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บทคัดย่อ 
 การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษาลกัษณะประชากรศาสตร์และคุณภาพชีวติการท างานท่ี
ส่งผลต่อความพึงพอใจของพนกังานบริษทั ทีทีเอม็เค เอ็นจิเนียร่ิง จ  ากดั การวิจยัน้ีเป็นการวจิยัเชิง
ส ารวจ ในการศึกษาไดเ้ลือกกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 214 คน ด าเนินการสุ่มตวัอยา่งดว้ยวธีิแบบตามสะดวก 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูลใชแ้บบสอบถาม การวิเคราะห์ขอ้มูลใช ้ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย 
ส่วนเบ่ียงเบน-มาตรฐาน  
 ผลการวจิยัพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายรุะหวา่ง 20-30 ปี ระดบั
การศึกษาปริญญาตรี มีสถานภาพโสด และมีรายไดต่้อเดือน 15,001-25,000 บาท มีคุณภาพชีวติใน
ท างานโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีคุณภาพชีวิตการท างาน
ระดบัมาก  
 ลกัษณะประชากรศาสตร์รายไดต่้อเดือน มีความพึงพอใจในการปฏิบติังานแตกต่างกนั แต่
ลกัษณะประชากรศาสตร์ไดแ้ก่ เพศ ระดบัการศึกษา ดา้นอายงุาน และสถานภาพการสมรส มีความพึง
พอใจในการท างานไม่แตกต่างกนั รูปแบบการส่ือสาร ส่งผลต่อความพึงพอใจในการท างานของ
พนกังานเพียง 2 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการส่ือสารจากบนลงล่าง ดา้นการติดต่อส่ือสารลกัษณะแนว 
ทแยงมุม และ ความสัมพนัธ์กบัหวัหนา้งาน ส่งผลต่อความพึงพอใจในการท างานของพนกังาน 3 ดา้น 
ไดแ้ก่ ดา้นความขดัแยง้ในบทบาท ดา้นความคลุมเครือในบทบาท และดา้นการแลกเปล่ียน 
ความสัมพนัธ์ระหวา่งหวัหนา้งานและผูใ้ตบ้งัคบับญัชา อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p < .05) 
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Abstract 
 In this independent study, the researcher investigates to explore of the demographic and 
Communication Patterns the Relationship with Leaders which influence job satisfaction of personnel 
of TTMK Engineering Co., Ltd. Using the method of convenience sampling for this survey research 
investigation, the researcher selected 214 subjects working in TTMK Engineering Co., Ltd. as 
members of the sample population. The instrument of research used to collect data was a 
questionnaire. Using techniques of descriptive statistics, the researcher analyzed the data collected in 
terms of frequency, percentage, mean and standard deviation. Also tested were the differences 
between the means of two independent groups. One-way analysis of variance (ANOVA) and Multiple 
Linear Regression Analysis were also employed by the researcher. 
 The result of the study showed that the majority of the respondents were female, 20-30 years 
old, graduated with bachelor ‘s degree, were single, earned a monthly income of 15,001 – 25,000 
Baht. Overall, the subjects under study exhibited quality of Job Satisfaction of  Personnel at a high 
level. When considered in each aspect, it was found that the subjects under study Satisfaction of  
Personnel at a high level in the aspects of work beneficial to society; safe workplace hygienic and 
harmless; working together and interpersonal relationships; personnel rights and organization 
democracy; the aspect of balance between work and private life; the opportunity to develop talent and 
skills of employees; and opportunity for advancement and job security. The subjects under 
investigation exhibited the Communication Patterns the Relationship with Leaders at a low level in 
the aspect of fair and sufficient compensation. The level of opinion on overall population satisfaction 
is at a high level.  

The demographical characteristic of age and monthly income paralleled concomitant 
differences in job satisfaction. However, the demographical characteristics of gender, educational 
level and marital status did not correspond to concomitant differences in job satisfaction. 
Additionally, the Communication Patterns the Relationship with Leaders affected job satisfaction of 
personnel in the 3 aspects of safe workplace hygienic and harmless, opportunity for advancement and 
job security and work beneficial to society at the statistically significant level (p < .05).  
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บทน ำ 

ปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในองคก์ร ไม่วา่จะเป็นปัญหาในดา้นใดก็ตาม ก็จะพบวา่ปัญหาส่วนใหญ่
มกัจะเก่ียวกบัการส่ือสาร โดยเฉพาะปัญหาของการจดัการ มีความเช่ือมโยงกบัการส่ือสาร การจะพฒันา
ในดา้นการจดัการจึงจ าเป็นจะตอ้งพฒันาการส่ือสารควบคู่ไปดว้ย สาเหตุท่ีมกัก่อให้เกิดปัญหาในการ
ส่ือสารท่ีพบบ่อยไดแ้ก่ อุปสรรคของการส่ือสาร การส่ือสารท่ีเป็นปัญหาไม่จ  าเป็นตอ้งมาจากสาเหตุ
เร่ืองอุปสรรคเสมอไป หลายคร้ังพบวา่การส่ือสารไม่เป็นผล หรือไม่ไดรั้บผลดีเท่าท่ีควร ทั้งท่ีปราศจาก
อุปสรรค กล่าวคือ สถานการณ์ของการส่ือสารอนัประกอบดว้ย ผูส่้งสาร ผูรั้บสาร ช่องทางการส่ือสาร 
และตวัสารเอง ไม่มีอุปสรรคส่ิงใดสกดัอยู ่หากแต่ตวัผูส่้งสารเองก่อใหเ้กิดปัญหาข้ึน คือ มีการท าใหเ้กิด
ปัญหาจากสาเหตุต่างๆ ในหลายกรณีปัญหาท่ีมกัเกิดในระดบัองคก์ร คือ การปฏิบติัท่ีไม่เป็นไปตาม
ระเบียบขององคก์ร เพราะเม่ือองคก์รไดก้ าหนดนโยบายและถ่ายทอดถึงพนกังานบริหารในระดบัต่างๆ
เป็นขอ้ก าหนดเพื่อเป็นกรอบหรือแนวทางปฏิบติัไวล่้วงหนา้ ดว้ยการออกเป็นระเบียบ และค าสั่ง แต่
พนกังานขาดความเขา้ใจหรือเขา้ใจแต่ไม่ปฏิบติัตาม หรือปฏิบติัต่างไปจากนโยบาย เป็นผลใหก้าร
ปฏิบติังานโดยรวมไม่ตรงตามวตัถุประสงค ์ 

ปัจจยัท่ีส าคญัยิง่ประการหน่ึงท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของทุกองคก์รไม่วา่จะ
เป็นหน่วยงานของรัฐบาลหรือเอกชน คือ บุคคลท่ีท าหนา้ท่ีเป็นหวัหนา้ ผูบ้งัคบับญัชา หรือผูบ้ริหารใน
องคก์ร ซ่ึงเปรียบเสมือนหลกัชยัในการด าเนินงานโดยเฉพาะต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชาและต่อผลงานของ
ส่วนรวม ความสามารถและลกัษณะของผูน้ ามีส่วนสัมพนัธ์ใกลชิ้ดกบัปริมาณ คุณภาพ และคุณค่าของ
องคก์ร สะทอ้นให้เห็นถึงประสิทธิภาพการปฏิบติังานในหน่วยงานไดเ้ป็นอยา่ง ซ่ึงพฤติกรรมของผูน้ า
จะเป็นปัจจยัสาเหตุท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมในการท างานและต่อความพึงพอใจของ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา โชติณฏัฐ ์คงพานิช (2547)  

ทรัพยากรพื้นฐานท่ีมีความส าคญัต่อการจดัการ หรือท่ีเรียกวา่ 4 Ms ไดแ้ก่ บุคคล (Man)เงินทุน 
(Money) วตัถุดิบ (Material) และวธีิการ (Method) โดยท่ีทรัพยากรเหล่าน้ีจะมีอยูใ่นแต่ละองคก์รใน
ปริมาณท่ีจ ากดัและแตกต่างกนั ดงันั้นผูบ้ริหารท่ีมีศกัยภาพจะตอ้งสามารถจดัสรร ทรัพยากรท่ีมีอยูข่อง
องคก์รในอตัราส่วนท่ีเหมาะสมได ้เพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและประโยชน์สูงสุดแก่องคก์ร 
โดยทรัพยากรท่ีมีความส าคญัท่ีสุดในทรัพยากรทั้งส่ี คือ คน 

ณฐัฐพนัธ์ เขจรนนัทน์  (2545) คนเป็นปัจจยัส าคญัอยา่งยิง่ของการจดัการ เพราะคนเป็น
ผูป้ฏิบติังานทุกอยา่งขององคก์ร และคน เปรียบเสมือนวตัถุดิบท่ีช่วยใหทุ้กกิจกรรมและทุกหนา้ท่ีใน
องคก์รสามารถด าเนินไปไดอ้ยา่งต่อเน่ือง จึงกล่าวไดว้า่คนเป็นผูป้ฏิบติังานในทุกหน่วยงานขององคก์ร
และเป็นผูป้รับเปล่ียนองคก์รใหด้ าเนินการไปในแนวทางท่ีตอ้งการ องคก์รจะประสบผลส าเร็จตามท่ี



ตอ้งการไดห้รือไม่จ  าเป็นตอ้งอาศยัคนท่ีมีความรู้ความสามารถและเช่ียวชาญในการ ปฏิบติังาน หากไม่
มีคนหรือมีคนท่ีไม่มีคุณภาพ จะท าใหก้ารจดัการเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายขององคก์รนั้นยอ่มด าเนินไปได้
โดยยากยิง่ ดงันั้นองคก์รต่าง ๆ จะตอ้งหาวธีิการรักษาคนท่ีมีประสิทธิภาพใหอ้ยูก่บัองคก์รนานท่ีสุด    

