ระดับมาก รองลงมาคือ พฤติกรรมการสื่อสารเพ่ือใหคําแนะนําและการใหคําปรึกษา ซ่ึงมีความขัดแยง

กับงานวิจัยของ ชนิษฐา ใหมแปลง (2549) ท่ีศึกษาเรื่อง “พฤติกรรมการสื่อสารในองคการของ

บุคลากรศูนยบําบัดยาเสพติด เชียงใหม” โดยผลการวิจัยเชิงปริมาณ พบวา บุคลากรมีความพึงพอใจ

ตอพฤติกรรมการสื่อสารในองคการของผูบังคับบัญชาอยูในระดับปานกลาง บุคลากรมีความพึงพอใจ

ตอประเภทการสื่อสารมากท่ีสุด คือ การสื่อสารในเรื่องการใหคําแนะนําเก่ียวกับงานท่ีไดรับมอบหมาย  

และมีความสอดคลองกับแนวคิดของ กริช สืบสนธิ์ (2537) ท่ีกลาววา การสื่อสารเปนเครื่องมืออัน

สําคัญยิ่งของการบริหาร ความสําเร็จของกระบวนการสื่อสารไมไดเปนเพียงการสงขาวสารไปยังผูรับ

เทานั้น แตยังรวมไปถึงการท่ีผูรับเขาใจเห็นดวยและปฏิบัติตามท่ีผูสงตองการ การสื่อสารท่ีไมเปนผล

นับตั้งแตผูรับสารไมเขาใจสารหรือเขาใจผิด หรือเขาใจไมครบถวนสมบูรณ กอใหเกิดปญหาในการ

สื่อสารได 

โดยภายในหนวยงานของกรมทางหลวงมีการสื่อสารภายในองคกรท่ีมีความสอดคลองกับ

แนวคิดของ จํานง สมประสงค (2518) คือ มีประเภทของการสื่อสารท้ัง 2 ทิศทาง เชน การสื่อสาร

ทางเดียว โดยผูบังคับบัญชาจะถายทอดขาวสารหรือคําสั่งงานใหแกผูใตบังคับบัญชา และการสื่อสาร

สองทาง ซ่ึงผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชาสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางกันและกัน 

นับเปนการลดชองวางของการสื่อสารท่ีอาจตีความหมายผิดไป ท้ังยังชวยสงเสริมสรางกําลังใจ และ

การมีสวนรวมในการทํางาน ท้ังนี้หนวยงานภายในสวนใหญพบวามีการสื่อสารแบบไมเปนทางการ

มากกวาการสื่อสารแบบเปนทางการ ซ่ึงสอดคลองกับพบการศึกษาทางดานการสื่อสารในระดับ

เดียวกันท่ีมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากและคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด  
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5.2.2 บรรยากาศการสื่อสารในองคกร 

จากการศึกษาพบวา บรรยากาศการสื่อสารในองคกร โดยรวมอยูในระดับมากและมี

ความสัมพันธไปในทางบวก ซ่ึงมีความสอดคลองกับงานวิจัยของ กัลยิมา โตกะคุณะ (2541) ไดศึกษา

บรรยากาศการสื่อสารในองคกรของพนักงานไทยในบริษัทอังกฤษ เยอรมัน และฝรั่งเศสในประเทศ

ไทย พบวา บรรยากาศการสื่อสารในองคกรมีความสัมพันธไปในทางบวกกับความพึงพอใจในการ

สื่อสาร และยังมีความสอดคลองกับแนวคิดของ จันทิมา เขียวแกว (2545) ท่ีกลาวไววา บรรยากาศ

การสื่อสารในองคกรจะทําใหคนมีความรูสึกและปฏิกิริยาตอบสนองตอกิจกรรมทุกอยางขององคกร 

และมีความสอดคลองกับแนวคิดของ สมยศ นาวีการ (2527) ท่ีกลาววา บรรยากาศ คือ คุณลักษณะ

ของสภาพแวดลอมของงาน บรรยากาศการติดตอสื่อสารในองคกรประกอบดวย การประเมินและ

ปฏิบัติตอกิจกรรมบางอยางท่ีเกิดข้ึนในองคกร ดังนั้น บรรยากาศของการติดตอสื่อสารเปนผลมาจาก

การท่ีสมาชิกขององคกรรับรูตอคุณลักษณะขององคกร  จึงอาจกลาวไดวา บรรยากาศในการสื่อสาร

ขององคกรมีความสําคัญกวาความรูความสามารถของผูปฏิบัติงาน เพราะบรรยากาศไมดีคนก็ไมอยาก

แสดงความรูสึกความสามารถของตน ดังนั้น ท้ังบรรยากาศองคกรและบรรยากาศการสื่อสารในองคกร

จึงมีอิทธิพลตอพฤติกรรมของคนในองคกรโดยสวนรวม 

 บรรยากาศการสื่อสารของบุคลากรกรมทางหลวง สามารถดูไดจากการรับรูของแตละบุคคลท่ี

เก่ียวของกับขาวสารตาง ๆ ท่ีไหลเวียนภายในองคกร อาจเรียกไดวาพฤติกรรมการสื่อสารของแตละ

บุคคลจะข้ึนอยูกับการรับรูสภาพแวดลอมภายในองคกร ซ่ึงบรรยากาศสามารถนําไปสูความพึงพอใจ

ในการปฏิบัติงานและความพึงพอใจในการสื่อสาร เพราะเม่ือบุคลากรมีความสัมพันธอันดีระหวางกัน 

มีความเขาใจกันในวัตถุประสงคขององคกรเปนอยางดี มีความไวใจซ่ึงกันและกันสูง ยอมสงผลถึงการ

มีบรรยากาศในการปฏิบัติงาน มีผลงานท่ีดีข้ึน โดยท่ีบุคลากรไมเบื่อหนายในการปฏิบัติงานรวมกับ

เพ่ือนรวมงานหรือปฏิบัติงานในหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย 

5.2.3 ความพึงพอใจในการสื่อสารของผูบังคับบัญชา 

จากการศึกษาพบวา ความพึงพอใจในการสื่อสารของผูบังคับบัญชา โดยรวมอยูในระดับมาก

ท่ีสุด โดยใชเครื่องมือท่ีเปนมาตรวัดความพึงพอใจในการติดตอสื่อสาร (Communication 

Satisfaction Survey) ของ ดาวน และฮาเซน (Downs & Hazen, 1977, pp. 63-73) มาใช

แบบสอบถามมีลักษณะเปนแบบสอบถามเชิงประเมิน 5 ระดับ จากพึงพอใจมากท่ีสุด พึงพอใจมาก 

พึงพอใจปานกลาง พึงพอใจนอย และพึงพอใจนอยท่ีสุด 

 เม่ือพิจารณาผลการวิจัยเปนรายละเอียด พบวา การติดตอสื่อสารกับผูบังคับบัญชา มีคาเฉลี่ย

สูงท่ีสุด สวนดานท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ การบูรณาการขององคกร ซ่ึงมีความสอดคลองกับงานวิจัย

ของ ดาวน และฮาเซน (Downs & Hazen, 1977) พบวาปจจัยท่ีพนักงานมีความพึงพอใจมากท่ีสุด

คือ การติดตอ 
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สื่อสารกับผูบังคับบัญชา แตในดานปจจัยท่ีพนักงานมีความพึงพอใจนอยท่ีสุดคือ ขอมูลปอนกลับ

สวนตัว ขัดแยงกับผลการวิจัยในดานท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ การบูรณาการขององคกร และมีความ

สอดคลองกับแนวคิดของ สมยศ นาวีการ (2544) ท่ีกลาววา ความพึงพอใจในการติดตอสื่อสารจะ

ข้ึนอยูกับสิ่งท่ีบุคคลไดมา จึงอาจกลาวไดวา ทัศนะของบุคลากรในองคกรท่ีมีตอการติดตอสื่อสารซ่ึง

ครอบคลุมถึงขาวสาร ชองทางการติดตอสื่อสารบรรยากาศในการติดตอสื่อสาร การติดตอสื่อสารกับ

ผูบังคับบัญชา ตลอดจนการสื่อสารระหวางบุคลากรในองคกรดวยกันเอง ถาการติดตอสื่อสารใน

องคกรสอดคลองกับความตองการและความรูสึก ความพึงพอใจในการติดตอสื่อสารก็จะเกิดข้ึน 

ท้ังนี้ภายในหนวยงานของกรมทางหลวงมีความพึงพอใจตอการสื่อสารท่ีมีความสอดคลองกับ 

แนวคิดของ เทเยอร (Thayer, 1968) ท่ีกลาววา การรับรูของพนักงานในองคกรเก่ียวกับระบบการ

ติดตอสื่อสาร มีหลายชนิด อันไดแก การอธิบายนโยบายขององคกรใหพนักงานรู, ขอสังเกตลวงหนา

เก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงขององคกรใหพนักงานทราบ, การยอมรับและการแสดงออกถึงความ

ประทับใจในผลการปฏิบัติงาน และความเพียงพอของขาวสารขอมูลในเรื่องเก่ียวกับพนักงานโดยตรง 

แตทางเสรีภาพในการเสนอแนะของพนักงานมีความขัดแยงกับผลการศึกษา ซ่ึงพบวามีคาเฉลี่ยนอย

ท่ีสุด จึงอาจสรุปไดวา องคประกอบของความพึงพอใจในการติดตอสื่อสาร และปจจัยท่ีสรางความพึง

พอใจในการติดตอสื่อสารนั้น จะเก่ียวของกับการไดรับขาวสาร ชองทางท่ีใชในการเผยแพรของ

ขาวสาร คุณภาพของสื่อท่ีใชในการสื่อสาร ตลอดจนเรื่องของความสัมพันธระหวางเพ่ือนรวมงาน และ

การติดตอสื่อสารสองทางระหวางผูบังคับบัญชากับผูใตบังคับบัญชาในองคกร จะเห็นไดวา ความพึง

พอใจในการติดตอสื่อสาร เปนเรื่องของความพึงพอใจในขาวสารท่ีไดรับวาสอดคลองกับความตองการ

ของบุคลากรในองคกร บุคลากรเหลานั้นก็จะเกิดความพึงพอใจในการติดตอสื่อสาร ขาวสารท่ีมีอยู

ภายในองคกรจึงนับวามีความสําคัญมาก เพราะนอกจากจะเปนสิ่งท่ีสรางความพึงพอใจใหเกิดข้ึนกับ

บุคลากรขององคกรแลว ยังเปนสิ่งท่ีบุคลากรสามารถนําไปใชในสวนท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงาน การ

วางแผน การตัดสินใจ และการสรางเปาหมายขององคกร 

5.2.4 พฤติกรรมในการพัฒนาตนเองของผูใตบังคับบัญชา 

 จากการศึกษาพบวา พฤติกรรมในการพัฒนาตนเองของผูใตบังคับบัญชาโดยรวมอยูในระดับ

มากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเปนรายละเอียด พบวา ดานจิตใจ มีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด รองลงมาคือ ดานสังคม 

และดานท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุดคือ ดานวิชาชีพ ซ่ึงมีความขัดแยงกับงานวิจัยของ กนิษฐา ฐิติวัฒนา 

(2542) ไดศึกษาแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์และความตองการพัฒนาตนเองของชางเทคนิค สังกัดกรมทาง

หลวง พบวา นายชางเทคนิคสวนใหญมีความตองการพัฒนาตนเองในดานวิชาชีพอยูในระดับสูง และ

ขัดแยงกับงานวิจัยของ ประภาศรี อ่ิมวณิช (2539) ท่ีศึกษาความตองการในการพัฒนาตนเองดาน

ความรูในการปฏิบัติงานของขาราชการสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พบวา ขาราชการมี

ความตองการพัฒนาตนเองเก่ียวกับดานความรูในการปฏิบัติงานและดานวิชาชีพเปนอยางสูง และยังมี



84 
 

   

