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บทคดัยอ่ 
 

การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา (1) ลกัษณะประชากรศาสตร์ของพนกังานบริษทั 

พี.ที.อี.อินเตอร์กรุ๊ป จ ากดั (2) รูปแบบการส่ือสารภายในองคกร์ของบริษทั พี.ที.อี.อินเตอร์

กรุ๊ป จ ากดั (3) การใชส่ื้อสังคมออนไลน์ของบริษทั พี.ที.อี.อินเตอร์กรุ๊ป จ ากดั (4) ระดบั

ประสิทธิภาพการส่ือสารภายในองคก์รของบริษทั พี.ที.อี.อินเตอร์กรุ๊ป จ ากดั (5) ลกัษณะ

ประชากรศาสตร์ท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการส่ือสารภายในองค์กรของบริษทั พี.ที.อี.

อินเตอร์กรุ๊ป จ ากดั (6) รูปแบบการส่ือสารภายในองค์กรท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการ

ส่ือสารภายในองคก์รของบริษทั พี.ที.อี.อินเตอร์กรุ๊ป จ ากดั (7) การใชส่ื้อสังคมออนไลน์

ภายในองคก์รท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการส่ือสารภายในองคก์รของบริษทั พี.ที.อี.อินเตอร์

กรุ๊ป จ ากดั จ  านวน 80 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการวิจยั สถิติท่ีใชใ้นการ

วิเคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐาน

โดยใชส้ถิติIndependent Sample t-test , One-Way ANOWA และค่าสถิติ Multiple Linear 

Regression (MLR)   

กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 46 คน  มีอายุระหว่าง 22-28 ปี จ  านวน 34 

คน สถานภาพสมสรโสดจ านวน 57 คน การศึกษาระดบัปริญญาตรีจ านวน 51คนคิด  ส่วน
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ใหญ่ระดบังานคือระดบัปฏิบติังานจ านวน 63 คน มีระยะเวลาการท างาน 1-5 ปี จ  านวน 45 

คน กลุ่มตวัอย่างมีการใชรู้ปแบบการส่ือสารภายในองคก์รแบบแนวนอนอยู่ในระดบัมาก 

และการใชส่ื้อสังคมออนไลนอ์ยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของพนกังานบริษทั พี.ที.

อี. อินเตอร์กรุ๊ป จ ากดั ประกอบดว้ย เพศ สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา ระดบังาน และ

ระยะเวลาการท างาน ท่ีต่างกนั  มีประสิทธิภาพการส่ือสารภายในองคก์รไม่ต่างกนั  เวน้แต่ 

ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ดา้นอายพุนกังานท่ีมีอายรุะหวา่งอาย ุ22-28 ปี กบั อาย ุ42ปีข้ึน

ไป มีความต่างกนัของประสิทธิภาพการส่ือสารภายในองคก์รท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค าส าคญั: รูปแบบการส่ือสารภายในองคก์ร, ส่ือสังคมออนไลน ์ 



ABSTRACT 

 
The objectives of this research were (1) Demographic characteristics of 

company employees P.T.E. Intergroup Co., Ltd. (2) Internal communication of the 
organization P.T.E. Intergroup Co., Ltd. (3) Using social media of the company 
P.T.E. Intergroup Co., Ltd. (4) The level of communication efficiency within the 
organization of the company. P.T.E.Inter Group Co., Ltd. (5) Demographic 
characteristics that affect communication efficiency within the organization of the 
company. P.T.E. Intergroup Co., Ltd. (6) Internal communication model that affects 
communication efficiency within the organization of the company. P.T.E. Intergroup 
Co., Ltd. (7) The use of social media within the organization affecting 
communication efficiency within the organization of the company. P.T.E. Intergroup 
Co., Ltd.  The sample use in the study comprise 80 people using questionnaires as 
research tools Statistics used in data analysis were percentage, mean and standard 
deviation. And test the hypothesis by using Independent Sample t-test, One-Way 
ANOWA and Multiple Linear Regression (MLR) statistics 

Most of the samples were 46 female, aged between 22-28 years old. 34 
people, 57 singles status ,51 bachelor's degrees, most of the work level is 63 working 
levels and work duration of 1-5 years, 45 persons. The sample group used horizontal 
communication model in the organization at a high level and using social media 
online at the highest level 

Result found that the different gender, work of place, education level and 
work duration did not different levels of work performance. Except employees aged 
22-28 years with employees aged over 41 years old have different communication 



efficiency within the organization. All statistical analysis were perform at .05 
significance.  
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ความเป็นมา 
การส่ือสารในยคุปัจจุบนับนโลกการส่ือสารมีการเปล่ียนแปลงแบบรวดเร็วส่งผลต่อการ

ปรับเปล่ียนของขอ้มูล ข่าวสาร ความรู้ และเทคโนโลยอียูเ่สมอในทุกดา้นการเตรียมพร้อมและ

รับมือต่อการเปล่ียนแปลงจึงเป็นส่ิงส าคญัการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนนั้นส่งผลใหค้นในสังคม

ตอ้งปรับตวัและติดตามใหท้นัต่อส่ิงต่างๆ ท่ีเปล่ียนแปลงไป ดงันั้นการส่ือสารไม่วา่จะเป็นการ

ส่ือสารในรูปแบบหรือวธีิการใดๆลว้นส่งผลต่อการรับรู้ เรียนรู้ การปรับตวัและกา้วตามความ

เปล่ียนแปลงนั้นๆ การส่ือสารจึงเป็นหน่ึงช่องทางท่ีช่วยใหค้นในสังคมสามารถรับมือกบัความ

เปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนไดท้นัท่วงที การส่ือสารนัน่มีหลายรูปแบบหลายวธีิการไม่วา่จะเป็นระดบั

การส่ือสาร ทิศทางการส่ือสาร การส่ือสารแบบทางการ เช่น การพดูคุยอยา่งเป็นทางการ การ

ส่ือสารแบบไม่เป็นทางการ การส่ือสารแบบวจันภาษาหรือแมแ้ต่การส่ือสารแบบอวจันภาษา 

การส่ือสารเป็นการถ่ายทอด ส่งผา่นขอ้มูล ข่าวสารจากคนหน่ึงไปยงัอีกคนหน่ึง เพื่อใหเ้กิด