 ผูว้จิยัเห็นถึงความส าคญัของแนวความคิดองคก์ร จึงไดก้ าหนดหวัขอ้งานวจิยั คือ 
“รูปแบบการส่ือสารและความสัมพนัธ์กบัหวัหนา้งาน ท่ีส่งผลต่อ ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของ
พนกังาน บริษทั ทีทีเอม็เค เอ็นจิเนียร่ิง จ  ากดั” โดยก าหนดปัญหาน าการวจิยัวา่ “พนกังานบริษทั ทีทีเอม็
เค เอ็นจิเนียร่ิง จ  ากดั มีลกัษณะส่วนบุคคลต่างกนั มีผลต่อความความพึงพอใจในการปฏิบติังาน ต่างกนั
หรือไม่ รูปแบบการส่ือสารและความสัมพนัธ์กบัหวัหนา้งาน มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังาน
แตกต่างกนัหรือไม่อยา่งไร ใน บริษทั ทีทีเอม็เค เอน็จิเนียร่ิง จ  ากดั” ผลการวจิยัน้ีสามารถน ามาปรับใช้
เพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาทรัพยากรมนุษยแ์ละขบัเคล่ือน บริษทั ทีทีเอม็เค เอน็จิเนียร่ิง จ  ากดั ให้
เป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ท่ีจะสามารถตอบรับการเปล่ียนแปลงในทุกมิติไดอ้ยา่งเท่าทนั เพื่อ
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในการปฏิบติังาน 
 
วตัถุประสงค์ของกำรวจัิย 
 1. เพื่อศึกษาลกัษณะประชากรศาสตร์ของของพนกังาน บริษทั ทีทีเอม็เค เอน็จิเนียร่ิง จ  ากดั 

2. เพื่อศึกษาระดบัความคิดเห็นต่อรูปแบบการส่ือสารภายในองคก์ร ของพนกังาน บริษทั ทีที
เอม็เค เอ็นจิเนียร่ิง จ  ากดั 

3. เพื่อศึกษาระดบัความคิดเห็นต่อความสัมพนัธ์กบัหวัหนา้งาน ของพนกังาน บริษทั ทีทีเอม็เค 
เอน็จิเนียร่ิง จ  ากดั 

4. เพื่อศึกษาระดบัความคิดเห็นต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังาน ของพนกังาน บริษทั ทีทีเอม็
เค เอ็นจิเนียร่ิง จ  ากดั 

5. เพื่อศึกษาลกัษณะประชากรศาสตร์ ท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังาน   
ของพนกังาน บริษทั ทีทีเอม็เค เอน็จิเนียร่ิง จ  ากดั 

6. เพื่อศึกษาปัจจยัรูปแบบการส่ือสาร ท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังาน  
ของพนกังาน บริษทั ทีทีเอม็เค เอน็จิเนียร่ิง จ  ากดั 

7. เพื่อศึกษาปัจจยัความสัมพนัธ์กบัหวัหนา้งาน ท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการ 
ปฏิบติังาน ของพนกังาน บริษทั ทีทีเอม็เค เอน็จิเนียร่ิง จ  ากดั 
 
 
 
 



สมมติฐำนของกำรวจัิย 
 สมมติฐาน 1. เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา ต าแหน่งงาน ระยะเวลาการปฏิบติังาน 
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน มีความพึงพอใจในการปฏิบติังาน ของพนกังาน บริษทั ทีทีเอม็เค เอน็จิเนียร่ิง จ  ากดั 
ต่างกนั 

สมมติฐาน 1.1 เพศชาย และเพศหญิง มีความพึงพอใจในการปฏิบติังาน ของพนกังาน บริษทั ที
ทีเอม็เค เอ็นจิเนียร่ิง จ  ากดั ต่างกนั 

สมมติฐาน 1.2 อาย ุมีความพึงพอใจในการปฏิบติังาน ของพนกังาน บริษทั ทีทีเอม็เค เอน็จิ
เนียร่ิง จ  ากดั ต่างกนั 

สมมติฐาน 1.3 สถานภาพ ความพึงพอใจในการปฏิบติังาน ของพนกังาน บริษทั ทีทีเอม็เค เอ็น
จิเนียร่ิง จ  ากดั ต่างกนั 

สมมติฐาน 1.4 ระดบัการศึกษา ความพึงพอใจในการปฏิบติังาน ของพนกังาน บริษทั ทีทีเอม็เค 
เอน็จิเนียร่ิง จ  ากดั ต่างกนั 

สมมติฐาน 1.5 ต าแหน่งงาน ความพึงพอใจในการปฏิบติังาน ของพนกังาน บริษทั ทีทีเอม็เค 
เอน็จิเนียร่ิง จ  ากดั ต่างกนั 

สมมติฐาน 1.6 ระยะเวลาการปฏิบติังาน ความพึงพอใจในการปฏิบติังาน ของพนกังาน บริษทั 
ทีทีเอม็เค เอ็นจิเนียร่ิง จ  ากดั ต่างกนั 