ความสอดคลองกับแนวคิดของ สัมภาษณ แกวอาภรณ (2530) ท่ีกลาววา การศึกษาและการเรียนรู

ดวยวิธีการคนควาและการแสวงหาความรูอาจกระทําไดโดยวิธีการศึกษาดวยตนเองและท่ีหนวยงาน

จัดให และสอดคลองกับแนวคิดของ สงวน สุทธิเลิศอรุณ (2543) ท่ีกลาววา การเพ่ิมพูนความรูและ

ความคิด การเพ่ิมพูนทักษะและความชํานาญ และการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงเจตคติ และความ

เฉลียวฉลาดทางอารมณเปนความมุงหมายของการพัฒนาตนเองท่ีดี ดังนั้น การเรียนรูและการนํา

ประสบการณท่ีบุคลากรไดรับจากการปฏิบัติงานในหนาท่ีท่ีรับผิดชอบ จากการซักถามผูรู จากคํา

ปรึกษาหารือผูบังคับบัญชา การฝกอบรม การประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือวิธีการอ่ืน ๆ 

สามารถเปนสวนเสริมสรางใหบุคลากรในองคกรเกิดพฤติกรรมในการพัฒนาตนเองได 

 บุคลากรของกรมทางหลวงโดยเฉพาะผูบังคับบัญชาจะมีการพัฒนาตนเองจากการศึกษา

อบรมตามสถาบันการศึกษาตาง ๆ ซ่ึงมีความสอดคลองกับแนวคิดของ สมิต อาชวนิจกุล (2534) ท้ังนี้

ท้ังผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชาควรมีการพัฒนาตนเองอยางสมํ่าเสมอ ซ่ึงจะมีการปฏิบัติงาน

รวมกันตลอดเวลา ดังนั้น บุคลากรทุกคนภายในกรมทางหลวงควรมีคุณสมบัติทางกาย สติปญญา 

อารมณและสังคมอยูในระดับดีเสมอ เพราะในการปฏิบัติงานตามหนาท่ีทุกฝายจะประสบกับสถาน 

การณตาง ๆ เพ่ือความสัมพันธอันดีทุกฝาย จะตองมีความเขาใจซ่ึงกันและกัน การพัฒนาตนเองของ

ผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชาเปนสิ่งจําเปน และจะตองทําอยูอยางเสมอ เพ่ือวาทุกจะปฏิบัติงาน

ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

5.2.5 ทดสอบสมมติฐาน  

จากการทดสอบสมมติฐานท่ี 1 พฤติกรรมการสื่อสารของผูบังคับบัญชา มีความสัมพันธกับ

ความพึงพอใจในการสื่อสารของผูบังคับบัญชาอยูในระดับมาก โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเทากับ 

.530 ซ่ึงมีความสอดคลองกับงานวิจัยของ พันธิวา ชูศรีโสม (2556) ท่ีศึกษาเรื่อง การศึกษาพฤติกรรม

การสื่อสารและความพึงพอใจในการสื่อสารของขาราชการทหาร กรมการทหารสื่อสาร พบวา 

พฤติกรรมการสื่อสารมีความสัมพันธกับความความพึงพอใจในการสื่อสารในเชิงบวก อยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเทากับ .577 อยูในระดับมาก แตมีความขัดแยง

กับงานวิจัยของ ชนิษฐา ใหมแปลง (2549) ท่ีศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการสื่อสารในองคการของ

บุคลากรศูนยบําบัดยาเสพติด เชียงใหม พบวา บุคลากรมีความพึงพอใจตอพฤติกรรมการสื่อสารใน

องคการของผูบังคับบัญชาอยูในระดับปานกลาง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซ่ึงสามารถ

อธิบายไดวา เม่ือมีพฤติกรรมการสื่อสารอยูในระดับท่ีดีมากเทาไหร ความพึงพอใจในการสื่อสารก็จะ

เพ่ิมมากข้ึนดวย 

จากการทดสอบสมมติฐานสมมติฐานท่ี 2 บรรยากาศการสื่อสารในองคกร มีความสัมพันธกับ

ความพึงพอใจในการสื่อสารของผูบังคับบัญชาอยูในระดับมาก โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเทากับ 

.713 ซ่ึงมีความสอดคลองกับงานวิจัยของ กัลยิมา โตกะคุณะ (2541) ท่ีศึกษาเรื่อง รูปแบบการ
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สื่อสาร บรรยากาศการสื่อสารในองคการ ความพึงพอใจในการสื่อสาร ความพึงพอใจในการทํางาน 

และความยึดม่ันผูกพันตอองคการของพนักงานไทยในบริษัทอังกฤษ เยอรมัน และฝรั่งเศส ในประเทศ

ไทย พบวา บรรยากาศการสื่อสารภายในบริษัทท้ัง 3 ประเทศ มีความสัมพันธกับความพึงพอใจในการ

สื่อสารอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ .05 โดยความสัมพันธนั้นเปนไปในทางบวก คือ ถาบรรยากาศการ

สื่อสารดี พนักงานจะมีความพึงพอใจในการสื่อสารมาก โดยความสัมพันธท่ีพบอยูในระดับมาก 

จากการทดสอบสมมติฐานท่ี 3 ความพึงพอใจในการสื่อสารของผูบังคับบัญชา มี

ความสัมพันธกับการพัฒนาตนเองอยูในระดับปานกลาง โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเทากับ .449 

จากผลการวิจัยพบวา การติดตอสื่อสารกับผูบังคับบัญชามีความสัมพันธกับการพัฒนาตนเองของ

ผูใตบังคับบัญชามากท่ีสุด สวนดานท่ีมีความสัมพันธกับการพัฒนาตนเองของผูใตบังคับบัญชานอย

ท่ีสุดคือ การบูรณาการขององคกร ซ่ึงมีความขัดแยงกับงานวิจัยของ ชนิดา คลายสกุล (2552) ท่ี

ศึกษาเรื่อง การศึกษาความตองการพัฒนาตนเองเพ่ือการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท อาหารยอด

คุณ จํากัด พบวา พนักงานบริษัท อาหารยอดคุณ จํากัด มีความตองการพัฒนาตนเองในภาพรวมอยู

ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา มีความตองการพัฒนาตนเองในระดับมาก 2 ดาน ไดแก 

ดานการเรียนรูดวยตนเอง ดานการฝกอบรม และดานท่ีมีความตองการพัฒนาตนเองนอยท่ีสุดคือ 

ดานการศึกษาตอ 

 

 จากการศึกษาเรื่อง การศึกษาเรื่อง “การศึกษาความสัมพันธระหวางความพึงพอใจของ

ผูใตบังคับบัญชาท่ีมีตอพฤติกรรมการสื่อสารของผูบังคับบัญชา บรรยากาศการสื่อสาร และการพัฒนา

ตนเองของผูใตบังคับบัญชา” 

 

5.3 ขอเสนอแนะท่ัวไป 

 1) หนวยงานภายในกรมทางหลวงควรมีการประชาสัมพันธขาวสารท่ีเก่ียวของการปฏิบัติงาน

ผานชองทางการสื่อสารคือ บอรดประชาสัมพันธ  และเว็บไซต ภายในหนวยงาน เพ่ือใหบุคลากร

รับทราบขาวสารไดทันตอการปฏิบัติงาน 

 2) หนวยงานภายในกรมทางหลวงควรมีการแจงขาวสารเก่ียวกับการรับบุคลากรใหม การ

เปลี่ยนแปลงบุคลากรใหมใหทราบ รวมท้ังแจงขาวสารเก่ียวกับนโยบายและเปาหมายในการ

ปฏิบัติงานภายในหนวยงาน 

 3) ผูบังคับบัญชาควรใหความสําคัญตอพฤติกรรมการสื่อสารเพ่ือรักษาผลงานหรือกระตุนให

เพ่ิมประสิทธิภาพ เพ่ือท่ีจะทําใหผูใตบังคับบัญชาเกิดความพึงพอใจและแรงจูงใจในการปฏิบัติงานให

เพ่ิมมากยิ่งข้ึน 
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 4) กรมทางหลวงควรมีการพัฒนาเทคโนโลยีทางการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกสใหทันสมัย 

เพ่ือความสะดวกและรวดเร็วในการปฏิบัติงาน เชน การพัฒนาระบบเครือขาย หรือเพ่ิมชองทางการ

สื่อสารภายในองคกรในรูปแบบอ่ืน ๆ ใหมากข้ึน เชน การจัดทําวีดีทัศนเพ่ือนําเสนอผลงานการจัด

กิจกรรมตาง ๆ หรือการทําจุลสารเผยแพร 

 5) หนวยงานภายในกรมทางหลวงควรใชการสื่อสารระหวางบุคคลในรูปแบบไมเปนทางการ

ภายในองคกรใหมากข้ึน เพราะจากการศึกษาพบวา บุคลากรมีความพึงพอใจในการสื่อสารของ

ผูบังคับบัญชาในระดับมาก ซ่ึงกอใหเกิดผลดีในดานความพึงพอใจและการปฏิบัติงาน 

6) หนวยงานภายในกรมทางหลวงควรมีการสรางบรรยากาศการสื่อสารในองคกรใหมากข้ึน 

เพราะจากการศึกษาพบวา บุคลากรมีความพึงพอใจในดานการรับรูบรรยากาศการสื่อสารในองคกร 

ซ่ึงจะกอใหเกิดผลดีในดานความพึงพอใจและการปฏิบัติงาน 

 

5.4 ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยในครั้งตอไป  

1) การศึกษาครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ โดยไมไดมีการเก็บขอมูลจากผูบริหารและ

บุคลากรในระดับตาง ๆ ในเชิงลึก ดังนั้น การศึกษาในครั้งตอไปควรใชการวิชัยเชิงคุณภาพ หรือการ

สัมภาษณมารวมประกอบในการศึกษาดวย เพ่ือใหไดขอมูลท่ีสมบูรณในการสรางความพึงพอใจในการ

สื่อสารและการพัฒนาตนเองของบุคลากร 

2) การศึกษาในครั้งตอไปควรหาปจจัยในการพัฒนาตนเองของผูใตบังคับบัญชา ทางดาน

วิชาชีพเพ่ิมข้ึน เพราะจากผลการศึกษาพบวา ดานวิชาชีพ บุคลากรมีความตองการพัฒนาตนเองนอย

ท่ีสุด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



87 
 

   

บรรณานุกรม  

 

กนิษฐา ฐิติวัฒนา. (2542). แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์และความตองการพัฒนาตนเองของนายชางเทคนิค 

สังกัดกรมทางหลวง. วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 

กมล ชูทรัพย และเสถียร เหลืองอราม. (2516). หลักการบริหาร. กรุงเทพฯ: ผดุงพิทยา. 

กรมทางหลวง. (2558). กองการเจาหนาท่ี. สืบคนจาก  

http://www.doh.go.th/content.aspx?c_id=1&sc_id=3&cc_id=1623. 

กรมทางหลวง. (2555 ก). ขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับกรมทางหลวง. สืบคนจาก  

http://www.doh.go.th/showlist.aspx?c_id=1&sc_id=.   

กรมทางหลวง. (2555 ข). ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ. สืบคนจาก 

http://www.doh.go.th/showlist.aspx?c_id=1&sc_id=3&cc_id=1618.   

กระทรวงศึกษาธิการ. (2532). การออกกําลังกายเพ่ือสมรรถภาพทางกาย. กรุงเทพฯ: การศาสนา  

กรมการศาสนา. 

กัลยิมา โตกะคุณะ. (2541). รูปแบบการสื่อสาร บรรยากาศการสื่อสารในองคการ ความพึงพอใจใน 

การสื่อสาร ความพึงพอใจในการทํางาน และความยึดม่ันผูกพันตอองคการของพนักงานไทย

ในบริษัทอังกฤษ เยอรมัน และฝรั่งเศส ในประเทศไทย. วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต, 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 

กริช สืบสนธิ์. (2537). วัฒนธรรมและพฤติกรรมการสื่อสารในองคการ. กรุงเทพฯ:  

 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 

ขวัญเรือน กิติวัฒน และภัสวลี นิติเกษตรสุนทร. (2542). แนวคิดเบื้องตนเก่ียวกับพฤติกรรมการ 

สื่อสาร. นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 

จรวยพร ธรณินทร. (2534). คูมือปฏิบัติการทางสรีรวิทยาของการออกกําลังกาย.   

กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช. 

จันทิมา เขียวแกว. (2545). การสื่อสารในองคการ. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยหอการคาไทย. 

จํานง สมประสงค. (2518). หลักการปกครองของหัวหนางาน. กรุงเทพฯ: มิตรเจริญการพิมพ. 

จินดาลักษณ วัฒนสินธุ. (2530). การบริหารและการประเมินการพัฒนาองคการ หนวยท่ี 12.  

กรุงเทพฯ: อักษรไทย. 

จินตนา บุญบงการ. (2531). การบริหารสํานักงาน. กรุงเทพฯ: สโมสรนักขาย. 

จุมพล สวัสดิยากร. (2520). หลักการบริหารและมนุษยสัมพันธ. กรุงเทพฯ: สุวรรณภูมิ. 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. (2528). รายงานการสัมมนาและแนวทางการวางแผนพัฒนาบุคคล 

ทางดานการบริหาร [เอกสารสําเนา]. ม.ป.ท.: ผูแตง 

http://www.doh.go.th/showlist.aspx?c_id=1&sc_id
http://www.doh.go.th/showlist.aspx?c_id=1&sc_id=3&cc_id=1618


88 
 

   

ชาญชัย เจนครองธรรม. (2538). การพัฒนาทรัพยากรมนุษย. กรุงเทพฯ: พิมพดี. 

ชนิดา คลายสกุล. (2552). การศึกษาความตองการพัฒนาตนเองเพ่ือการปฏิบัติงานของพนักงาน 

 บริษัท อาหารยอดคุณ จํากัด. สารนิพนธปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยรามคําแหง. 

ชนิษฐา ใหมแปลง. (2549). พฤติกรรมการสื่อสารในองคการของบุคลากรศูนยบําบัดยาเสพติด  

เชียงใหม. รายงานเฉพาะบุคคลปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยแมโจ. 

ชูศักดิ์ เกวี. (2558). นโยบายกรมทางหลวง 2558 [จุลสาร]. ม.ป.ท.: ม.ป.พ. 

ดวงพร คํานูณวัฒน และวาสนา จันทรสวาง. (2536). สื่อสาร...การประชาสัมพันธ. กรุงเทพฯ:  

ที.พี.พริ้นท. 

ทิศนา เขมมณี. (2522). กลุมสัมพันธ: ทฤษฎีและแนวปฏิบัติ เลม 1. กรุงเทพฯ:  

บูรพาศิลปการพิมพ. 

เทพนม เมืองแมน และสวิง สุวรรณ (2529). พฤติกรรมองคการ. กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช. 

นริศ สืบโถพงษ. (2540). การพัฒนาจิตใจ [เอกสารสําเนา]. ลพบุรี: ศูนยฝกอบรมประจําเขต 

การศึกษาท่ี 6. 

นิยม ศรีวิเศษ. (2521). ความพึงพอใจในการทํางานของขาราชการสวนจังหวัด ตําแหนงครูเขต 

การศึกษา 9. ปริญญานิพนธปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

ประสานมิตร. 

บัณฑิต อินทรชื่น. (2526). การบริหารงานบุคคลและการสัมมนางานบุคคล. กรุงเทพฯ:  

พีระพัฒนา. 

บุญเลิศ ศุภดิลก. (2523). การสื่อสาร: โครงสรางและหนาท่ีในสังคม วารสารศาสตรและสื่อมวลชน.  

กรุงเทพฯ: เจริญวิทยการพิมพ. 

ปรมะ สตะเวทิน. (2526). หลักนิเทศศาสตร. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 

ประชุม รอดประเสริฐ. (2523). นโยบายและการวางแผน: หลักการและทฤษฎี. กรุงเทพฯ:  

เนติกุลการพิมพ. 

ประภาศรี อ่ิมวณิช. (2539). การศึกษาความตองการพัฒนาตนเองดานความรูในการปฏิบัติงานของ 

ขาราชการ สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ. วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต, 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร. 

พระราชวรมุนี. (2528). มิติใหมของการพัฒนาจิตใจ: พัฒนาตน. กรุงเทพฯ: ประเทืองวิทย. 

พนัส หันนาคินทร. (2542). ประสบการณในการบริหารบุคลากร. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ 

มหาวิทยาลัย. 

 

 



89 
 

   

พันธวิา ชูศรีโสม. (2556). การศึกษาพฤติกรรมการสื่อสารและความพึงพอใจในการสื่อสารของ 

ขาราชการทหาร กรมการทหารสื่อสาร.  วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต, 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 

พิทยา บวรวัฒนา. (2541). รัฐศาสนศาสตร: ทฤษฎีและแนวทางการศึกษา (พิมพครั้งท่ี 8).   

กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 

พิสิทธ สารวิจิตร และประพันธ ปลิปลอดภัย. (2529). การพัฒนาตนเองเพ่ือความพึงพอใจในชีวิตและ 

การงาน (รายงานการวิจัย). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร. 

ไพลิน ผองใส. (2536). การจัดการสมัยใหม. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 

ภิญโญ สาธร. (2532). พฤติกรรมการสื่อสารในองคกร. สุทธิปริทัศน, 3, 30-31.  

ยุทธวัฒน ภัทรานุภัทร. (2530). การสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพในองคการ. นักบริหาร, 11-18. 

รัตนา อัตภูมิสุวรรณ. (2547). องคการและการจัดการ. กรุงเทพฯ: ว.ี เจ. พริ้นติ้ง. 

วิทยา นาควัชระ. (2543). อยูอยางสงา. กรุงเทพฯ: อมรินทรพริ้นติ้งแอนดพับลิชชิ่ง.  

วิน เชื้อโพธิ์. (2537). การพัฒนาบุคคลและฝกอบรม. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร. 

วิรัช ลภริัตนกุล. (2535). กาประชาสัมพันธฉบับสมบูรณ (พิมพครั้งท่ี 5). กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ 

มหาวิทยาลัย. 

วิเชียร แกนไร. (2542). การพัฒนาตนเองของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการ 

ประถมศึกษา จังหวัดสุพรรณบุรี. วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต, 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 

วุฒิชัย จํานงค. (2520). แนวความคิดเรื่องพฤติกรรมองคการ (พิมพครั้งท่ี 2). กรุงเทพฯ:  

พีระพัชนา. 

สงวน สุทธิเลิศอรุณ. (2543). พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน. กรุงเทพฯ: ทิพยวิสุทธิ์. 

สมิต สัชฌุกร. (2527). การสื่อสารสําหรับผูบริหาร. กรุงเทพฯ: เจริญผล. 

สมิต อาชวนิจกุล. (2534). การพัฒนาตนเอง. กรุงเทพฯ: ดอกหญา. 

สมพงศ เกษมสิน. (2526). การบริหาร. กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพาณิช. 

สมยศ นาวีการ. (2525). การบริหาร (พิมพครั้งท่ี 2). กรุงเทพฯ: บรรณกิจ. 

สมยศ นาวีการ. (2527). การติดตอสื่อสารขององคการ. กรุงเทพฯ: บรรณกิจ. 

สมยศ นาวีการ. (2543). การบริหารและพฤติกรรมองคการ. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 

สมยศ นาวีการ. (2544). การติดตอสื่อสารขององคกร (พิมพครั้งท่ี 8). กรุงเทพฯ: บรรณกิจ. 

สัมภาษณ แกวอาภรณ. (2530). การศึกษาความตองการพัฒนาตนเองของนิสิตนักศึกษา  

ศึกษาศาสตรและครุศาสตรในสถาบันอุดมศึกษาภาคใต. ปริญญานิพนธปริญญามหาบัณฑิต, 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร. 



90 
 

   

สํานักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแหงชาติ. (2541). ชุดฝกอบรมผูบริหารสถานศึกษาระดับสูง  

(เลมท่ี 8). กรุงเทพฯ: คัมปายอิมเมจจิ้ง. 

สมบูรณ อุปถัมภ. (2532). ความรูและหลักปฏิบัติเก่ียวกับกาบริหาร. กรุงเทพฯ: เนติกุลการพิมพ. 

สุภา นานาพูลสิน. (2546). ความพึงพอใจของพนักงานตอการสื่อสารภายในองคกร บริษัทไฮไฟโอ 

เรียนท (ไทย) จํากัด. สารนิพนธปริญญาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ประสานมิตร. 

สุรชัย ประเสริฐสรวย. (2522). คูมือการจัดกิจกรรมกลุมสัมพันธ.  กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ 

มหาวิทยาลัย.  

สุนันทา ถีระวงษ. (2533). พัฒนาคน แนะนําแนวทางเพ่ือผูจัดการ องคการและสถาบันการศึกษา.  

กรุงเทพฯ: สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ.  

สุนันท นิลบุตร. (2536, ตุลาคม-ธันวาคม). การพัฒนาตนเอง. วารสารคุรุปริทัศน, 7, 22-25. 

สุรีย สาองคกุล. (2537). จิตวิทยาสังคม. เชียงใหม: มหาวิทยาลัยเชียงใหม. 

สุเมธ เดียวอิศเรศ. (2527). พฤติกรรมผูนําทางการศึกษา. กรุงเทพฯ: รุงวัฒนาการพิมพ. 

เสริมศักดิ์ วิศาลากรณ. (2522). พฤติกรรมผูนําทางการศึกษา. กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช.แสง 

เสนาะ ติเยาว. (2541). การสื่อสารในองคการ. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 

เสนาะ ติเยาว. (2544). หลักการบริหาร (พิมพครั้งท่ี 2). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 

อัมพิกา ไกรฤทธิ์. (2532). มนุษยสัมพันธในโรงงาน. กรุงเทพฯ: เอช-เอนการพิมพ. 

อัศวฤทธิ์ อุทัยรัตน. (2537). ความพึงพอใจในการติดตอสื่อสารในองคการกับความพึงพอใจในการ 

ปฏิบัติงานของพนักงานองคการขนสงมวลชนกรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธปริญญา

มหาบัณฑิต, จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.  

อานันท ตระกูลพลอย. (2543). บัญญัติ 10 ประการ บริหารตนเอง บริหารคน. กรุงเทพฯ:  

โปร-เอสเอ็มอี. 

อภิรดี วรานิชสกุล. (2545). การสื่อสารภายในองคกร กรณีศึกษา: โรงแรมมณเฑียร. รายงาน 

โครงการเฉพาะบุคคลปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 

อภิวัฒน คลองนาวา. (2552). ความพึงพอใจในการสื่อสารกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ 

 บุคลากรกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม. รายงานโครงการเฉพาะบุคคลปริญญาศาสตรมหา 

บัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 

เอ้ือบังอร นันทมนตรี. (2546). การเปดรับความพึงพอใจ และการไดรับประโยชนในขาวสาร จาก 

สื่อประชาสัมพันธภายในของพนักงานในองคกร: กรณีศึกษาเครือเคมีภัณฑซีเมนตไทย.  

วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 

 



91 
 

   

Allen, R. K. (1977). Organizational management through communication.  

 New York: Harper & Row. 

Blum, L. M., & Maylor, J. C. (1968). Industrial psychology. New York: Harper & Row. 

Crino, M. D., & Michael, C. W. (1981). Satisfaction in communication: An  

examination of the Downs-Hazen measure. Psychological Report, 49, 831-838. 

Durbin, A. J. (1984). Foundation of organization behavio: An applied  

perspective. Englewood: Prentice-Hall. 

Downs, C. W., & Michael, D. H. (1977). A factor study of communication  

satisfaction.  Journal of Business Communication, 14(2), 63-73. 