ถ่ายทอดข่าวสารแลกเปล่ียนขอ้มูลและสร้างความเขา้ใจระหวา่งกนัใหเ้ป็นไปในทิศทางเดียวกนั 

(แพรมาลา วฒันเสถียรสินธ์ุ : 2560) 

ธุรกิจท่ีด าเนินการเก่ียวกบัการส่ือสารกเ็กิดข้ึนมากไม่วา่จะเป็นในดา้นของผูใ้หบ้ริการใน

ระบบเครือข่ายสัญญาณโทรศพัทแ์ละสัญญาณอินเตอร์เน็ต และธุรกิจท่ีเป็นตวัแทนจ าหน่ายขาย

เคร่ืองมือและอุปกรณ์การส่ือสารกเ็กิดข้ึนมาก ทั้งน้ีธุรกิจประเภทน้ีลว้นแลว้แต่จะมีส่วนในการ

เอ้ืออ านวยความสะดวก รวดเร็วในการติดต่อส่ือสาร ธุรกิจขายส่งโทรศพัทแ์ละอุปกรณ์การ

ส่ือสารโทรคมนาคม  การขายส่งโทรศพัทแ์ละอุปกรณ์ การส่ือสารท่ีใชส่้งสัญญาณ

อิเลก็ทรอนิกส์ไปตามสายหรือออกอากาศ เช่น การออกอากาศทางวทิยแุละโทรทศันแ์ละ

อุปกรณ์การส่ือสารแบบไร้สาย เช่นการขายส่งโทรศพัทไ์ร้สาย โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี วทิยติุดตาม

ตวัอุปกรณ์ส่ือสารเคล่ือนท่ี เคร่ืองโทรสาร เคร่ืองตอบรับโทรศพัท ์การขายส่งอุปกรณ์ส่ือสาร

ขอ้มูล ไดแ้ก่ บริดจอุ์ปกรณ์จดัเส้นทาง และเกตเวยโ์มเดม็และอุปกรณ์คล่ืนพาห์อุปกรณ์

อินฟราเรด เสาอากาศส าหรับเคร่ืองส่งและเคร่ืองรับอุปกรณ์เคเบิลทีวอุีปกรณ์ท่ีใชส้ าหรับ

เคร่ืองส่งวทิยโุทรทศันแ์ละการออกอากาศรวมถึงกลอ้งโทรทศันเ์คร่ืองส่งสัญญาณวทิยแุละ

โทรทศันแ์ละอุปกรณ์ส่ือสารอ่ืนถือเป็นธุรกิจท่ีมีอตัราการเติบโตของจ านวนจดัตั้งสูงร้อยละ 57 



และ36 เม่ือเทียบกบัเดือนก่อนและเดือนเดียวกนัของปีท่ีผา่นมาซ่ึงเติบโตสวนทางกบัธุรกิจ

ประเภทอ่ืนๆ  (ศนูยข์อ้มูลและวจิยัเศรษฐกิจโทรคมนาคม ส านกัวชิาการและจดัการทรัพยากร

โทรคมนาคม ส านกังาน กสทช : 2560) 

ส่ือสังคมออนไลน ์ถือเป็นกลุ่มของรูปแบบการใชต่้าง ๆ ท่ีอยูบ่นอินเทอร์เน็ตซ่ึงสามารถ

สร้างข้ึนบนฐาน ของเทคโนโลยแีละความนึกคิดของ Web 2.0 และยอมใหมี้การแลกเปล่ียน

สร้างรูปแบบต่าง ๆ จากผูใ้ช ้สามารถช่วยกระตุน้ใหค้นเกิดการเช่ือมโยง ส่ือสาร และร่วมมือ

ระหวา่งกนัไดดี้ยิง่ข้ึน และยงัสนบัสนุนใหเ้กิดการ ระดมสมอง ความไวใ้จ และโอกาสในการ

สร้างเครือข่ายผา่นองคก์ร ซ่ึงสามารถช่วยลดปัญหาทางดา้นการส่ือสารได ้โดยสามารถแบ่ง

ประเภทการบริการตามเกณฑข์องผูส่้งสารและผูรั้บสารเป็นหลกั ได ้4 ประเภท ดงัน้ี 

(1) การส่ือสารระหวา่งบุคคลกบับุคคลไม่พร้อมกนั (One-to-One Asynchronous 

Communication) (2) การส่ือสาร ระหวา่งบุคคลกบักลุ่มบุคคลไม่พร้อมกนั (One-to-Many 

Asynchronous Communication) (3) การส่ือสารแบบไปในคราวเดียวกนั (Synchronous 

Communication) (4) การส่ือสารแบบไม่ไปในคราวเดียวกนั (Asynchronous Communication)  

บริษทั พี.ที.อี.อินเตอร์กรุ๊ป จ ากดั ซ่ึงด าเนินการเก่ียวกบัการส่ือสารและอุปกรณ์การ

ส่ือสารเช่นกนัจึงจ าเป็นตอ้งมีการบริหารจดัการภายในองคก์รใหเ้ขม้แขง็เป็นส่ิงส าคญั

โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในเร่ืองของการส่ือสารภายในองคก์รถือเป็นเร่ืองท่ีมีความส าคญัและจ าเป็น

อยา่งมาก เพราะการติดต่อส่ือสารช่วยใหเ้กิดความเขา้ใจท่ีดี มองเป้าหมายร่วมกนั ซ่ึงในธุรกิจ

การใหบ้ริการนั้นการติดต่อส่ือสารเป็นหวัใจส าคญั มากท่ีจะส่งผลใหเ้กิดความพึงพอใจและ

ประสบผลส าเร็จ หากภายในองคก์รมีปัญหาดา้นการส่ือสารและขาดการส่ือสารท่ีมี

ประสิทธิภาพแลว้ ยอ่มส่งผลในทางลบต่อการด าเนินงานภายใน ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายและ

เกิดปัญหาในการส่ือสาร ท่ีเร้ือรังตามมา โดยตวัอยา่งของปัญหาท่ีเกิดข้ึนและเป็นปัญหาส าคญัท่ี