สมมติฐาน 1.7 รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ความพึงพอใจในการปฏิบติังาน ของพนกังาน บริษทั ทีที
เอม็เค เอ็นจิเนียร่ิง จ  ากดั ต่างกนั 
 
 สมมติฐาน 2. รูปแบบการส่ือสาร ดา้นการส่ือสารจากบนลงล่าง การส่ือสารจากล่างข้ึนบน การ
ส่ือสารตามแนวนอน การติดต่อส่ือสารลกัษณะแนวทแยงมุม มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังาน 
ของพนกังาน บริษทั ทีทีเอม็เค เอน็จิเนียร่ิง จ  ากดั 

สมมติฐาน 2.1 ดา้นการส่ือสารจากบนลงล่าง ส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังาน ของ
พนกังาน บริษทั ทีทีเอม็เค เอ็นจิเนียร่ิง จ  ากดั ต่างกนั 

สมมติฐาน 2.2 ดา้นการส่ือสารจากล่างข้ึนบน ส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังาน ของ
พนกังาน บริษทั ทีทีเอม็เค เอ็นจิเนียร่ิง จ  ากดั ต่างกนั 

สมมติฐาน 2.3 ดา้นการส่ือสารตามแนวนอน ส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังาน ของ
พนกังาน บริษทั ทีทีเอม็เค เอ็นจิเนียร่ิง จ  ากดั ต่างกนั 

สมมติฐาน 2.4 ดา้นการติดต่อส่ือสารลกัษณะแนวทแยงมุม ส่งผลต่อความพึงพอใจในการ
ปฏิบติังาน ของพนกังาน บริษทั ทีทีเอม็เค เอน็จิเนียร่ิง จ  ากดั ต่างกนั 
 



 สมมติฐาน 3. ความสัมพนัธ์กบัหวัหนา้งาน ดา้นความขดัแยง้ในบทบาท ดา้นความคลุมเครือใน
บทบาท ดา้นการแลกเปล่ียนความสัมพนัธ์ระหวา่งหวัหนา้งานและผูใ้ตบ้งัคบับญัชา มีผลต่อความพึง
พอใจในการปฏิบติังาน ของพนกังาน บริษทั ทีทีเอม็เค เอ็นจิเนียร่ิง จ  ากดั  

สมมติฐาน 3.1 ดา้นความขดัแยง้ในบทบาท ส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังาน ของ
พนกังาน บริษทั ทีทีเอม็เค เอ็นจิเนียร่ิง จ  ากดั ต่างกนั 

สมมติฐาน 3.2 ดา้นความคลุมเครือในบทบาท ส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังาน ของ
พนกังาน บริษทั ทีทีเอม็เค เอ็นจิเนียร่ิง จ  ากดั ต่างกนั 

สมมติฐาน 3.3 ดา้นการแลกเปล่ียนความสัมพนัธ์ระหวา่งหวัหนา้งานและผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
ส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังาน ของพนกังาน บริษทั ทีทีเอม็เค เอน็จิเนียร่ิง จ  ากดั ต่างกนั 
  
ขอบเขตกำรวจัิย 
 1. ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั คือ พนกังานบริษทั ทีทีเอม็เค เอน็จิเนียร่ิง จ  ากดั จ  านวนทั้งส้ิน 443 
คน (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 10 พฤษภาคม 2562)  
 2. การเลือกกลุ่มตวัอยา่งในการวจิยั คือ ผูว้จิยัไดใ้ชก้  าหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่งจากสูตร Taro 
Yamane จ านวน 203 คน และเพื่อป้องกนัการคลาดเคล่ือนผูว้จิยัไดเ้พิ่มจ านวนตวัอยา่งร้อยละ 5 ของ
กลุ่มตวัอยา่ง เท่ากบั 11 คน ดงันั้นขนาดของกลุ่มตวัอยา่งส าหรับการวิจยัในคร้ังน้ีเท่ากบั 214 คนและ
เป็นการสุ่มตวัอยา่งแบบตามสะดวก (Convenience Sampling) (กฤษดา ตั้งชยัศกัด์ิ.2559: หนา้ 190)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กรอบแนวคิดกำรวจัิย 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

ลกัษณะทำงด้ำนบุคคล 
1. เพศ 
2. อาย ุ
3. สถานภาพ 
4. ระดบัการศึกษา 
5. รายได ้
6. ประสบการณ์ท างาน 
7. ต  าแหน่งงาน 

รูปแบบกำรส่ือสำรภำยในองค์กร 
1. การส่ือสารแบบบนลงล่าง 
2. การส่ือสารแบบล่างข้ึนบน 
3. การส่ือสารแบบแนวนอน 
4. การติดต่อส่ือสารลกัษณะแนวทแยงมุม 
 