Ferratt, T. W. (1981, June). Overall job satisfaction: Is it a linear function of  

facet satisfaction. Human Relation, 34(3), 400-472. 

Goldhaber, G. M. (1979). Organization communication. Dubuque Lowa: WM. C. Brown  

Communication. 

Katz, D., & Kahn, R. L. (1966). The social psychology of organization. New York:  

John Wiley & Sons. 

Leavitt, H. J. (1964). Managerial psychology (2nd ed.). Chicago: The University  

of Chicago Press. 

Locke, E. A. (1976). The nature and causals of job satisfaction. Chicago:  

Rand McNally.  

Osmo, W. (Febuary, 2006). Organization communication research: Time for refletion.   

In Communication Year Book, 4, 56. 

Redding, W. C. (1972). Employee-organization: The psychology of commitment.   

New York: Academic. 

Schram, W. (1954). The process and effects of mass communication. Urbana:  

University of Illinois Press. 

Thayer, L. (1968). Communication system. Homewood III: Richard D. Irwin. 

Varona, F. (1996). Relationship between communication satisfaction and  

organizational commitment in three guatemalan organizations.  Journal of 

Business Communication, 33, 111-140. 

Yamane, T. (1967). Elememtary sampling theory. Englewood Cliffs, NJ: Prentice- 

Hall. 



92 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก 

แบบสอบถามท่ีใชในการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



93 
 

   

แบบสอบถาม 

 

เรื่อง การศึกษาความสัมพันธระหวางความพึงพอใจของผูใตบังคับบัญชาท่ีมีตอพฤติกรรมการ

ส่ือสารของผูบังคับบัญชา บรรยากาศการส่ือสาร และการพัฒนาตนเองของผูใตบังคับบัญชา 

 

คําช้ีแจง : แบบสอบถามฉบับนี้สรางข้ึนเพ่ือใชเก็บรวบรวมขอมูลในการจัดทําวิทยานิพนธ ซ่ึงเปนสวน

หนึ่งของการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาการสื่อสารเชิงกลยุทธ คณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัย

กรุงเทพ ขอมูลท่ีไดมาท้ังหมดถือเปนความลับ และจะนําไปใชวิเคราะหในภาพรวมโดยไมกอใหเกิด

ความเสียหายตอผูตอบแบบสอบถามแตอยางใด 

 จึงขอความกรุณาใหทานตอบแบบสอบถามใหตรงกับความคิดเห็นของทานมากท่ีสุด คําตอบ

ของทานทุกขอมีความสําคัญตอการศึกษาวิจัยครั้งนี้ 

 แบบสอบถามแบงออกเปน 5 ตอน ดังนี้ 

 ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

 ตอนท่ี 2 พฤติกรรมการสื่อสารของผูบังคับบัญชา 

 ตอนท่ี 3 บรรยากาศการสื่อสารในองคกร 

 ตอนท่ี 4 ความพึงพอใจในการสื่อสารของผูใตบังคับบัญชา 

ตอนท่ี 5 พฤติกรรมในการพัฒนาตนเองของผูใตบังคับบัญชา 
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ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

คําช้ีแจง โปรดทําเครื่องหมาย ลงใน  หนาขอความท่ีตรงกับขอมูลของทาน 

 

1. เพศ    

 1. ชาย    2. หญิง 

2. อายุ    

 1. ต่ํากวา 25 ป   2. 25 – 35 ป 

   3. 36 – 45 ป   4. 46 – 55 ป  

   5. 56 – 60 ป 

3. การศึกษา   

 1. ต่ํากวาปริญญาตรี   2. ปริญญาตรี 

   3. ปริญญาโทข้ึนไป   

4. ระยะเวลาในการทํางาน ณ กรมทางหลวง 

   1. นอยกวา 1 ป   2. 1 – 5 ป 

   3. 6 – 10 ป    4. 11 – 15 ป 

   5. 16 – 20 ป   6. มากกวา 20 ปข้ึนไป 

5. สถานภาพการทํางาน 

   1. ขาราชการ   2. พนักงานราชการ 

   3. ลูกจางประจํา 

 

ตอนท่ี 2 พฤติกรรมการส่ือสารของผูบังคับบัญชา 

คําช้ีแจง โปรดอานขอความและพิจารณาขอความตอไปนี้แลวทําเครื่องหมาย  ลงในชองคําตอบ 

โดยเลือกเพียงคําตอบเดียวท่ีตรงกับประสบการณของทานมากท่ีสุด 

พฤติกรรมการสื่อสารของผูบังคับบัญชา 
มากท่ีสุด 

5 

มาก 

4 

ปานกลาง 

3 

นอย 

2 

นอยท่ีสุด 

1 

พฤติกรรมการส่ือสารเพ่ือมอบหมายงาน 

1. ผูบังคับบัญชามอบหมายงานและอธิบายงาน

ชัดเจน 

     

2. ผูบังคับบัญชาเห็นความสําคัญของงานท่ี

มอบหมาย 
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พฤติกรรมการสื่อสารของผูบังคับบัญชา 
มากท่ีสุด 

5 

มาก 

4 

ปานกลาง 

3 

นอย 

2 

นอยท่ีสุด 

1 

3. ผูบังคับบัญชาถามถึงปญหาและอุปสรรคในการ

ปฏิบัติงานกับผูใตบังคับบัญชา 

     

4. เม่ือมอบหมายงานผูบังคับบัญชาเชื่อม่ันในตัว

ผูใตบังคับบัญชาวาสามารถทําได 

     

พฤติกรรมการส่ือสารเพ่ือตักเตือน 

5. เม่ือผูใตบังคับบัญชากระทําความผิด

ผูบังคับบัญชามีหลักฐานในการชี้แจง 

     

6. ผูบังคับบัญชามีเหตุผลในการตักเตือน      

7. เม่ือผูใตบังคับบัญชากระทําความผิด 

ผูบังคับบัญชาจะขอคําอธิบาย 

     

8. ผูบังคับบัญชาใหแนวทางในการแกไขปญหา      

พฤติกรรมการส่ือสารเพ่ือใหคําแนะนําและการให

คําปรึกษา 

9. สามารถสอบถามความคิดเห็นจากผูบังคับบัญชา 

     

10. สอบถามรายละเอียดของการปฏิบัติงานจาก

ผูบังคับบัญชา 

     

11. ผูบังคับบัญชาใหขอเสนอแนะในการปฏิบัติงาน      

12. ผูบังคับบัญชาชี้ขอดี-เสีย ใหแก

ผูใตบังคับบัญชา 

     

พฤติกรรมการส่ือสารเพ่ือติดตามผล 

13. ผูบังคับบัญชามีการติดตามการปฏิบัติงานของ

ผูใตบังคับบัญชา 

     

14. ผูบังคับบัญชาขอทราบอุปสรรคในการ

ปฏิบัติงาน 

     

15. ผูบังคับบัญชารับฟงอยางตั้งใจในสิ่งท่ี

ผูใตบังคับบัญชานําเสนอ 

     

16. ผูบังคับบัญชาใหเกียรติและความเชื่อม่ันในการ

ปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา 

     



96 
 

   

พฤติกรรมการสื่อสารของผูบังคับบัญชา 
มากท่ีสุด 

5 

มาก 

4 

ปานกลาง 

3 

นอย 

2 

นอยท่ีสุด 

1 

พฤติกรรมการส่ือสารเพ่ือใหรักษาผลงานหรือ

กระตุนใหเพ่ิมประสิทธิภาพ 

17. ผูบังคับบัญชาชมเชย เม่ือผูใตบังคับบัญชา

ปฏิบัติงานสําเร็จ 

     

18. ผูบังคับบัญชาชี้แจงเหตุผลในการเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

     

19. ผูบังคับบัญชารับฟงความคิดเห็นจาก

ผูใตบังคับบัญชาในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงาน 

     

20. ผูบังคับบัญชากลาวถึงความสําเร็จในการ

ปฏิบัติงานท่ีบรรลุตามเปาหมาย 

     

 

ตอนท่ี 3 บรรยากาศการส่ือสารในองคกร  

คําช้ีแจง โปรดอานขอความและพิจารณาขอความตอไปนี้แลวทําเครื่องหมาย  ลงในชองคําตอบ 

โดยเลือกเพียงคําตอบเดียวท่ีตรงกับความเปนจริงของทานมากท่ีสุด 

รายการประเมิน 
มากท่ีสุด 

5 

มาก 

4 

ปานกลาง 

3 

นอย 

2 

นอยท่ีสุด 

1 

การรับรู 

1. ทานรูสึกวาผูบังคับบัญชาใหอิสระในการ

ปฏิบัติงาน 

     

2. ทานรูสึกวาผูบังคับบัญชายอมรับในความคิดเห็น

ของผูใตบังคับบัญชา 

     

3. ทานรูสึกวาผูบังคับบัญชาใหความไววางใจใน

การปฏิบัติงานแกผูใตบังคับบัญชา 

     

4.ทานรูสึกวาเพ่ือนรวมงานภายในหนวยงานของ

ทานใหความรวมมือในการปฏิบัติงาน 
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รายการประเมิน 
มากท่ีสุด 

5 

มาก 

4 

ปานกลาง 

3 

นอย 

2 

นอยท่ีสุด 

1 

สภาพแวดลอม 

5. ทานสามารถปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมายสําเร็จ

ตามเปาหมายท่ีวางไว 

     

6. ความรวมมือและประสานงานระหวางหนวยงาน

ของทานกับหนวยงานอ่ืนๆ เปนไปในทิศทางท่ีดี 

     

7. ความสัมพันธในหนวยงานของทานมีความ

ไววางใจและรวมมือกันปฏิบัติงาน 

     

8. ทานมีเพ่ือนรวมงานท่ีชวยเหลือซ่ึงกันและกัน 

และสามารถปฏิบัติงานแทนกันได 

     

9. คาตอบแทนมีความเหมาะสมกับหนาท่ีท่ีปฏิบัติ      

10. ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน มีความเหมาะสม

กับหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย 

     

11. มีการปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงผลประโยชนสวน

รวมมากกวาสวนตน 

     

12. องคกรของทานเปดโอกาสในการออก

ความเห็นหรือเสนอความคิดเห็นเก่ียวกับการ

ปฏิบัติงานขององคกร 

     

พฤติกรรมภายในองคกร 

13. ทานมีความเชื่อม่ัน ความไววางใจใน

แหลงขอมูลขององคกร 

     

14. ผูบังคับบัญชาเปดกวางในเรื่องการพูดและการ

ฟงใหแกผูใตบังคับบัญชา 

     

15. ผูบังคับบัญชาใหความเสมอภาคและเทาเทียม

กันกับผูใตบังคับบัญชา 

     

16. ผูบังคับบัญชามีการชมเชย ยกยองหรือให

รางวัลแกบุคคลหรือทีมงาน เม่ือปฏิบัติงานไดตรง

ตามเปาหมาย 
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รายการประเมิน 
มากท่ีสุด 

5 

มาก 

4 

ปานกลาง 

3 

นอย 

2 

นอยท่ีสุด 

1 

17. ผูบังคับบัญชามีความเปนกันเองกับ

ผูใตบังคับบัญชา 

     

18. ผูบังคับบัญชาเปดโอกาสใหผูใตบังคับบัญชา

รวมกันตัดสินใจปญหา 

     

19. ผูใตบังคับบัญชาสามารถติดตอสื่อสารกับ

ผูบังคับบัญชาไดทุกเม่ือ 

     

20. เปดโอกาสใหเพ่ิมพูนความรู ความสามารถ 

เชน ใหเขารับการอบรม/สัมมนา หรือศึกษาตอ 

     

 

ตอนท่ี 4 ความพึงพอใจในการส่ือสารของผูบังคับบัญชา 

คําช้ีแจง โปรดอานขอความและพิจารณาขอความตอไปนี้แลวทําเครื่องหมาย  ลงในชองคําตอบ 

โดยเลือกเพียงคําตอบเดียวท่ีตรงกับความเปนจริงของทานมากท่ีสุด 

ความพึงพอใจในการสื่อสารของผูบังคับบัญชา 
มากท่ีสุด 

5 

มาก 

4 

ปานกลาง 

3 

นอย 

2 

นอยท่ีสุด 

1 

การติดตอส่ือสารกับผูบังคับบัญชา 

1. การสั่งงานจากผูบังคับบัญชาทางลายลักษณ

อักษรมีความชัดเจน ครบถวน 

     