พบใน บริษทั พี.ที.อี.อินเตอร์กรุ๊ป จ ากดั ท่ีควรไดรั้บการแกไ้ขอยา่งเร่งด่วนเพื่อใหก้ารส่ือสารมี

ประสิทธิภาพและการด าเนินงานบรรลุผลส าเร็จ พบวา่เป็นปัญหาเร่ืองพื้นฐานความรู้ ความ

เขา้ใจในเร่ืองภาพรวมของธุรกิจและการด าเนินงานภายในองคก์ร ท่ีพนกังานและบุคลากรยงั

ขาดขอ้มูล ความรู้ ในเบ้ืองตน้ท่ีเป็นพื้นฐานกระบวนการต่างๆ โดยในแต่ละบุคคลจะมีความรู้ 



ความเขา้ใจท่ีจ ากดั เฉพาะเจาะจงในหนา้ท่ีและการปฏิบติังานของตนเท่านั้นองคก์รขาดการ

ส่ือสารและใหค้วามรู้ในภาพรวมของธุรกิจ เม่ือมีการส่ือสารระหวา่งกนัจึงเกิดความไม่เขา้ใจกนั 

ผูส่้งสารขาดประสบการณ์ในเร่ืองท่ีตอ้งการจะส่ง ผูรั้บสารไม่มีความรู้ในเร่ืองท่ีไดรั้บสารมา 

ส่งผลต่อทั้งผูรั้บและผูส่้งสารท่ีจะรู้สึกวา่สารท่ีไดรั้บยาก ไม่เขา้ใจ เม่ือต่างฝ่ายต่างส่ือสารกนัก็

จะเกิดความเขา้ใจผดิในเร่ืองท่ีส่ือสาร เกิดขอ้ผดิพลาด บกพร่องและการบิดเบือนของขอ้มูลท่ี

ส่ือสารไม่อยากส่ือสารกนัเน่ืองจากขาดความรู้ ความเขา้ใจท่ีตรงกนั ทั้งยงัส่งผลใหก้าร

ด าเนินงานล่าชา้ สูญเสียเวลาและทรัพยากร ผลท่ีไดไ้ม่เป็นไปตามเป้าหมายท่ีวางไวผู้ส่้งสารและ

ผูรั้บสารตอ้งใชเ้วลามากในการส่ือสารเพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจท่ีตรงกนั 

(บริษทั บริษทั พี.ที.อี.อินเตอร์กรุ๊ป จ ากดั : 2562) 

ดงันั้น ผูศึ้กษาวจิยัเห็นวา่การท่ีองคก์รจะสามารถรักษาภาวะการเป็นผูน้  าในธุรกิจการ

ใหบ้ริการ การมีความเขา้ใจ ร่วมมือร่วมใจและเกิดความสามคัคีในองคก์ร การไดม้าซ่ึงผลงาน

ตามเป้าหมาย การปฏิบติังานท่ีมีประสิทธิภาพและสร้างขอ้ไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัเหนือคู่แข่ง

ไดน้ั้น ส่ิงส าคญัคือการท่ีองคก์รรู้เท่าทนัปัญหาภายในองคก์รท่ีเกิดข้ึน พร้อมตั้งรับและมีแนว

ทางแกไ้ขในปัญหานั้นๆ เพื่อสร้าง ความเขม้แขง็ใหก้บับุคลากรและองคก์รก่อนจึงเป็นส่ิงจ าเป็น 

ดงันั้นผูศึ้กษาวจิยัจึงเห็นความส าคญัดงักล่าว และท าการวจิยัรูปแบบการส่ือสารและการใชส่ื้อ

สังคมออนไลนท่ี์ส่งผลต่อประสิทธิภาพการส่ือสารภายในองคก์รของบริษทั พี.ที.อี.อินเตอร์กรุ๊ป 

จ ากดั เพื่อน าผลการวจิยัท่ีไดม้าเป็นแนวทางปรับและพฒันาเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงรูปแบบส่ือสารใหดี้ 

มีประสิทธิภาพและช่วยสร้างความเขา้ใจท่ีตรงกนักบัเป้าหมายและทิศทางขององคก์ร เพื่อการ

แข่งขนัในโลกธุรกิจและสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีในการใหบ้ริการแก่ลูกคา้และผูใ้ชบ้ริการรวมถึง

บุคคลภายนอกต่อไป 

 

 

 



วตัถุประสงค์ของการวจิัย 

1. เพื่อศึกษาลกัษณะประชากรศาสตร์ของพนกังานบริษทั พี.ที.อี.อินเตอร์กรุ๊ป จ ากดั  

2. เพื่อศึกษารูปแบบการส่ือสารภายในองคกร์ของบริษทั พี.ที.อี.อินเตอร์กรุ๊ป จ ากดั  

3. เพื่อศึกษาการใชส่ื้อสังคมออนไลนข์องบริษทั พี.ที.อี.อินเตอร์กรุ๊ป จ ากดั  

4. เพื่อศึกษาระดบัประสิทธิภาพการส่ือสารภายในองคก์รของบริษทั พี.ที.อี.อินเตอร์กรุ๊ป 

จ ากดั  

5. เพื่อศึกษาลกัษณะประชากรศาสตร์ท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการส่ือสารภายในองคก์ร

ของบริษทั พี.ที.อี.อินเตอร์กรุ๊ป จ ากดั  

6. เพื่อศึกษารูปแบบการส่ือสารภายในองคก์รท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการส่ือสารภายใน

องคก์รของบริษทั พี.ที.อี.อินเตอร์กรุ๊ป จ ากดั  

7. เพื่อศึกษาการใชส่ื้อสังคมออนไลนภ์ายในองคก์รท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการส่ือสาร

ภายในองคก์รของบริษทั พี.ที.อี.อินเตอร์กรุ๊ป จ ากดั  

 