ควำมพงึพอใจในกำรปฏบิัติงำน 
1. ลกัษณะงานท่ีท า 
2. ค่าตอบแทน สวสัดิการ 
3. ความมัน่คงของงาน 
4. ความกา้วหนา้ในงาน 

ควำมสัมพนัธ์กบัหัวหน้ำงำน 
1. ความขดัแยง้ในบทบาท 
2. ความคลุมเครือในบทบาท 
3. การแลกเปล่ียนความสัมพนัธ์ระหวา่ง  
    หวัหนา้งานและผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
 



เคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรวจัิย 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูลของการวิจยัคร้ังน้ี จะใชแ้บบสอบถาม ซ่ึงมีลกัษณะเป็น

ค าถามปลายปิด (closed-ended question) และค าถามปลายเปิด (open-ended question) ซ่ึงมี 4 ส่วน
ใหญ่ๆ ดงัต่อไปน้ี 
 ส่วนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัลกัษณะประชากรศาสตร์ 
 ส่วนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัรูปแบบการส่ือสารภายในองคก์ร 
 ส่วนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัความสัมพนัธ์กบัหวัหนา้งาน 

 ส่วนท่ี 4 แบบสอบถามเก่ียวกบัความพึงพอใจในการปฏิบติังาน 

 แบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนตามมาตรวดัแบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) ตามแบบของ 
Likert โดยมีค าตอบให้เลือก 5 ระดบัตามความคิดเห็น 

 

สถิติทีใ่ช้ในกำรวจัิย 
 ในการวเิคราะห์ขอ้มูลและการทสอบสมมติฐาน จะท าการประมวลผลโดยวธีิทางสถิติดว้ย
โปรแกรมส าเร็จรูป ดงัน้ี 

 1. การวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เป็นการวเิคราะห์ขอ้มูลเพื่ออธิบาย
ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง โดยน าเสนอในรูปแบบของตารางแจกแจงความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ 
(Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 2. การวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เป็นการวเิคราะห์ขอ้มูลของกลุ่มเพื่อ
อธิบายขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติในการทดสอบสมมติฐาน 
(Hypothesis Testing) ซ่ึงมีเคร่ืองมือในการวิเคราะห์ผลทางสถิติ ดงัน้ี 
 2.1 การวเิคราะห์สมการถดถอย (Multiple Linear Regression) เพื่อทดสอบสมมติฐานของ
งานวจิยัหาผลกระทบระหวา่งตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม 
 2.2 การวเิคราะห์ Independent Sample T-Test เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งตวัแปร     
2 ตวัแปรท่ีเป็นอิสระต่อกนั 
 2.3 การวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่าง
ระหวา่งตวัแปรมากกวา่ 2 ตวัแปร 
 
 
 
 
 



สรุปผลกำรวจัิย 
 1. ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลโดยทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหวา่ง 20-
30 ปี การศึกษาระดบัปริญญาตรี สถานภาพโสด และมีรายไดต่้อเดือน 15,001-25,000 บาท  
 2. กลุ่มตวัอยา่งมีรูปแบบการส่ือสารโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่กลุ่ม
ตวัอยา่งมีแบบแนวนอนมีระดบัมากท่ีสุด รองลงมาคือดา้นการส่ือสารแบบบนลงล่าง ดา้นการส่ือสาร
ลกัษณะแนวทแยงมุม และดา้นการส่ือสารล่างข้ึนบน 
 3. กลุ่มตวัอยา่งมีความสัมพนัธ์กบัหวัหนา้งาน โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณารายดา้น 
พบวา่ ดา้นการแลกเปล่ียนความสัมพนัธ์ระหวา่งหวัหนา้งานกบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา มีระดบัมากท่ีสุด มี 
รองลงมาคือ ดา้นความขดัแยง้ใน และดา้นความคลุมเครือในบทบาท  
 4. กลุ่มตวัอยา่งมีความพึงพอใจในการปฏิบติังาน โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณารายดา้น 
พบวา่ ดา้นลกัษณะงานท่ีท า มีระดบัมากท่ีสุด รองลงมาคือ ความมัน่คงของงาน และดา้นความกา้วหนา้
ในงาน  
 
อภิปรำยผล 
 จากการศึกษาวจิยั “รูปแบบการส่ือสารและความสัมพนัธ์กบัหวัหนา้งาน ท่ีส่งผลต่อความพึง
พอใจในการปฏิบติังานของพนกังาน บริษทั ทีทีเอม็เค เอ็นจิเนียร่ิง จ  ากดั" ผูว้ิจยัสามารถอภิปราย
ผลการวจิยั โดยน าแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง มาอภิปรายตามสมมติฐานการวจิยั ดงัน้ี 

1.ลกัษณะปัจจยัส่วนบุคคลของพนกังาน บริษทั ทีทีเอม็เค เอน็จิเนียร่ิง จ  ากดั จากผลการศึกษา
พบวา่ 