2. การสั่งงานจากผูบังคับบัญชาทางวาจามีความ

ชัดเจน 

     

3. การแนะนําของผูบังคับบัญชาท่ีมีตอทานเปนสิ่ง

ท่ียอมรับไดตอการนําไปปฏิบัติ 

     

4. การใหความสําคัญตอความคิดเห็นของ

ผูใตบังคับบัญชากอนดําเนินการตางๆ 

     

5. การสื่อสารท้ังทางลายลักษณอักษรและทาง

วาจามีความชัดเจนและครบถวน 

     

6. ผูบังคับบัญชาสามารถใหคําตอบเก่ียวกับงานท่ี

ปฏิบัติได 
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ความพึงพอใจในการสื่อสารของผูบังคับบัญชา 
มากท่ีสุด 

5 

มาก 

4 

ปานกลาง 

3 

นอย 

2 

นอยท่ีสุด 

1 

การบูรณาการขององคกร 

7. การไดรับทราบขอมูลเก่ียวกับการรับบุคลากร

ใหมเขามาปฏิบัติงาน 

     

8. การไดรับทราบการเปลี่ยนแปลงบุคลากรใหม

ภายในองคกร 

     

9. การไดรับทราบขอมูลเก่ียวกับนโยบายและ

เปาหมายภายในหนวยงานของทาน 

     

10. การไดรับขาวสารขอมูลเก่ียวกับลักษณะงานท่ี

ทานปฏิบัติอยู 

     

11. การไดรับขาวสารเก่ียวกับคาตอบแทน และ

ผลประโยชนของบุคลากรในองคกร 

     

คุณภาพของส่ือ 

12. การสื่อสารดวยถอยคํา (การเขาประชุม การสั่ง

การทางวาจา และการพบปะพูดคุย) 

     

13. การสื่อสารดวยการเขียนเปนลายลักษณอักษร 

(บันทึกขอความ คําสั่ง หนังสือเวียน ประกาศ) 

     

14. การสื่อสารโดยผานสื่อสิ่งพิมพ (บอรด

ประชาสัมพันธ) 

     

15. การสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส (เว็บไซต อีเมล 

การใชโทรศัพท และโทรสาร) 

     

การส่ือสารในระดับเดียวกัน 

16. ความรวมมือในการติดตอสื่อสาร แลกเปลี่ยน

ขอมูลขาวสารซ่ึงกันและกัน 

     

17. การสื่อสารระหวางบุคลากรภายในองคกรใน

รูปแบบไมเปนทางการ 

     

18. ความราบรื่นในการติดตอประสาน และ

ปฏิบัติงานเปนทีม 
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ความพึงพอใจในการสื่อสารของผูบังคับบัญชา 
มากท่ีสุด 

5 

มาก 

4 

ปานกลาง 

3 

นอย 

2 

นอยท่ีสุด 

1 

ภาพรวมขององคกรโดยท่ัวไป 

19. การไดรับทราบขาวสารเก่ียวกับนโยบายของ

รัฐบาลท่ีสงผลถึงองคกร 

     

20. การไดรับทราบขาวสารเก่ียวกับกิจกรรม/

โครงการขององคกรอยางสมํ่าเสมอ 

     

21. การไดรับความขาวสารเก่ียวกับความ

เคลื่อนไหวหรือการเปลี่ยนแปลงตางๆ ภายใน

องคกรอยูเสมอ 

     

ขอมูลยอนกลับของบุคคล 

22. การไดรับทราบผลการประเมินและการ

ปฏิบัติงานของทาน 

     

23. การปฏิบัติงานของทานไดรับการยกยองชมเชย      

24.การไดรับทราบขาวสารเก่ียวกับความกาวหนา

ในตําแหนงหนาท่ีของทาน 

     

25. การไดรับทราบขาวสารในการปฏิบัติงานท่ี

รวดเร็ว ทันตอการปฏิบัติงาน 

     

 

ตอนท่ี 5 พฤติกรรมในการพัฒนาตนเองของผูใตบังคับบัญชา 

คําช้ีแจง โปรดอานขอความและพิจารณาขอความตอไปนี้แลวทําเครื่องหมาย  ลงในชองคําตอบ 

โดยเลือกเพียงคําตอบเดียวท่ีตรงกับความเปนจริงของทานมากท่ีสุด 

พฤติกรรมในการพัฒนาตนเองของผูใตบังคับบัญชา 
มากท่ีสุด 

5 

มาก 

4 

ปานกลาง 

3 

นอย 

2 

นอยท่ีสุด 

1 

ดานวิชาชีพ 

1. ทานนําความรูท่ีไดรับจากการฝกอบรม/สัมมนา

ตางๆ มาปรับใชในการปฏิบัติงาน 

     

2. ทานนําความรูและประสบการณท่ีไดจากการ

เรียนรูของตนเองมาประยุกตใชในการปฏิบัติงาน 
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พฤติกรรมในการพัฒนาตนเองของผูใตบังคับบัญชา 
มากท่ีสุด 

5 

มาก 

4 

ปานกลาง 

3 

นอย 

2 

นอยท่ีสุด 

1 

3. เรียนรูสิ่งใหมๆ เพ่ือนํามาใชในการปฏิบัติงานอยู

เสมอ 

     

4. ทานติดตามขาวสารเก่ียวกับวิชาชีพของทาน      

5. ทานมีสวนรวมในการปรับปรุงการปฏิบัติงาน      

6. ตองการรับความรูเพ่ิมเติมเก่ียวกับงานท่ี

รับผิดชอบอยางสมํ่าเสมอ 

     

7. ทานศึกษาแนวทางและวิธีการทํางานของผูท่ี

ประสบความสําเร็จเพ่ือนํามาปรับใชกับตนเอง 

     

ดานจิตใจ 

8. ทานพึงพอใจกับหนาท่ีท่ีทานไดปฏิบัติอยู 

     

9. ทานมีความเชื่อม่ันในตนเอง      

10. ทานใหเกียรติแกผูบังคับบัญชาและเพ่ือน

รวมงานเสมอ 

     

11. ทานสามารถสรางกําลังใจแกตนเองและผูอ่ืนได

เสมอ 

     

12. ทานสามารถแกไขปญหาเฉพาะหนาไดเปน

อยางดี 

     

ดานสังคม 

13. รับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน 

     

14. ตองการปฏิบัติงานเปนทีม เพ่ือใหงานบรรลุ

เปาหมายท่ีตั้งไว 

     

15. ตองการจูงใจและโนมนาวใหเพ่ือนรวมงาน

รวมมือในการปฏิบัติงานอยางเต็มความสามารถ 

     

16. ทานเขารวมกิจกรรมท่ีหนวยงานไดจัดข้ึนเปน

ประจํา 

     

17. เห็นผลประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชน

สวนตน 
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พฤติกรรมในการพัฒนาตนเองของผูใตบังคับบัญชา 
มากท่ีสุด 

5 

มาก 

4 

ปานกลาง 

3 

นอย 

2 

นอยท่ีสุด 

1 

18. ยกยองชมเชยผูรวมงานท่ีทําความดี หรือ

ประสบความสําเร็จในการปฏิบัติงาน 

     

19. มีความปรารถนาดีตอเพ่ือนรวมงานอยาง

จริงใจ 

     

20. แบงปนสิ่งของท่ีระลึก ของฝาก แกเพ่ือน

รวมงานตามโอกาส 
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ภาคผนวก ข 

ขอมูลกรมทางหลวง 
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กรมทางหลวง 

ประวัติกรมทางหลวง 

กรมทางหลวงไดรับการสถาปนาข้ึนเปนกรมเม่ือวันท่ี 1 เมษายน ร.ศ. 131 ตรงกับ พ.ศ. 

2455 แตเดิมนั้นจะมีแตกรมคลอง ซ่ึงอยูในกระทรวงเกษตราธิการ ลวงมาจนถึงรัชสมัยของ

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา เจาอยูหัว ไดทรงโปรดเกลาฯ  ใหยุบกรมคลองมาข้ึนกับกระทรวง

โยธาธิการและใชชื่อวา “กรมทาง” ใหเปลี่ยนชื่อกระทรวงโยธาธิการเปนกระทรวงคมนาคมตาม

ประกาศจัดราชการรัตนโกสินทรศก 131 

วันท่ี 30 กันยายน พ.ศ.2457 - ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหโอนแผนกทางน้ําของกรมทาง

ไปใหกรมทดน้ํา คือกรมชลประทานข้ึนในกระทรวงเกษตราธิการกรมทางจึงเหลืออยูแตกองทางบก

เพียงอยางเดียว โดยมีเจากรมเปนหัวหนา 

วันท่ี 30 กรกฎาคม พ.ศ.2460 - ภายหลังท่ีประเทศไทยไดประกาศสงครามกับประเทศ

เยอรมัน ออสเตรีย – ฮังการี ก็ไดทรงโปรดเกลาฯใหกรมทางไปอยูกับกรมรถไฟหลวง สังกัดกระทรวง

พาณิชยและคมนาคมข้ึนอยูกับผูบัญชาการรถไฟหลวง เพ่ือสะดวกแกกรมรถไฟหลวงและกรมทางท่ี

จะไดใชวิศวกรท่ีมีเปนชนชาติศัตรูท่ีตองถูกควบคุม เปนเชลยศึกและปลดออกจากประจําการหลายคน 

ในสมัยนั้นมีนายชางทางเอกเปนหัวหนากรมทาง 

วันท่ี 29 มิถุนายน พ.ศ.2475 - พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว ไดทรงโปรดเกลาฯ ให

รวมกระทรวงพาณิชยและคมนาคม กับกระทรวงเกษตราธิการเขาเปนกระทรวงเดียวกันเรียกวา 

"กระทรวงเกษตรและพาณิชยการ" กรมรถไฟหลวง ซ่ึงมีกรมทางรวมอยู จึงเปลี่ยนเปนสังกัดกระทรวง

เกษตรและพาณิชยการ 

วันท่ี 3 พฤษภาคม พ.ศ.2476 - พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัวใหตราพระราช 

บัญญัติ จัดตั้งกระทรวง ทบวงกรม พุทธศักราช 2475 ยุบเลิกกระทรวงเกษตรและพาณิชยการ กรม

รถไฟหลวง ซ่ึงมีกรมทางหลวงรวมอยูดวย ไปสังกัดกระทรวงเศรษฐการ 

วันท่ี 18 กันยายน พ.ศ.2477 - พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว โปรดเกลาฯ ใหตรา

พระราชบัญญัติโอนอํานาจหนาท่ีเก่ียวกับการสรางทาง และบํารุงรักษาทางหลวงพุทธศักราช 2477 

ของกรมทางใหเปนอํานาจหนาท่ีของกรมโยธาเทศบาล สังกัดกระทรวงมหาดไทย 

วันท่ี 19 สิงหาคม พ.ศ.2484 - ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวอานันทมหิดล 

กองทางก็ไดยกฐานะข้ึนเปนกรมทางโอนสังกัดจาก กรมโยธาเทศบาล กระทรวงมหาดไทย มาสังกัด

กระทรวงคมนาคม ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พุทธศักราช 2484 แมจะไดรับ

การยกฐานะข้ึนเปนกรมสังกัดกระทรวงคมนาคมแลวก็ตามก็ยังไมมีท่ี ทําการเปนของตนเอง ยังคง

อาศัยอยูในกรมโยธาเทศบาลท่ีเชิงสะพานผานฟาลีลาศ จนถึงวันท่ี 12  พฤศจิกายน 2491 จึงไดยาย
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ไปอยู ท่ีถนนพระราม 6 ซ่ึงเปนท่ีตั้งของกรมทางหลวงในปจจุบัน และไดทําพิธีเปดอาคารท่ีทําการของ

กรมดานถนนศรีอยุธยา เม่ือวันศุกรท่ี 4 มิถุนายน พ.ศ. 2498 

วันท่ี 12 มีนาคม พ.ศ.2495 - กรมทางหลวงไดเปลี่ยนชื่อเปนกรมทางหลวงแผนดิน ตาม

พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2495 สังกัดกระทรวงคมนาคม 

วันท่ี 4 พฤษภาคม พ.ศ.2506 - กรมทางหลวงแผนดินไดเปลี่ยนชื่อเปนกรมทางหลวง สังกัด

กระทรวงพัฒนาการแหงชาติ ตามพระราชบัญญัติ ปรับปรุงกระทรวงทบวง กรม พ.ศ. 2506 

วันท่ี 29 กันยายน พ.ศ.2515 จนถึงปจจุบัน 

กรมทางหลวงไดโอนไปสังกัดกระทรวงคมนาคม ตามกฎหมายท่ีเก่ียวของโดยลําดับดังนี้  

- ประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี 216 

- พระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2534  

- พระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 

 

ท่ีมา: กรมทางหลวง. (2555 ก). ขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับกรมทางหลวง. สืบคนจาก  

          http://www.doh.go.th/showlist.aspx?c_id=1&sc_id=.   