สมมติฐานของการวจิัย 

 ในการวจิยัคร้ังน้ี ผูศึ้กษาไดก้  าหนดสมมุติฐานในงานวจิยั ดงัน้ี 

สมมติฐาน 1  พนกังานบริษทั พี.ที.อี.อินเตอร์กรุ๊ป จ ากดั ท่ีมีลกัษณะประชากรศาสตร์

ต่างกนั มีประสิทธิภาพการส่ือสารภายในองคก์รต่างกนั 

สมมติฐาน 1.1 พนกังานบริษทัพี.ที.อี.อินเตอร์กรุ๊ป จ ากดั เพศชายและหญิงมี

ประสิทธิภาพการส่ือสารภายในองคก์รต่างกนั 

สมมติฐาน 1.2  พนกังานบริษทัพี.ที.อี.อินเตอร์กรุ๊ป จ ากดั ท่ีมีอายตุ่างกนัมี

ประสิทธิภาพการส่ือสารภายในองคก์รต่างกนั 

สมมติฐาน 1.3 พนกังานบริษทัพี.ที.อี.อินเตอร์กรุ๊ป จ ากดั ท่ีมีสถานภาพสมรส

ต่างกนัมีประสิทธิภาพการส่ือสารภายในองคก์รต่างกนั 



สมมติฐาน 1.4 ระดบัการศึกษา พนกังานบริษทัพี.ที.อี.อินเตอร์กรุ๊ป จ ากดั ท่ีมี

ระดบัการศึกษาต่างกนัมีประสิทธิภาพการส่ือสารภายในองคก์รต่างกนั 

สมมติฐาน 1.5 พนกังานบริษทัพี.ที.อี.อินเตอร์กรุ๊ป จ ากดั ท่ีมีระดบังานต่างกนัมี

ประสิทธิภาพการส่ือสารภายในองคก์รต่างกนั 

สมมติฐาน 1.6 พนกังานบริษทัพี.ที.อี.อินเตอร์กรุ๊ป จ ากดั ท่ีมีระยะเวลาการ

ท างานต่างกนัมีประสิทธิภาพการส่ือสารภายในองคก์รต่างกนั 

สมมติฐาน 2 รูปแบบการส่ือสารภายในองคก์ร ส่งผลต่อประสิทธิภาพของการ

ติดต่อส่ือสารภายในองคก์รของบริษทั พี.ที.อี.อินเตอร์กรุ๊ป จ ากดั    

สมมติฐาน 2.1 การส่ือสารแบบบนลงล่าง ส่งผลต่อประสิทธิภาพของการ

ติดต่อส่ือสารภายในองคก์รของบริษทั พี.ที.อี.อินเตอร์กรุ๊ป จ ากดั    

สมมติฐาน 2.2 การส่ือสารแบบล่างข้ึนบน ส่งผลต่อประสิทธิภาพของการ

ติดต่อส่ือสารภายในองคก์รของบริษทั พี.ที.อี.อินเตอร์กรุ๊ป จ ากดั   

สมมติฐาน 2.3 การส่ือสารแนวนอน ส่งผลต่อประสิทธิภาพของการ

ติดต่อส่ือสารภายในองคก์รของบริษทั พี.ที.อี.อินเตอร์กรุ๊ป จ ากดั    

สมมติฐาน 2.4 การส่ือสารแบบไขว ้ส่งผลต่อประสิทธิภาพของการติดต่อส่ือสาร

ภายในองคก์รของบริษทั พี.ที.อี.อินเตอร์กรุ๊ป จ ากดั    

สมมติฐาน 3 การใชส่ื้อสังคมออนไลน ์ส่งผลต่อประสิทธิภาพของการติดต่อส่ือสาร

ภายในองคก์รของบริษทั พี.ที.อี.อินเตอร์กรุ๊ป จ ากดั 

 

 

 

 

   



ขอบเขตของงานวจิัย 

ขอบเขตของการวจิยัน้ี มุ่งศึกษาถึงรูปแบบการส่ือสารและการใชส่ื้อสังคมออนไลน์ท่ีส่งผล

ต่อประสิทธิภาพการส่ือสารในองคก์รของบริษทั พี.ที.อี. อินเตอร์กรุ๊ป จ ากดั โดยมี

รายละเอียดดงัน้ี 

1. ขอบเขตดา้นประชากร 

1.1 ประชากรท่ีท าการศึกษา คือ พนกังานบริษทั พี.ที.อี. อินเตอร์กรุ๊ป จ ากดั ทุก

ระดบั  

1.2 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดเ้ลือกกลุ่มประชากร คือ พนกังาน

ทั้งหมดท่ีปฏิบติังานท่ีบริษทั พี.ที.อี. อินเตอร์กรุ๊ป จ ากดั ซ่ึงจ าแนกได ้3 ระดบั 

1.2.1  ระดบัปฏิบติัการ 

1.2.2  ระดบัหวัหนา้งาน 

1.2.3  ระดบัผูจ้ดัการ 

จ านวนทั้งส้ิน 100 คน  (ขอ้มูลจ านวนพนกังานจากฝ่ายทรัพยากรบุคคลบริษทั พี.

ที.อี. อินเตอร์กรุ๊ป จ ากดั ณ เดือน มิถุนายน 2562) เน่ืองจากทราบจ านวน

ประชากรท่ีแน่นอน ดงันั้นผูว้จิยัไดค้  านวณหากลุ่มตวัอยา่งโดยใชสู้ตรของ Toro 

Yamane (อา้งถึง กฤษดา ตั้งชยัศกัด์ิ,2559,หนา้185) โดยมีระดบัความเช่ือมัน่อยูท่ี่ 

95% และสัดส่วนของความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับใหเ้กิดข้ึนไดเ้ท่ากบั 5%  ดงันั้น

กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั คือ 80 คน 

2. ขอบเขตดา้นเน้ือหา 

2.1 ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุการศึกษา สถานภาพ และระดบังานของ