1.1 ลกัษณะปัจจยัส่วนบุคคลของพนกังาน บริษทั ทีทีเอม็เค เอน็จิเนียร่ิง จ  ากดั จากผลการ
ศึกษาวจิยัพบวา่ 1.1 เพศท่ีต่างกนัของ พนกังาน บริษทั ทีทีเอม็เค เอ็นจิเนียร่ิง จ  ากดั มีความพึงพอใจใน
การปฏิบติังาน ไม่แตกต่างกนั เน่ืองจาก บริษทั ทีทีเอม็เค เอน็จิเนียร่ิง จ  ากดั ไดเ้ปิดโอกาสใหพ้นกังาน
ทั้งเพศชายและเพศหญิงสามารถใชค้วามรู้ความสามารถไดอ้ยา่งเตม็ท่ีและมีความกา้วหนา้ท่ีเท่าเทียมกนั
ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สุกานดา ศุภคติสันต์ิ (2540) การศึกษาเร่ือง ลกัษณะส่วนบุคคลและ
สภาพแวดลอ้มองคก์ารท่ีมีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์ารของพนกังาน : กรณีศึกษาบริษทัเงินทุนในเขต
กรุงเทพมหานครเพศท่ีแตกต่างกนั มีระดบัความผกูพนัต่อองคก์ารท่ีไม่แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัสาคญั
ทางสถิติ 0.05 และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ณทัฐา กรีหิรัญ (2550) การศึกษาความพึงพอใจในการ
ปฏิบติังานของพนกังานมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ พบวา่ พนกังานมหาวทิยาลยัทั้งชายและหญิง มี
ความพึงพอใจในการปฏิบติังานโดยรวม ในแต่ละดา้นไม่แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
 1.2 อายท่ีุแตกต่างกนัของพนกังาน บริษทั ทีทีเอม็เค เอน็จิเนียร่ิง จ  ากดั มีความผกูพนัต่อ
องคก์ารท่ีไม่แตกต่างกนั เน่ืองจาก บริษทั ทีเอม็เค เอน็จิเนียร่ิง จ  ากดั ไดเ้ปิดโอกาสใหพ้นกังานไม่วา่



พนกังานจะมีอายเุท่าไร ถา้หากมีความรู้ความ สามารถพนกังานก็มีความกา้วหนา้ไดเ้ท่าเทียมกนั 
งานวจิยัของ ณทัฐา กรีหิรัญ (2550) การศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนกังานมหาวทิยาลยั
ศรีนครินทรวโิรฒ ผลการวจิยัพบวา่ พนกังานมหาวทิยาลยัท่ีมีอายตุ่างกนั มีความพึงพอใจในการ
ปฏิบติังานโดยรวม ไม่แตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สุธานิธ์ิ นุกูลอ้ึงอารี (2555) ท่ีศึกษา
เร่ือง ความพึงพอใจในงานของพนกังานการบินไทย จ ากดั การศึกษา พบวา่ เพศท่ีต่างกนั มีความพึง
พอใจในการปฏิบติังาน ไม่แตกต่างกนั 
 1.3 สถานภาพการสมรสท่ีแตกต่างกนัของพนกังาน บริษทั ทีทีเอม็เค เอ็นจิเนียร่ิง จ  ากดั มีความ
พึงพอใจในการปฏิบติังานไม่แตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ดารารัตน์ เลิศสุวรรณโรจน์ 
(2555) ท่ีศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจในงานของลูกจา้ง กรณีศึกษาของสถานประกอบการ อุตสาหกรรม
ผลิตคอนกรีต จงัหวดัราชบุรี การศึกษา พบวา่ สถานภาพการสมรส พบวา่ไม่มีความแตกต่างกนัทาง
สถิติ ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 

1.4 ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัของพนกังาน บริษทั ทีทีเอม็เค เอ็นจิเนียร่ิง จ  ากดั มีความพึง
พอใจในการปฏิบติังานไม่แตกต่างกนั จาการศึกษาระดบัการศึกษาของ ณทัฐา กรีหิรัญ (2550) เร่ือง 
การศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนกังานมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ พบวา่ พนกังาน
มหาวทิยาลยัท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั มีความพึงพอใจในการปฏิบติังานโดยรวมไม่แตกต่างกนั เม่ือ
พิจารณาในแต่ละดา้น พบวา่ พนกังานมหาวทิยาลยัท่ีมีระดบัการศึกษาต ่ากวา่ปริญญาตรี มีความพึง
พอใจในการปฏิบติังาน ดา้นความรับผดิชอบ แตกต่างจากพนกังานมหาวทิยาลยัท่ีมีระดบัการศึกษา
ปริญญาตรี อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ส่วนคู่อ่ืนๆไม่พบความแตกต่าง  