 

แผนปฏิบัติราชการกรมทางหลวง 

วิสัยทัศน  

มุงม่ันสูความเปนองคกรชั้นนําดานงานทาง เชื่อมโยงการขนสงอยางยั่งยืน 

พันธกิจ  

 1.พัฒนาระบบโครงขายทางหลวง และเชื่อมโยงระบบขนสงเพ่ือสนับสนุนระบบโลจิสติกส

ภาคการขนสง 

 2.พัฒนาระบบโครงขายทางหลวง และเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบาน เพ่ือรองรับประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน 

 3.กํากับ ดูแล ปรับปรุง โครงสรางพ้ืนฐานทางดานการกอสรางและบํารุงรักษาทางหลวง 

เพ่ือใหเกิดระบบขนสงท่ีมีประสิทธิภาพ 

 4.กํากับ ดูแล และปรับปรุงทางหลวง ใหเกิดความปลอดภัยตอผูใชเสนทาง 

 5.พัฒนาระบบบริหารจัดการองคกรใหมีประสิทธิภาพ เพ่ือใหองคกรสามารถตอบสนองตอ

พลวัตของการเปลี่ยนแปลงในเชิงบูรณาการ ท้ังทางดานเทคโนโลยี การบริการ สังคมและสิ่งแวดลอม 

ประเด็นยุทธศาสตร 

 1.การพัฒนาโครงขายทางหลวงเพ่ือรองรับระบบระบบโลจิสติกสภาคการขนสง 

 2.การพัฒนาโครงขายทางหลวงเพ่ือรองรับการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

http://www.doh.go.th/showlist.aspx?c_id=1&sc_id
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 3.การดูแลรักษา ปรับปรุง และพัฒนาประสิทธิภาพโครงขายทางหลวงใหกระจายท่ัวทุก

ภูมิภาค 

 4.การพัฒนาโครงขายทางหลวงใหไดมาตรฐานความปลอดภัยอยางตอเนื่อง 

 5.การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองคกร ตอบสนองสังคมและสิ่งแวดลอม ตาม

หลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 

 

หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี (Good Governance) 

 เพ่ือใหเปนไปตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 และ

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545 และพระราชกฤษฎีกาวาดวย

หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 รวมท้ังสอดคลองกับการบริหารจัดการ

ภาครัฐแนวใหมท่ีมุงเนนการรบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือใหการบริหารราชการเปนไป

อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อันจะทําใหประชาชนเกิดความม่ันใจ ศรัทธา และไววางใจใน

การบริหารงานภาครัฐ 

 กรมทางหลวงจึงไดจัดทํานโยบายของกรทางหลวง โดยยึด “หลักธรรมาภิบาลของการบริหาร

กิจการบานเมืองท่ีดี (Good Governance) ” เพ่ือใหเปนแนวทางในการบริหารจัดการ สําหรับทุก

หนวยงานและตั้งอยูในความถูกตองเปนธรรม จามหลักพ้ืนฐานการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี โดยมี

องคประกอบ 10 ประการ ดังนี้ 

 1. หลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการท่ีบรรลุวัตถุประสงคและ

เปาหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามท่ีไดรับงบประมาณดําเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับ

สวนราชการหรือหนวยงานท่ีมีภารกิจคลายคลึงกัน และมีผลปฏิบัติงานในระดับชั้นนําของประเทศ

เพ่ือใหเกิดประโยชนสุขตอประชาชน โดยการปฏิบัติราชการจะตองมีทิศทางยุทธศาสตร และ

เปาประสงคท่ีชัดเจน มีกระบวนการปฏิบัติงานและมีระบบงานท่ีเปนมาตรฐาน รวมถึงมีการติดตาม

ประเมินผลและพัฒนาปรับปรุงอยางตอเนื่องและเปนระบบ 

 2. หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) การบริหารราชการตามแนวทางการกํากับดูแลท่ีดีท่ีมีการ

ออกแบบกระบวนการ ปฏิบัติงานโดยการใชเทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการท่ีเหมาะสมให

องคการสามารถใชทรัพยากร ท้ังดานตนทุนแรงงานและระยะเวลาใหเกิดประโยชนสูงสุดตอการ

พัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการตามภารกิจ เพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชน

และผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุม 

 3. หลักการตอบสนอง (Responsiveness) การใหบริการท่ีสามารถดําเนินการไดภายใน

ระยะเวลาท่ีกําหนด และสรางความเชื่อม่ัน ความไววางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความ

ตองการของประชาชนผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียท่ีมีความหลากหลายและมีความแตกตาง 
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 4. หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาท่ี 

และผลงานตอเปาหมายท่ีกําหนดไว โดยความรับผิดชอบนั้นควรอยูในระดับท่ีสนองตอความคาดหวัง

ของสาธารณะ รวมท้ังการแสดงถึงความสํานึกในการรับผิดชอบตอปญหาสาธารณะ 

 5. หลักความโปรงใส (Transparency) กระบวนการเปดเผยอยางตรงไปตรงมาชี้แจงได เม่ือ

มีขอสงสัยและสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารอันไมตองหามตามกฎหมายไดอยางเสรี โดยประชาชน

สามารถเรียนรูทุกข้ันตอนในการดําเนินกิจกรรมหรือกระบวนการตางๆ และสามารถตรวจสอบได 

6. หลักการมีสวนรวม (Participation) กระบวนการท่ีขาราชการ ประชาชน ผูมีสวนไดสวน

เสียทุกกลุมโอกาสไดเขารวมในการรับรู เรียนรู ทําความเขาใจ รวมแสดงทัศนะ รวมเสนอปญหา/

ประเด็นท่ีสําคัญท่ีเก่ียวของ รวมคิดแนวทาง รวมการแกไขปญหา รวมในกระบวนการตัดสินใจ และ

รวมกระบวนการพัฒนาในฐานะหุนสวนการพัฒนา 

7. หลักการกระจายอํานาจ (Decentralization) การถายโอนอํานาจการตัดสินใจ ทรัพยากร 

และภารกิจ จากสวนราชการสวนกลางใหแกหนวยการปกครองอ่ืน (ราชการบริหารสวนทองถ่ิน) และ

ภาคประชาชนดําเนินการแทน โดยมีอิสระตามสมควร รวมถึงการมอบอํานาจและความรับผิดชอบใน

การตัดสินใจและการดําเนินการใหแกบุคลากร โดยมุงเนนการสรางความพึงพอใจในการใหบริการและ

ผูมีสวนไดสวนเสียการปรับปรุงกระบวนการ และเพ่ิมผลิตภาพ เพ่ือผลการดําเนินงานท่ีดีของสวน

ราชการ 

8. หลักนิติธรรม (Rule of Law) การใชอํานาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับ ในการ

บริหารราชการดวยความเปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติและคํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของผูมีสวนไดสวนเสีย 

9. หลักความเสมอภาค (Equity) การไดรับการปฏิบัติและไดรับบริการอยางเทาเทียมกันโดย

ไมมีการแบงแยกดานชาย/หญิง ถ่ินกําเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือ

สุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา การ

ฝกอบรม และอ่ืนๆ 

10. หลักมุงเนนฉันทามติ (Consensus Oriented) การหาขอตกลงท่ัวไปภายในกลุมผูมีสวน

ไดสวนเสียท่ีเก่ียวของ ซ่ึงเปนขอตกลงท่ีเกิดจากการใชกระบวนการเพ่ือหาขอคิดเห็นจากกลุมบุคคลท่ี

ไดรับประโยชนและเสียประโยชน โดยเฉพาะกลุมท่ีไดรับผลกระทบโดยตรง ซ่ึงตองไมมีขอคัดคานท่ี

ยุติไมไดในประเด็นท่ีสําคัญ โดยฉันทามติไมจําเปนตองหมายความวาเปนความเห็นพองโดยเอกฉันท 

 

นโยบายกรมทางหลวง 

 1. นโยบายดานรัฐ สังคม และสิ่งแวดลอม 
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  1.1 มุงม่ันและสงเสริมใหการเดินทางบนทางหลวงมีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย 

เชื่อมตอโครงขายการคมนาคมและลดตนทุนโลจิสติกส เพ่ือคืนความสุขใหแกประชาชนและเตรียม

ความพรอมเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

  แนวทางปฏิบัติ 

  (1) เตรียมความพรอมและเรงรัดดําเนินการประกวดราคากอสรางโครงการทาง

หลวงพิเศษระหวางเมือง 3 เสนทาง ไดแก สายบางปะอิน – นครราชสีมา สายบางใหญ – กาญจนบุรี 

และสายพัทยา – มาบตาพุด ใหแลวเสร็จภายในปงบประมาณ 2558 โดยใหเปนไปอยางรอบคอบและ

โปรงใส 

  (2) เรงรัดการเปดใชงานระบบจัดเก็บคาผานทางแบบอัตโนมัติ (M-PASS) ของทาง

หลวงพิเศษระหวางเมือง สายกรุงเทพฯ – ชลบุรี ใหเปนไปตามแผน รวมถึงการเตรียมมาตรการ

รองรับปญหาท่ีอาจเกิดข้ึนในชวงการเปดใชงานในระยะแรก 

  (3) จัดทําแผนปฏิบัติการท่ีชัดเจนสําหรับการพัฒนาทางหลวงรองรับพ้ืนท่ีเขต

เศรษฐกิจพิเศษและดานชายแดน ตลอดจนเรงรัดดําเนินงานกอสรางทางเลี่ยงเมืองแมสอด พรอม

สะพานขามแมน้ําเมยแหงท่ี 2 จังหวัดตาก ใหเปนไปตามแผนท่ีกําหนดไว 

  (4) เรงรัดดําเนินการกอสรางบูรณะทางหลวงและปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพ

การจราจรบนโครงขายทางหลวงอาเซียนและจุดเชื่อมตอการเดินทางระหวางประเทศท่ีสําคัญ พรอม

ท้ังตรวจสอบและปรับปรุงการติดตั้งปายและเครื่องหมายจราจรใหมีความถูกตองและชัดเจน เพ่ือ