บริษทั พี.ที.อี. อินเตอร์กรุ๊ป จ ากดั 

2.2 รูปแบบของการส่ือสารภายในองคก์รของบริษทั พี.ที.อี. อินเตอร์กรุ๊ป จ ากดั 

ไดแ้ก่ รูปแบบการส่ือสารแบบบนลงล่าง , รูปแบบการส่ือสารแบบล่างข้ึนบน,

รูปแบบการส่ือสารแนวนอน และรูปแบบการส่ือสารแบบไขว ้



2.3 การใชส่ื้อสังคมออนไลนภ์ายในองคก์รของบริษทั พี.ที.อี. อินเตอร์กรุ๊ป จ ากดั  

3. พื้นท่ีวจิยั คือ บริษทั พี.ที.อี. อินเตอร์กรุ๊ป จ ากดั ส านกังานใหญ่ เลขท่ี 362 ซอย10 

(การเคหะแห่งชาติ) ถนนนวมินทร์ แขวงคลองจัน่ เขตบางกะปิ กทม 10240 

4. ขอบเขตดา้นเวลา 

การวจิยัคร้ังน้ีท าการศึกษารวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการ

ส่ือสารในองคก์รของบริษทั พี.ที.อี.อินเตอร์กรุ๊ป จ ากดั มีระยะเวลาในการเกบ็ขอ้มูล

อยูใ่นระหวา่งเดือนพฤษภาคม 2562 – มิถุนายน 2562 รวมเป็นระยะเวลา  2 เดือน 

5. ตวัแปรท่ีท าการศึกษา ประกอบดว้ย 

5.1 ตวัแปรอิสระ (Independent variable) ไดแ้ก่ 

5.1.1. ลกัษณะประชากรศาสตร์ เพศ,อาย,ุสถานภาพ,การศึกษา,ระดบังาน และ

ระยะเวลาการท างาน 

5.1.2 รูปแบบการส่ือสาร 

- ดา้นการส่ือสารแบบบนลงล่าง,ดา้นการส่ือสารแบบล่างข้ึนบน,ดา้นการ

ส่ือสารแนวนอนและดา้นการส่ือสารแบบไขว ้

5.1.3 ดา้นการใชส่ื้อสังคมออนไลนภ์ายในองคก์ร 

5.2 ตวัแปรตาม (Dependent variable) ไดแ้ก่ ประสิทธิภาพการส่ือสารภายในองคก์ร

ของบริษทั พี.ที.อี.อินเตอร์กรุ๊ป จ ากดั   

 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับจากงานวจิัย 

1. ท าใหผู้บ้ริหารและพนกังานในบริษทั พี.ที.อี. อินเตอร์กรุ๊ป จ ากดั ทราบถึงความส าคญั

ของการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ 

2. ท าใหผู้บ้ริหารและพนกังานในบริษทั พี.ที.อี. อินเตอร์กรุ๊ป จ ากดั น าเอาขอ้มูลท่ีไดม้า

ปรับปรุงและเปล่ียนแปลงใหอ้งคก์รมีการติดต่อส่ือสารท่ีถูกตอ้งและเหมาะสม 



3. ผูบ้ริหารและหวัหนา้งานของบริษทั พี.ที.อี. อินเตอร์กรุ๊ป จ ากดั สามารถน างานวจิยัไป

เป็นแนวทางในหารพฒันาองคก์รทั้งภายในและภายนอกเพื่อใหเ้กิดประโยชนสู์งสุดใน

การท างาน 

 

กรอบแนวคดิ 

 

ตัวแปรต้น                 ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ดา้นประชากรศาสตร์ 
- เพศ 

- อาย ุ

- สถานภาพสมรส 

- ระดบัการศึกษา 

- ระดบังาน 

- อายกุารท างาน 

ดา้นรูปแบบการส่ือสาร 
- การส่ือสารแบบบนลงล่าง 

- การส่ือสารแบบล่างข้ึนบน 

- การส่ือสารแบบแนวนอน 

- การส่ือสารแบบไขว ้

ดา้นการใชส่ื้อสังคมออนไลน ์

ประสิทธิภาพการส่ือสารภายในองคก์ร
ของบริษทั พี.ที.อี.อินเตอร์กรุ๊ป จ ากดั 

 



เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
ส่วนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัพื้นฐานส่วนบุคคล แบบใหเ้ลือกตอบจ านวน 6 

ขอ้ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา ระดบังาน ระยะเวลาการท างาน ซ่ึงเป็นค าถาม
แบบปลายปิด 

ส่วนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัรูปแบบการส่ือสารภายในองคก์ร โดยมี
เน้ือหา จ านวน 22 ขอ้ แบ่งออกเป็น 4 ดา้น คือ  

1. การส่ือสารแบบบนลงล่าง   ขอ้ 1-6 
2. การส่ือสารแบบล่างข้ึนบน  ขอ้ 7-12 
3. การส่ือสารแบบแนวนอน   ขอ้ 13-17 
4. การส่ือสารแบบไขว ้  ขอ้ 18-22 
ส่วนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัการใชส่ื้อสังคมออนไลนโ์ดยมีเน้ือหา 

จ านวน 9 ขอ้ คือ การใชส่ื้อสังคมออนไลน ์ขอ้ 23-31 
ส่วนท่ี 4 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัประสิทธิภาพการส่ือสารภายในองคก์าร 

โดยมีเน้ือหา จ านวน 7 ขอ้ คือ ประสิทธิภาพการส่ือสารภายในองคก์ร ขอ้ 32-38 
แบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนตามมาตรวดัแบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) ตาม

แบบของ Likert โดยมีค าตอบใหเ้ลือก 5 ระดบัตามความคิดเห็น  
เกณฑก์ารใหค้ะแนนของ Likert มี 5 ระดบั ดงัน้ี  

 ระดบัความคิดเห็น          คะแนน 
 เห็นดว้ยอยา่งยิง่     5 
 เห็นดว้ยมาก     4 
 เห็นดว้ยปานกลาง     3 
 เห็นดว้ยนอ้ย      2 
 เห็นดว้ยนอ้ยอยา่งยิง่    1 
 
 
 
 
 



คะแนนสูงสุด – คะแนนต ่าสุด  
       จ  านวนระดบัคะแนน 
 

การแปลผลคะแนน ผูว้จิยัไดป้ระเมินประมิทธิภาพการส่ือสารออกเป็น 5 ระดบั ไดแ้ก่ 
นอ้ยท่ีสุด นอ้ย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด ดงัน้ี 
ความกวา้งของอตัรภาคชั้น   =    
     