1.5 ต าแหน่งงานท่ีแตกต่างกนัของพนกังาน บริษทั ทีทีเอ็มเค เอ็นจิเนียร่ิง จ  ากดั มีความพึง
พอใจในการปฏิบติังานไม่แตกต่างกนั จากการศึกษาระดบัการศึกษาของ เจนจิราพร รอนไพริน (2558) 
เร่ือง ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนกังานธนาคารกรุงไทยจ ากดั (มหาชน) สาขาอรัญประเทศ 
จงัหวดัสระแกว้ พบวา่ ผลการเปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนกังาน
ธนาคารกรุงไทย 
จ ากดั (มหาชน) จงัหวดัสระแกว้ จ  าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล ดา้นต าแหน่งงานท่ีแตกต่างกนั พบวา่ มี
ความพึงพอใจในการปฏิบติังานไม่แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05  

1.6 ระยะเวลาในการปฏิบติังานของพนกังาน บริษทั ทีทีเอม็เค เอน็จิเนียร่ิง จ  ากดั มีความพึง
พอใจในการปฏิบติังานไม่แตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ  
จิราภา ชีพวรรณ (2551)ไดศึ้กษาวจิยัเร่ือง “ความพึงพอใจในการท างานของพนกังานธนาคารออมสิน 
ในเขตจงัหวดักระบ่ี” การวจิยัพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีเพศ อาย ุสถานภาพ การศึกษา รายไดต่้อ
เดือน ระยะเวลาในการท างาน และต าแหน่งหนา้ท่ี ไม่มีความสัมพนัธ์ในเร่ืองความพึงพอใจในการ
ท างานในทุกดา้นแตกต่างกนั พนกังาน ผลการทดสอบสมมติฐาน ดว้ยการวเิคราะห์สถิติ Pearson Chi-



Square ท่ีระดบันยัส าคญัทาง สถิติ 0.05 พบวา่ ค่า Sig. มีค่าเท่ากบั 0.05 แสดงวา่ ระยะเวลา ในการ
ปฏิบติังาน ไม่มีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนกังาน ธนาคารออมสิน 
 1.7 รายไดต่้อเดือนของพนกังาน บริษทั ทีทีเอม็เค เอน็จิเนียร่ิง จ  ากดั มีความพึงพอใจในการ
ปฏิบติังาน ท่ีแตกต่างกนั จาการศึกษารายไดต่้อเดือนของพนกังาน บริษทั ทีทีเอม็เค เอ็นจิเนียร่ิง จ  ากดั 
พบวา่ผลการทดสอบสมมติฐานดว้ยค่าสถิติ One-Way ANOVA พบวา่บุคลากรท่ีมีรายไดต่้างกนัมีความ
พึงพอใจในการปฏิบติังานต่างกนัท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 (F = 2.43, df = 4, 210, p < .05) ดงันั้นผูว้จิยัจึง
ท าการทดสอบความแตกต่างรายคู่ (Post hoc Analysis) ดว้ยวธีิการ LSD พบวา่ พนกังานรายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือน ต ่ากวา่ 15,000 ความพึงพอใจในการปฏิบติังาน ต่างจากพนกังานรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 25,001-
35,000 (คา่เฉล่ีย 3.90 SD เท่ากบั 0.48) อีกทั้งยงัต่างจากพนกังานรายไดเ้ฉล่ียต่อ45,001 ข้ึนไป (ค่าเฉล่ีย 
3.89 SD เท่ากบั 0.57) และรายไดเ้ฉล่ีย 25,001-35,000 (ค่าเฉล่ีย 3.90 SD เท่ากบั 0.48) ต่างจากพนกังาน
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 35,001-45,000 (ค่าเฉล่ีย 3.55 SD เท่ากบั 0.60) อยา่งมีนยันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาวจิยัของ ศุภกิตต ์ กิจประพฤทธ์ิกุล (2553) เร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึง
พอใจในการปฏิบติังานของพนกังาน บริษทั แบงคอกรีเซอร์ส เซ็นเตอร์ ผลการศึกษาพบวา่รายไดข้อง
พนกังาน บริษทั แบงคอกรีเซอร์ส เซ็นเตอร์ จ  ากดั มีอิทธิพลต่อ ความพึงพอใจในการปฏิบติังานอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

2.รูปแบบการส่ือสาร ส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนกังาน บริษทั ทีทีเอม็เค 
เอน็จิเนียร่ิง จ  ากดั วิจยัใชก้ารทดสอบค่าสถิติ Multiple Linear Regression Analysis (MLR) เพื่อ
วเิคราะห์ผลกระทบของรูปแบบการส่ือสาร 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการส่ือสารแบบบนลงล่าง ดา้นการ
ส่ือสารแบบล่างข้ึนบน ดา้นการส่ือสารแบบแนวนอน และดา้นการส่ือลกัษณะแนวทแยงมุม ความ
แปรปรวนของตวัแปรอิสระรูปแบบการส่ือสาร ท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนกังาน 
บริษทั ทีทีเอม็เค เอน็จิเนียร่ิง จ  ากดั ไดร้้อยละ 45.80 (R Square = 0.458) ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 (F = 
44.20, df = 4, 209, p < .05) ตวัแปรอิสระรูปแบบการส่ือสารประกอบดว้ย ดา้นการส่ือสารแบบบนลง
ล่าง ดา้นการส่ือลกัษณะแนวทแยงมุม ท่ีส่งผลต่อความความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนกังาน 
บริษทั ทีทีเอม็เค เอน็จิเนียร่ิง จ  ากดั ไดท่ี้ระดบันยัส าคญั 0.05 ( Unstandardized Coefficients B = 0.190 
และ 0.506) แสดงเป็นสมการ ดงัน้ี  
ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนกังาน = 0.642 + 0.190 (ดา้นการส่ือสารแบบบนลงล่าง) + 0.506 
(ดา้นการส่ือลกัษณะแนวทแยงมุม) 
 