รองรับการเดินทางขนสงระหวางประเทศ 

  (5) เพ่ิมความปลอดภัยใหกับประชาชนผูใชรถใชถนน โดยดําเนินการท้ังมาตรการ

เชิงรุก เชน การออกแบบถนนอยางปลอดภัย (Safe Road Design) การตรวจสอบความปลอดภัยทาง

ถนน (Road Safety Audit) และมาตรการเชิงรับ เชน การตรวจสอบและแกไขจุดอันตรายบนทาง

หลวง (Black Spot) อยางเปนรูปธรรม 

  (6) จัดทําแผนปฏิบัติการท่ีชัดเจนสําหรับการพัฒนาจุดพัก รถบรรทุกบนโครงขาย

ทางหลวงสายหลัก เพ่ือวางกรอบและทิศทางการดําเนินตอไป 

  1.2 มุงเนนการพัฒนาและบํารุงรักษาทางหลวงท่ีใสใจตอสิ่งแวดลอมและรักษา

ประโยชนของชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

  แนวทางปฏิบัติ 

  (1) วางแผนและคัดเลือกโครงการท่ีจําดําเนินการ ตลอดจนการจัดลําดับความสําคัญ

และบริหารงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ โดยคํานึงถึงประโยชนและความคุมคาในการลงทุน 

สอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลและตอบสนองความตองการของประชาชนในทุกภูมิภาคของ

ประเทศอยางเทาเทียมกัน 
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  (2) ใหความสําคัญเพ่ิมข้ึนกับการบูรณาการการทํางานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ และ

การใหประชาชนทุกภาคสวนมีสวนรวมในกระบวนการพัฒนาทางหลวง ตั้งแตการวางแผน การสํารวจ

และออกแบบการจัดกรรมสิทธิ์ท่ีดิน การกอสราง และการบูรณะบํารุงรักษาทางเพ่ือลดผลกระทบตอ

ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และคุณภาพชีวิตของประชาชน 

  (3) การปรับปรุงภูมิทัศนและการปลูกตนไมในเขตทางหลวงใหคํานึงถึงความ

ปลอดภัยในการสัญจรของผูใชทางเปนสําคัญ เชน ระยะปลอดภัย (Clear Zone) ระยะการมองเห็น 

(Sight Distance) ตลอดจนดูแลรักษาและการปรับปรุงเพ่ิมมาตรฐานทางหลวงในอนาคต 

  1.3 เรงรัดการใชจายงบประมาณใหเปนไปตามแผนท่ีกําหนดอยางมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล 

  (1) วางแผนการดําเนินงานอยางบูรณาการและเพ่ิมการกํากับติดตาม เพ่ือเรงรัดการ

ใชจายงบประมาณใหเปนไปตามแผนท่ีกําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะงบประมาณตาม

มาตรการกระตุนเศรษฐกิจของรัฐบาล 

  (2) เรงรัดการจัดหาท่ีดินสําหรับการกอสรางโครงการตางๆ พรอมท้ังบริหาร

งบประมาณจัดกรรมสิทธิ์ท่ีดินใหสอดคลองกับแผนงานกอสรางอยางมีประสิทธิภาพ 

  (3) เรงรัดเผยแพรความรูเก่ียวกับระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส 

(Electronic Government Procurement : e – GP) ใหกับเจาหนาท่ีผูเก่ียวของในทุกระดับ เพ่ือให

สามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง รวดเร็ว และเปนไปตามระเบียบราชการ 

 2. นโยบายดานผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 

  2.1 มุงม่ันการใหบริการท่ีสะดวกและทันสมัย ดวยความโปรงใสและสุจริต เพ่ือ

ตอบสนองความตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียอยางเปนธรรมและเสมอภาค 

  แนวปฏิบัติ  

  (1) สงเสริมการใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหเพ่ิมมากข้ึน เพ่ือเปนชองทางท่ี

ประชาชนจะสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารของกรมทางหลวงไดอยางท่ัวถึง และเปนชองทางท่ีกรมทาง

หลวงจะสามารถรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะของประชาชนไดงาย สะดวกและรวดเร็ว 

  (2) สนับสนุนการประเมินผลการปฏิบัติงาน และการสํารวจความคิดเห็นของ

ผูใชบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย เพ่ือนําผลท่ีไดรับมาดําเนินการแกไขปญหาท่ีเรงดวน รวมถึงการ

พัฒนาปรับปรุงแนวคิดและวิธีการดําเนินงานในอนาคต 

  (3) ใหความสําคัญกับการเปดเผยขอมูลเก่ียวกับการใหบริการและแนวทางการขอ

อนุญาตตางๆ ใหแกประชาชนอยางถูกตอง ครบถวนท่ัวถึง และไมบิดเบือนขอเท็จจริง โดยกําหนดข้ึน

ตอนและระยะเวลาในการดําเนินการใหชัดเจน เพ่ือใหการบริการแกประชาชนเปนไปอยางรวดเร็ว 

เสมอภาค และมีความโปรงใส 
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  2.2 มุงม่ันในการสรางจิตสํานึกในการใหบริการท่ีตอบสนองความตองการของ

ประชาชนผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 

  แนวทางปฏิบัติ 

  (1) รณรงคใหเจาหนาท่ีของกรมทางหลวงทุกระดับใหความสําคัญตอการใหบริการ

แกประชาชนผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียโดยไมเลือกปฏิบัติ 

  (2) สงเสริมและสนับสนุนความคิดริเริ่มในการแสวงหาชองทางใหมและพัฒนาการ

ใหบริการท่ีสะดวก ทันสมัย และมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

  (3) กําหนดมาตรฐานการใหบริการตางๆ และจัดใหมีการพัฒนาและปรับปรุงระบบ

ขอมูลการใหบริการอยางตอเนื่องเพ่ือใหผูรับบริการไดรับความพึงพอใจ 

 3. นโยบายดานองคการ 

 3.1 มุงม่ันและสงเสริมการบริหารจัดการใหกรมทางหลวงเปนองคกรชั้นนําดานงาน

ท่ีมีสมรรถนะสูงและยึดม่ันในหลักธรรมาภิบาล 

 แนวทางปฏิบัติ 

 (1) ใหความสําคัญกับการสรางวัฒนธรรมองคกรใหมีการทํางานแบบบูรณาการ

รวมกับหนวยงานอ่ืนของรัฐ ท้ังในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ จลอดจนหนวยงานดาน

สาธารณูปโภคตางๆ เชน ไฟฟา ประปา โทรศัพท เปนตน ในการขับเคลื่อนภารกิจของกรมทางหลวง

ใหเปนไปตามแผนงานท่ีวางไว และหลีกเลี่ยงไมใหเกิดปญหาหรืออุปสรรค 

 (2) มอบอํานาจและลดข้ันตอนในการปฏิบัติราชการ เพ่ือใหเกิดความคลองตัวใน

การบริหารงาน 

 (3) สงเสริมการทํางานรวมกันเปนทีม และสรางวัฒนธรรมในการแสดงความคิดเห็น 

การแลกเปลี่ยนเรียนรูดานวิชาการ ตลอดจนการถายทอดความรูและประสบการณใหแกบุคลากรรุน

ใหม 

 (4) สงเสริมและสรางความตระหนักเรื่องการบริหารความเสี่ยงในการดําเนินงาน

ตางๆ โดยใหจัดทําแผนและพัฒนากลไกการบริหารความเสี่ยง รวมถึงสงเสริมใหบุคลากรท่ีเก่ียวของมี

สวนรวมในการวิเคราะหตรวจสอบ ประเมินความเสี่ยง ตลอดจนการวางแผนปองกันและควบคุม

ความเสี่ยง 

 (5) มุงเนนการบริหารและปฏิบัติงานใหเกิดผลสัมฤทธิ์ โดยสงเสริมใหเจาหนาท่ีทุก

ระดับมีการพัฒนาตนเองตลอดเวลา และใชดัชนีวัดการปฏิบัติงาน (KPI) เปนเครื่องมือในการวางแผน 

ควบคุม และติดตามประเมินผลอยางสมํ่าเสมอ 

 (6) พัฒนากลไกการแลกเปลี่ยนฐานขอมูลท่ีสําคัญของหนวยงานภายในกรมทาง

หลวง เชน สํานักแผนงาน สํานักบริหารบํารุงทาง สํานักอํานวยความปลอดภัย เพ่ือใหการบริหาร
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จัดการขอมูลในภาพรวมและการใชประโยชนขอมูลรวมกันในการดําเนินงานตางๆ เปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพ 

 (7) เรงรัดการยกระดับประสิทธิภาพความรวดเร็ว (Speed) และความสมํ่าเสมอ 

(Reliability) ในการใหบริการระบบเครือขายอินเตอรเน็ตและอินทราเน็ตของกรมทางหลวง 

 3.2 สงเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมดานงานทางและการบริหารจัดการ ให

สามารถนํามาปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมและสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล 

 แนวทางปฏิบัติ 

 (1) สงเสริมการวิจัยคนควาและติดตามประเมินผลการดําเนินงานอยางตอเนื่อง 

สําหรับการนํายางพารามาใชเปนสวนผสมในวัสดุงานทาง การหมุนเวียนวัสดุโครงสรางชั้นทางเดิม

กลับมาใชงานใหม และการใชเทคโนโลยีตางๆ ในการกอสรางผิวทาง 

 (2) สงเสริมการพัฒนาและประยุกตใชแนวทางการใหเอกชนมีสวนรวมในการลงทุน

และบริหารจัดการทางหลวง เชน การลงทุนและบริหารจัดการจุดแวะพักริมทางบนทางหลวงพิเศษ

ระหวางเมือง การจางเอกชนบํารุงรักษาทางตามคุณภาพงาน (Performance Based Contract) เปน

ตน เพ่ือลดภาระดานงานงบประมาณและบุคลากร ตลอดจนเพ่ือใหประชาชนไดรับบริการท่ีมี

ประสิทธิภาพ 

 (3) จัดใหมีเวทีสําหรับเผยแพรผลงานวิจัยตางๆ และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

เพ่ือนําความรูไปปฏิบัติและพัฒนางานดานตางๆ ของกรมทางหลวง 

 (4) สงเสริมความรวมมือดานงานวิจัยกับองคกรหรือสถาบันการศึกษาท่ีมีความ

เชี่ยวชาญ เพ่ือพัฒนาแนวคิดสมัยใหมและนํามาประยุกตใชในการพัฒนาทางหลวง 

 3.3 สงเสริมการประชาสัมพันธเชิงรุกและการดําเนินงานใหเกิดภาพลักษณท่ีดีตอ

สังคม 

 แนวทางปฏิบัติ 

 (1) ใหความสําคัญมากข้ึนตอการประชาสัมพันธเชิงรุกเก่ียวกับภารกิจและผลการ

ดําเนินงานโครงการท่ีสําคัญของกรมทางหลวง ใหไปสูประชาชนในวงกวางอยางท่ัวถึงและสมํ่าเสมอ 

โดยจัดทําแผนปฏิบัติการหรือ Roadmap เพ่ือจัดกิจกรรมประชาสัมพันธอยางตอเนื่องตลอดท้ังป 

 (2) สรางความสัมพันธกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินและประชาชนในระดับพ้ืนท่ี 

เพ่ือเปนเครือขายดานการประชาสัมพันธและเผยแพรขอมูลขาวสาร 

 (3) ปรับเปลี่ยนรูปแบบการกระชาสัมพันธและเผยแพรขอมูลขาวสาร ผานสื่อ

โทรทัศน สื่อสิ่งพิมพ และสื่ออิเล็กทรอนิกส ใหมีความทันสมัยและนาสนใจยิ่งข้ึน รวมถึงสะทอน

ภาพลักษณท่ีดีของกรมทางหลวงตอประชาชน 

4. นโยบายดานผูปฏิบัติงาน 
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 3.1 สนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการแลกเปลี่ยนเรียนรูอยางเปนระบบ

และตอเนื่อง 

 แนวทางปฏิบัติ 

 (1) จัดทํากรอบอัตรากําลังและโครงสรางอัตรากําลังท่ีชัดเจนและเหมาะสม เพ่ือให

หนวยงานมีบุคลากรเพียงพอในการปฏิบัติงานตามสมรรถนะท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรและภารกิจ

ของกรมทางหลวง 

 (2) มุงเนนใหความสําคัญกับการจัดการองคความรูท่ีเปนประโยชนและจัดกิจกรรม

สงเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรูในองคกรอยางท่ัวถึงและตอเนื่อง 