    =  
5

15      

    = 0.8 
จากเกณฑด์งักล่าว สามารถแบ่งระดบัความคิดเห็นดา้นประสิทธิภาพการส่ือสาร ไดด้งัน้ี 
ระดบัคะแนน 1.00 -1.80 คะแนน หมายถึง ประสิทธิภาพการส่ือสารอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด  
ระดบัคะแนน 1.81- 2.60 คะแนน หมายถึง ประสิทธิภาพการส่ือสารอยูใ่นระดบันอ้ย 
ระดบัคะแนน 2.61- 3.40 คะแนน หมายถึง ประสิทธิภาพการส่ือสารอยูใ่นระดบัปานกลาง 
ระดบัคะแนน 3.41-4.20 คะแนน หมายถึง ประสิทธิภาพการส่ือสารอยูใ่นระดบัมาก 
ระดบัคะแนน 4.21 -5.00 คะแนน หมายถึง ประสิทธิภาพการส่ือสารอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

ส่วนท่ี 5 เป็นค าถามปลายเปิด เพื่อใหผู้ต้อบแบบสอบถามสามารถแสดงความคิดเห็น
เก่ียวกบัปัญหาและขอ้เสนอแนะ 

 

สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
1. ค่าร้อยละ (percentage) ใชว้เิคราะหข์นาดของขอ้มลู ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของ

กลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ เพศ, อาย,ุ สถานภาพ, การศึกษา, ระดบังาน และระยะเวลาการท างาน 
2. ค่าเฉล่ียเลขคณิต (mean) เพื่อวดัแนวโนม้สู่ส่วนกลาง  
3. ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation) เพื่อวดัลกัษณะการกระจายขอ้มูลของ

รูปแบบการส่ือสารภายในองค์กร และการใช้ส่ือสังคมออนไลน์ ของพนักงานบริษทั พี .ที.อี.
อินเตอร์กรุ๊ป จ ากดั 

 
สรุปผลการวจิัย การอภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

1. กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 46 คนคิดเป็นร้อยละ 42.50 มีอายรุะหวา่ง 
22-28 ปี จ  านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 42.50 สถานภาพสมสรโสดจ านวน 57 คนคิดเป็นร้อยละ 
71.30 การศึกษาระดบัปริญญาตรีจ านวน 51คนคิดเป็นร้อยละ63.80 ส่วนใหญ่ระดบังานคือระดบั



ปฏิบติังานจ านวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ78.80  มีระยะเวลาการท างาน 1-5 ปี จ  านวน 45 คนคิด
เป็นร้อยละ 56.30  

2. กลุ่มตวัอยา่งมีรูปแบบการส่ือสารภายในองคก์รอยูใ่นระดบัมาก  มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.84 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.57 และเม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีรูปแบบการ
ส่ือสารภายในองคก์รอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด คือรูปแบบการส่ือสารแบบแนวนอน  รองลงมาคือ
รูปแบบการส่ือสารแบบบนลงล่าง รูปแบบการส่ือสารแบบล่างข้ึนบน และรูปแบบการส่ือสาร
แนวไขว ้มีประสิทธิภาพการส่ือสารภายในองคก์รอยูใ่นระดบันอ้ย เม่ือพิจารณาถึงรูปแบบการ
ส่ือสารภายในองคก์ร ในรายละเอียดแต่ละดา้นซ่ึงปรากฎผล ดงัน้ี  

รูปแบบการส่ือสารแบบบนลงล่างอยูใ่นระดบัมาก (   = 3.98, SD = 0.68) พบวา่ 
ผูบ้งัคบับญัชาเป็นผูอ้อกค าสั่งและช้ีแจงรายละเอียดในการท างานของหน่วยงานอยูเ่สมอ มี
ค่าเฉล่ียมากท่ีสุด (   = 4.10, SD = 0.74) และท่านสามารถเขา้พบผูบ้งัคบับญัชาของท่านโดยไม่
ตอ้งนดัหมายมีค่าเฉล่ียต ่าสุด (   = 3.36, SD = 0.96) 

รูปแบบการส่ือสารแบบล่างข้ึนบนอยูใ่นระดบัปานมาก (   = 3.85, SD = 0.77) พบวา่
ท่านสามารถช่วยเหลือผูบ้งัคบับญัชาในการท างานไดเ้ป็นอยา่งดี ระดบัไดรั้บ มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด 
(   = 4.13, SD = 0.74) และสามารถโตแ้ยง้ต่อผูบ้งัคบับญัชาได ้หากเห็นวา่ค  าสั่งหรือนโยบายนั้น
ไม่เหมาะสมกบัการปฏิบติังาน มีค่าเฉล่ียต ่าสุด                    (  = 3.62, SD = 1.05)  

รูปแบบการส่ือสารแบบแนวนอน อยูใ่นระดบัมาก (  = 4.04, SD = 0.55) พบวา่มีการ
ติดต่อส่ือสารกบัเพื่อนร่วมงานในองคก์รของท่านเป็นประจ า มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด (   = 4.35, SD 
= 0.57) และในองคก์ารมีการนดัประชุมปฏิบติังานอยา่งเป็นทางการอยูเ่สมอมีค่าเฉล่ียต ่าสุด (  = 
3.53, SD = 0.98) 

รูปแบบการส่ือสารแบบแนวไขวอ้ยูใ่นระดบัปานกลาง (   = 3.50, SD = 0.73) พบวา่ 
ท่านมีการติดต่อประสานงานกบัผูบ้งัคบับญัชาแผนกอ่ืนๆ เพื่อลดขั้นตอนการส่ือสารมีค่าเฉล่ีย
มากท่ีสุด (  = 3.78, SD = 0.89) และเคยโตแ้ยง้เร่ืองการปฏิบติังานกบัผูบ้งัคบับญัชาแผนกอ่ืนๆมี
ค่าเฉล่ียต ่าสุด (   = 3.16, SD = 0.89) 