3.ความสัมพนัธ์กบัหวัหนา้งาน ส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนกังาน บริษทั 
ทีทีเอม็เค เอ็นจิเนียร่ิง จ  ากดั วจิยัใชก้ารทดสอบค่าสถิติ Multiple Linear Regression Analysis (MLR) 
เพื่อวเิคราะห์ผลกระทบของรูปแบบการส่ือสาร 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความขดัแยง้ในบทบาท ดา้นความ



คลุมเครือในบทบาท และดา้นการแลกเปล่ียนความสัมพนัธ์ระหวา่งหวัหนา้งานกบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
ความแปรปรวนของตวัแปรอิสระรูปแบบการส่ือสาร ท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังานของ
พนกังาน บริษทั ทีทีเอม็เค เอ็นจิเนียร่ิง จ  ากดั ไดร้้อยละ 59.60 (R Square = 0.596) ท่ีระดบันยัส าคญั 
0.05 (F = 38.73, df = 3, 210, p < .05) ตวัแปรอิสระความสัมพนัธ์กบัหวัหนา้งานประกอบดว้ย ดา้น
ความขดัแยง้ในบทบาท ดา้นความคลุมเครือในบทบาท และดา้นการแลกเปล่ียนความสัมพนัธ์ระหวา่ง
หวัหนา้งานกบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ท่ีส่งผลต่อความความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนกังาน บริษทั ที
ทีเอม็เค เอ็นจิเนียร่ิง จ  ากดั ไดท่ี้ระดบันยัส าคญั 0.05 ( Unstandardized Coefficients B = 0.231, 0.323 
และ 0.243) แสดงเป็นสมการ ดงัน้ี ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนกังาน =  0.651 + 0.231(ดา้น
ความขดัแยง้ในบทบาท) + 0.323(ดา้นความคลุมเครือในบทบาท) + 0.243(ดา้นการแลกเปล่ียน
ความสัมพนัธ์ระหวา่งหวัหนา้งานกบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา) 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. หวัหนา้งานควรเพิ่มส่ือการอธิบายเพื่อให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเขา้ใจไดง่้ายข้ึน เช่น การเขียน
รูปภาพประกอบกบัการสั่งงาน การวางแผนก่อนการสั่งงาน    
 2. หวัหนา้งานควรเปิดโอกาสใหพ้นกังานเสนอความคิดเห็น หรือสร้างค่านิยมใหพ้นกังานรู้จกั
ลา้คิดในส่ิงท่ีถูกตอ้งมากข้ึน  
 3. หวัหนา้งานควรแจง้ข่าวสาร โดยรวมถึงเป้าหมายของงานนั้นมากยิง่ข้ึน  
 4. ควรจดัการประชุมระหวา่งหน่วยงานข้ึนเพื่อใหท้ราบถึงแนวทางการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึน
ระหวา่งหน่วยงาน 
 5. หวัหนา้งานควรใหพ้นกังานปฏิบติังานท่ีตรงกบั ความรู้ ความสามารถของพนกังาน และ
แนะน ากระบวนการท างานอยา่งชดัเจน  

6. หวัหนา้งานควรก าหนดนโยบาย สายบงัคบับญัชา แนวทางการปฏิบติังานอยา่งชดัเจน 
รวมถึงตวัช้ีวดัผลงาน (KPI) ใหข้อ้มูลข่าวสารท่ีถูกตอ้งชดัเจนในหนา้ท่ีท่ีพนกังานตอ้งรับผดิชอบผา่น 
ไดอ้ยา่งเหมาะสม รวมถึงก าหนดขอบเขตความรับผิดชอบของงาน วธีิการปฏิบติัท่ีชดัเจน เหมาะสมกบั
ศกัยภาพ และความสามารถของพนกังานแต่ละคน 
 7. ควรสร้างบรรยากาศในการทางานใหพ้นกังานไดท้  างานเป็นทีมมีส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็นร่วมกนั มีการจดัใหมี้กระบวนการสะทอ้นความคิดเห็นกลบั (Positive Feedback) อยา่ง
สร้างสรรคร์ะหวา่งหวัหนา้งานและผูใ้ตบ้งัคบับญัชา เพื่อใหพ้นกังานเกิดความรู้สึกดีต่อหวัหนา้งาน 
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