 (3) สงเสริมใหขาราชการใหมไดมีโอกาสเรียนรูงานในสายงานตางๆ เพ่ือใหเขาใจ

หลักพ้ืนฐานกอนจะสงไปปฏิบัติราชการยังหนวยงานตางๆ 

 (4) จัดใหมีการฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรในทุกระดับอยางท่ัวถึง ใหมี

ความสามารถในการใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรูปแบบตางๆ ท่ีทันสมัยในการปฏิบัติงาน รวมถึง

ทักษะการใชภาษาตางประเทศ เพ่ือรองรับการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

 (5) ใหความสําคัญกับระบบประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรและการแจงผล

ใหทราบ เพ่ือใหเกิดการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางาน 

 4.2 สงเสริมความกาวหนาในอาชีพแกบุคลากรตามความรู ความสามารถบนพ้ืนฐาน

ของคุณธรรมและจริยธรรม 

 แนวทางปฏิบัติ 

 (1) สงเสริมการเจริญเติบโตและความกาวหนาในอาชีพ ตลอดจนการพัฒนาและ

เสริมสรางสมรรถนะของบุคลากร ท้ังสายงานหลักและสายงานสนับสนุน 

 (2) พัฒนาเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพ (Career Planning) พรอมเปดเผยให

ทราบท่ัวกัน เพ่ือสรางขวัญและกําลังใจในการทํางานและเกิดแรงจูงใจท่ีจะพัฒนาการทํางานเพ่ือการ

เลื่อนไปสูตําแหนงท่ีสูงข้ึนในอนาคต 

 (3) จัดทําแผนพัฒนาและเสริมสรางบุคลากรท่ีมีศักยภาพสูง เพ่ือเตรียมความพรอม

ใหเปนผูบริหารระดับสูงในอนาคต 

 4.3 สงเสริมใหผูปฏิบัติงานมีคุณภาพชีวิตท่ีดี และมีความสุขในการทํางาน 

 แนวทางปฏิบตัิ 

 (1) สงเสริมสภาพแวดลอมในการทํางานใหมีความสุขอนามัยท่ีดี ท้ังในเรื่องของ

สถานท่ีทํางาน รวมถึงบานพักอาศัยของกรมทางหลวง พรอมท้ังจัดหาหรือปรับปรุงอุปกรณและ

เครื่องใชในการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพและมีความทันสมัยใหแกผูปฏิบัติงานอยางเสมอภาคเทา

เทียมกัน 
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 (2) สงเสริมการจัดสวัสดิการและสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีเหมาะสม เพ่ือให

ผูปฏิบัติงานมีคุณภาพชีวิตท่ีดี เชน การบริการรถรับสง การมอบทุน การศึกษาของสหกรณออมทรัพย

ใหแกบุตรของขาราชการ เปนตน 

 (3) จัดกิจกรรมหรือการบริการเพ่ือสรางเสริมสุขภาพแข็งแรงแกผูปฏิบัติงาน รวมถึง

การเสริมสรางความสัมพันธอันดีและความรักสามัคคีระหวางผูปฏิบัติงาน 

 (4) สรางขวัญและกําลังใจแกผูปฏิบัติงาน โดยการยกยองชมเชยและใหรางวัลแก

ผูปฏิบัติงานทุกระดับท่ีทํางานอยางทุมเท หรือผูมีความสามารถโดเดนเปนท่ียอมรับ 

 

ท่ีมา: ชูศักดิ์ เกวี. (2558). นโยบายกรมทางหลวง 2558 [จุลสาร]. ม.ป.ท.: ม.ป.พ. 

 

การสื่อสารภายในกรมทางหลวง 

ระบบการสื่อสารขอมูลของกรมทางหลวงในอดีตจะติดตอการสื่อสารจากกรมทางหลวง

สวนกลางไปยังหนวยงานของกรมทางหลวงในสวนภูมิภาค โดยใชระบบวิทยุสื่อสารในขายของกรม

ทางหลวง โทรศัพททางไกล โทรศัพทภายใน เครื่องโทรสาร และพัสดุภัณฑจากไปรษณีย 

กรมทางหลวงไดดําเนินการปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบเครือขายสื่อสารขอมูล และ

การใชบริการอินเตอรเน็ต ในป พ.ศ.2547 รวมท้ังเครื่องมือ อุปกรณตางๆ ท่ีใชในระบบเครือขาย

สื่อสารขอมูล เพ่ือใหสามารถรองรับการใชระบบงานตางๆ เชน ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส 

ระบบจัดเก็บและเผยแพรขอมูลและขาวสาร ระบบบริหารเครื่องจักร รวมถึงการใชบริการ

อินเตอรเน็ต ท่ีเชื่อมโยงจากกรมทางหลวงในสวนกลางไปยังหนวยงานกรมทางหลวงในภูมิภาค ได

อยางมีประสิทธิภาพ สะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย 

ปจจุบัน กรมทางหลวงใชระบบเครือขายสื่อสารขอมูลหลัก ผานทางโครงขายกระทรวง

คมนาคม (MOTENT) โดยมีระบบเครือขายสื่อสารขอมูลสารรอง (Backup Link) เพ่ือรองรับการ

สื่อสารขอมูลและปองกันกรณีเกิดปญหาขัดของตอระบบสื่อสารขอมูลหลัก (MOTENT) ในการใช

ระบบสารสนเทศของกรมทางหลวง การประชุมทางไกล (Video Conference) และใชโทรศัพทผาน

ระบบเครือขาย (VoIP) ใหสามารถทํางานผานระบบเครือขายสื่อสารขอมูล ดําเนินไปอยางตอเนื่องไม

ติดขัด ละมีประสิทธิภาพในการใหบริการประชาชน ซ่ึงจะหมดสัญญาลงในวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 

2557 กรมทางหลวงจึงจําเปนตองจัดทําโครงการระบบสื่อสารขอมูลสํารอง (Backup Link) เพ่ือการ

เชื่อมโยงขอมูลระหวางกรมทางหลวงกับหนวยงานสวนภูมิภาค 

การสื่อสารภายในกรมทางหลวงจะแบงตามสายงานของหนวยงานอยางชัดเจน และเปน

ระบบ โดยจะปฏิบัติตามขอกําหนดอยางเครงครัดของแตละหนวยงานท่ีปฏิบัติงาน ดังนี้ 

คําสั่งปฏิบัติงาน จะมาจากหัวหนาสายงาน คือ 
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- การกําหนดแผนท่ีจะปฏิบัติงาน 

- การประชุมภายในหนวยงาน 

- การสั่งการ (มอบหมายหนาท่ี) 

- รายงานการประชุม 

- หนังสือเวียน/บันทึก 

- คําสั่ง 

- การดําเนินงานของผูท่ีไดรับมอบหมาย 

ชองทางในการนําเสนอขาวสาร คือ 

- ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส 

- เครื่องโทรสาร (Fax) 

- โทรศัพทเคลื่อนท่ี 

- การติดตอประสานงานทางโทรศัพทภายใน 

- อีเมล/อินเตอรเน็ต 

- การพบปะพูดคุย 

ขาวสารท่ีทางกรมทางหลวงจะนําเสนอตอผูปฏิบัติงาน คือ 

- นําเสนอขาวสารเก่ียวกับการปฏิบัติงาน 

- นําเสนอขาวสารเก่ียวกับการประชุม 

- นําเสนอขาวสารเก่ียวกับสวัสดิการ 

- นําเสนอขาวสารเก่ียวกับผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 

- นําเสนอขาวสารจากสวนราชการตางๆ 

- นําเสนอขาวสารเก่ียวกับคําสั่ง/ระเบียบ 

- นําเสนอขาวสารเก่ียวกับกิจกรรมภายในองคกร 

- นําเสนอขาวสารเก่ียวกับการจัดสัมมนา/อบรม 

- นําเสนอขาวสารเก่ียวกับการศึกษาเพ่ิมเติม และทุนการศึกษา 

 

กรมทางหลวงมีหนวยงานท่ีเก่ียวของกับการสื่อสารภายในและภายนอกองคการ คือ 

สํานักงานประชาสัมพันธ และศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ ซ่ึงมีบทบาทหนาท่ี ดังนี้ 

สํานักงานประชาสัมพันธ มีบทบาทหนาท่ี คือ 

- จัดทําแผนประชาสัมพันธของกรมใหสอดคลองกับนโยบายของกรม กระทรวง และนโยบาย

ของรัฐบาล    



115 
 

   

- ผลิตขาว / สื่อตางๆ เพ่ือเผยแพรและการประชาสัมพันธกรมทางหลวงในรูปแบบตางๆ   

- สงเสริมและดําเนินการเพ่ือสนับสนุนภาพลักษณท่ีดีของกรมใหเกิดข้ึนตอสาธารณชน   

- ดําเนินการเพ่ือเสริมสรางความสัมพันธท่ีดีกับชุมชน สื่อ และทองถ่ิน กรณีท่ีมีโครงการ

กอสราง 

ตัดผานอยางสมํ่าเสมอและตอเนื่อง    

- กํากับดูแลศูนยบริการประชาชนใหดําเนินไปดวยความเรียบรอย โดยรับเรื่องราวรองทุกข 

ชี้แจงปญหา และตอบ  ขอรองเรียนตางๆ ผานสื่อมวลชน และ Call Center   

- จัดนิทรรศการ การประชุม วารสาร หนังสือ เพ่ือเผยแพรผลงานของกรม   

- เปนศูนยกลางบริการดานขอมูลขาวสารขอมูลการดําเนินงานของกรม เก่ียวกับโครงการ

พัฒนา 

ทางหลวง และภารกิจอ่ืนๆ เพ่ือประโยชนในการพัฒนาดานเศรษฐกิจของประเทศ ตลอดจนความรู 

ความเขาใจในการปฏิบัติงานของกรมสู   สาธารณชนตางๆ อยางท่ัวถึงและสมํ่าเสมอ   

- ใหบริการโสตทัศนูปกรณเพ่ือเผยแพรผลงานของกรม   

- เปนแหลงขอมูลเก่ียวกับงานวิศวกรรมงานทาง และการดําเนินงานตามภารกิจของกรม  

กลุมบริหารคอมพิวเตอรและเครือขาย   

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ มีบทบาทหนาท่ี คือ 

- บริหารจัดการระบบเครือขายสื่อสารขอมูล   

- บริหาร จัดการระบบการเขาใชเครือขายสื่อสารขอมูลกรมทางหลวง   

- พัฒนาและปรับปรุงระบบเครือขายสื่อสารขอมูล กรมทางหลวง ใหรองรับการใชเทคโนโลยี 

สารสนเทศของกรมทางหลวงอยางมีประสิทธิภาพ   

   - กําหนดมาตรการ ควบคุม กํากับ การตอเชื่อมเครื่องคอมพิวเตอร และอุปกรณตางๆ เขากับ

เครือขายกรมทางหลวง 

 

ท่ีมา: กรมทางหลวง. (2555 ข). ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ. สืบคนจาก 

          http://www.doh.go.th/showlist.aspx?c_id=1&sc_id=3&cc_id=1618.   

 

 

 

 

 

 

http://www.doh.go.th/showlist.aspx?c_id=1&sc_id=3&cc_id=1618
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ประวัติเจาของผลงาน 

 

ชื่อ – นามสกุล  นางสาว นันทิกานต เต็มกันทา 

อีเมล   the.kwanzas@hotmail.com 

ประวัติการศึกษา  ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 

แผนก ศิลป – คํานวณ 

ปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

วิชาเอก วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน 

วิชาโท ศิลปะการแสดง  

ประสบการณการทํางาน นักศึกษาฝกงาน บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) 

   ฝายพัฒนาผูมีความสามารถพิเศษ สํานัก MCOT ACADEMY 

   สายงานโทรทัศน 

   ตั้งแตวัน 2 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ถึง วันท่ี 31 มกราคม พ.ศ. 2557 
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