3. กลุ่มตวัอยา่งมีการใชส่ื้อสังคมออนไลนอ์ยูใ่นระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.32 
และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.75 พบวา่การแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัการท างานผา่นส่ือ
สังคมออนไลนมี์ค่าเฉล่ียมากท่ีสุด (  = 4.78, SD = 0.86) และท่านใชส่ื้อสังคมออนไลนใ์นการ
ติดต่อประสานงานภายนอกองคก์ร (   = 4.26, SD = 0.77) 



4. กลุ่มตวัอยา่งมีประสิทธิภาพการส่ือสารภายในองคก์รอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 3.86 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.59 พบวา่การท่ีใชส่ื้อสารภายในองคก์ร
สามารถแจง้ขอ้มูลข่าวสารไดอ้ยา่งทัว่ถึง (  = 4.16, SD = 0.73) และคิดวา่วธีิท่ีใชใ้นการ
ติดต่อส่ือสารภายในองคก์รนั้นเพียงพอแลว้ (  = 3.66, SD = 0.77) 

 
ผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานท่ี 1 พนกังาน บริษทั พี.ที.อี. อินเตอร์กรุ๊ป จ ากดั ท่ีมีลกัษณะ
ประชากรศาสตร์ต่างกนั จะมีประสิทธิภาพการส่ือสารภายในองคก์รแตกต่างกนัผลการทดสอบ
สมมติฐาน พบวา่ 

4.1 พนกังาน บริษทั พี.ที.อี. อินเตอร์กรุ๊ป จ ากดั ท่ีมีเพศแตกต่างกนั มีประสิทธิภาพ
การส่ือสารภายในองคก์รไม่แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05  

4.2 พนกังาน บริษทั พี.ที.อี. อินเตอร์กรุ๊ป จ ากดั ท่ีมีอายแุตกต่างกนั มีประสิทธิภาพ
การส่ือสารภายในองคก์รแตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05  

4.3 พนกังาน บริษทั พี.ที.อี. อินเตอร์กรุ๊ป จ ากดั ท่ีมีสถานภาพสมสรแตกต่างกนั มี
ประสิทธิภาพการส่ือสารภายในองคก์รไม่แตกต่างกนั  ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05  

4.4 พนกังาน บริษทั พี.ที.อี. อินเตอร์กรุ๊ป จ ากดั  ท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนั มี
ประสิทธิภาพการส่ือสารภายในองคก์รไม่แตกต่างกนัท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05  

4.5 พนกังาน บริษทั พี.ที.อี. อินเตอร์กรุ๊ป จ ากดั  ท่ีมีระดบังานแตกต่างกนั มี
ประสิทธิภาพการส่ือสารภายในองคก์รไม่แตกต่างกนัท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05  

4.6 พนกังาน บริษทั พี.ที.อี. อินเตอร์กรุ๊ป จ ากดั ท่ีมีระยะเวลาการท างานแตกต่างกนั มี
ประสิทธิภาพการส่ือสารภายในองคก์รไม่แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05  

 
สมมติฐานท่ี 2  รูปแบบการส่ือสารภายในองคก์รส่งผลต่อประสิทธิภาพการส่ือสาร

ภายในองคก์รของพนกังาน บริษทั พี.ที.อี. อินเตอร์กรุ๊ป จ ากดั  มีผลการทดสอบสมมติฐาน
พบวา่ รูปแบบการส่ือสารภายในองคก์รแบบแนวนอนมีการใชง้านเป็นอยา่งแพร่หลายภายใน
บริษทั พี.ที.อี. อินเตอร์กรุ๊ป จ ากดั รองลงมาคือรูปแบบการส่ือสารภายในองคก์รแบบบนลงล่าง 
และรูปแบบการส่ือสารภายในองคก์รแบบล่างข้ึนบน แสดงใหเ้ห็นวา่ภายในบริษทัฯ ยงัคงมีการ
สั่งการโดยผูบ้ริหาร และมีการตอบสนองและมีการแลกเปล่ียนความคิดเห็นระหวา่งผูบ้ริหาร



และพนกังาน รูปแบบการส่ือสารภายในองคก์รแบบแนวไขวจึ้งเป็นรูปแบบการส่ือสารท่ีไม่นิยม
ใชใ้นบริษทั พี.ที.อี. อินเตอร์กรุ๊ป จ ากดั  

สมมติฐานท่ี 3  การใชส่ื้อสังคมออนไลนข์องพนกังาน บริษทั พี.ที.อี. อินเตอร์กรุ๊ป 
จ ากดั นั้นใชติ้ดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกองคก์ร และนิยมแนะน าใหเ้พื่อนร่วมงาน
ใชส่ื้อสังคมออนไลนเ์พราะไม่เสียค่าใชจ่้ายและสะดวกรวดเร็ว 
 
การอภิปรายผล 

จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ผูว้จิยัไดน้ ามาประยกุตใ์ชใ้น
งานวจิยัเร่ืองรูปแบบการส่ือสารภายในองคก์รและการใชส่ื้อสังคมออนไลนท่ี์ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการส่ือสารภายในองคก์ร ของพนกังานบริษทั พี.ที.อี. อินเตอร์กรุ๊ป จ ากดัอภิปราย
ผลตามวตัถุประสงค ์ดงัน้ี 

1. พนกังานบริษทั พี.ที.อี. อินเตอร์กรุ๊ป จ ากดั ส่วนใหญ่นิยมใชรู้แปบบการติดต่อส่ือสาร
ภายในองคก์รแบบแนวนอน ซ่ึงความวา่พนกังานมกัมีการแลกเปล่ียนข่าวสารกนัเอง ทั้งเร่ือง
งานและเร่ืองส่วนตวั มีการรับค าสั่งการท างานจากการส่ือสารแบบบนลงล่าง แต่ไม่ค่อยนิยม
รูปแบบการส่ือสารแบบล่างข้ึนบน และการส่ือสารแนวไขว ้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ 
รัฐนนัท ์หนองใหญ่ : 2558 ท าการศึกษาเร่ืองปัจจยัการส่ือสารภายในองคก์รท่ีสง่ผลกระทบต่อ
การเปิดรับข่าวสารของพนกังาน กรณีศึกษา โรงแรมเดอะซายน ์แอนด ์วลิล่า  ผลการวจิย ัพบวา่
1) รูปแบบการส่ือสารภายในองคก์รทุกรูปแบบ คือ การส่ือสาร แบบบนลงล่างการส่ือสารแบบ
ล่างข้ึนบน การส่ือสารแบบแนวนอนและการส่ือสารแบบแนวไขว ้มีความสัมพนัธ์กบัการ
เปิดรับข่าวสารของพนกังานโรงแรมเดอะซายนแ์อนดว์ลิล่าประกอบดว้ยการเลือกเปิดรับการ
เลือกใหค้วามสนใจการเลือกรับรู้และการเลือกจดจ า  

2. พนกังานบริษทั พี.ที.อี. อินเตอร์กรุ๊ป จ ากดั ส่วนใหญ่สามารถนิยมใชส่ื้อสังคม
ออนไลนใ์นการปฏิบติังาน และติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกองคก์ร พนกังาน
ค่อนขา้งมีความรอบรู้เก่ียวกบัอุปกรณ์การส่ือสาร ซ่ึงเป็นอุปกรณ์ส าหรับการใชส่ื้อสังคม
ออนไลนเ์ป็นอยา่งดี เพราะบริษทัฯท าธุรกิจเก่ียวกบัโทรศพัทมื์อถือ พนกังานจึงมีความคุน้ชิน
กบัอุปกรณ์จ าพวกน้ีและสามารถใชป้ระโยชนจ์ากส่ิงเหล่าน้ีไดสู้ง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษา
ของ เบญจวรรณ แจ่มจ ารุญ  : 2558 ท่ีไดท้  าการศึกษาเร่ือง ปัจจยับรรยากาศภายในการส่ือสาร
ภายในองคก์ร กระบวนการในการส่ือสารและส่ือสังคมออนไลนท่ี์ส่งผลต่อประสิทธิภาพการ



ส่ือสารภายในองคก์รของพนกังานเอกชนภายในเขตกรุงเทมพมหานคร โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อ
ศึกษาปัจจยับรรยากาศในการส่ือสารภายในองคกร์ กระบวนการในการส่ือสารและส่ือสังคม
ออนไลนท่ี์ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการส่ือสารภายในองคก์รของพนกังานบริษทัเอกชนในเขต
กรุงเทพมหานครผลการศึกษาพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอาย ุ26 - 30 ปี
มีการศึกษา ระดบัสูงกวา่ปริญญาตรีและมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 25,001 – 35,000 บาท และผลการ
ทดสอบ สมมติฐาน พบวา่ บรรยากาศในการส่ือสารภายในองคก์ร ดา้นการมีส่วนร่วมในการ
ตดัสินใจส่งผลต่อ ประสิทธิภาพในการส่ือสารภายในองคก์รของพนกังานบริษทัเอกชนในเขต
กรุงเทพมหานคร มากท่ีสุด รองลงมา คือ กระบวนการส่ือสารดา้นช่องทางการส่ือสาร 
บรรยากาศในการส่ือสารภายในองคก์รดา้น การสนบัสนุนซ่ึงกนัและกนั กระบวนการส่ือสาร
ดา้นผูส่้งสาร และบรรยากาศในการส่ือสารภายในองคก์รดา้นการเปิดเผยการส่ือสารจากบนลง
ล่าง ตามล าดบั โดยร่วมกนัพยากรณ์ประสิทธิภาพในการ ส่ือสารภายในองคก์รของพนกังาน
บริษทัเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครไดคิ้ดเป็นร้อยละ 63.1 อยา่งมี นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.05 
 
ข้อเสนอแนะเพือ่น าไปใช้ 

1. พนกังานบริษทั พี.ที.อี. อินเตอร์กรุ๊ป จ ากดั ควรแสดงความคิดเห็นขอ้เสนอแนะหรือขอ้ขอ้ง
ใจต่างๆ ใหผู้บ้ริหารรับรู้ถึงปัญหา หรือสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนใหม้ากกวา่ปัจจุบนัท่ีเป็นอยู ่เพื่อจะ
ไดเ้กิดประโยชนต่์อพนกังานเองและบริษทัฯ 
2. พนกังานบริษทั พี.ที.อี. อินเตอร์กรุ๊ป จ ากดั ควรมีการติดต่อส่ือสารภายในท่ีเป็นรูปแบบการ
ส่ือสารแบบแนวนอนใหน้อ้ยลง เพราะการส่ือสารในระดบัเดียวกนัในเร่ืองบางเร่ืองอาจไม่ก่อ
ประโยชน ์หรืออาจเป็นผลเสียหากเป็นเร่ืองท่ีส าคญัแลว้ไม่รายงานใหผู้บ้ริหารทราบ 
3. พนกังานบริษทั พี.ที.อี. อินเตอร์กรุ๊ป จ ากดั ควรใชอุ้ปกรณ์การส่ือสารซ่ึงเป็นอุปกรณ์ส าหรับ
ใชช่้องทางการส่ือสารออนไลนใ์หเ้กิดประโยชนสู์งสุด 
4. บริษทั พี.ที.อี. อินเตอร์กรุ๊ป จ ากดั เทคโนโลยท่ีีทนัสมยั เพื่อเอ้ือประโยชน์และเพื่อความ
สะดวก รวดเร็ว ในการปฏิบติังานของพนกังานภายในองคก์ร 
 

 
 



ข้อเสนอแนะในการวจิัยคร้ังต่อไป 
1.ควรศึกษาความตอ้งการท่ีจะใชส่ื้อสังคมออนไลนม์ากนอ้ยเพียงใด ภายในบริษทั  
พี.ที.อี. อินเตอร์กรุ๊ป จ ากดั  
2. ควรศึกษาและเกบ็ขอ้มูลของพนกังานบริษทั พี.ที.อี. อินเตอร์กรุ๊ป จ ากดั ท่ีปฏิบติังาน ท่ีสาขา
เพิ่ม อาจจะท าใหไ้ดข้อ้มูลท่ีชดัเจนมายิง่ข้ึน 
3. ควรศึกษาและปรับปรุงแบบสอบถามใหมี้ความชดัเจนมากข้ึน 
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