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บทคัดย่อ 

การศึกษาเรื่อง ปัญหาในการสื่อสารภายในองค์กรของพนักงานบริษัท SVI จ ากัด(มหาชน) มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาในการสื่อสารภายในองค์กรของพนักงานบริษัท SVI จ ากัด(มหาชน) ได้แก่ ด้าน
ช่องทางการสื่อสาร ดา้นคุณภาพในการสื่อสาร ด้านอุปสรรคในการสื่อสาร ด้านบรรยากาศในการสื่อสารของ
พนักงานในองค์กร ด้านพฤติกรรมในการสื่อสารของพนักงานในองค์กร โดยจ าแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล 
ได้แก่ เพศ อายุ แผนก ประสบการณ์การท างาน เงินเดือน ประชากรในงานวิจัยนี้คือ พนักงานบริษัท SVI 
จ ากัด(มหาชน) ปทุมธานี กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม จ านวน 233 คน เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล 
คือ แบบสอบถามออนไลน์ ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์หาคา่ความถี่ ค่า
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) 

ผลการวิจัยพบว่าพนักงานผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 233 คน เป็นเพศหญิง จ านวน 119 คน คิด
เป็นร้อยละ 48.9 เพศชาย จ านวน 114 คน คดิเปน็ร้อยละ  51.1 สว่นใหญ่ มีอายุไม่เกิน 25ป ี67 คน คิดเป็นร้อย
ละ28.8 รองลงมาอายุ51ปีขึ้นไป จ านวน65 คน คิดเป็นร้อยละ 27.9 อายุ 31 – 40 ปี จ านวน 50 คน คิดเป็น
ร้อยละ 21.5 อายุ 25 – 30 ปีจ านวน 51  คน คิดเป็นร้อยละ 21.9  ตามล าดับ ส่วนใหญ่ ท างานอยู่แผนก
แผนก Customer Service มีจ านวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 36.1 รองลงมาคือ Accounting จ านวน 53 คน 
คิดเป็นร้อยละ 22.7 Warehouse จ านวน 56 คน ร้อยละ 19.7 Purchasing จ านวน 34 คน ร้อยละ 14.6  
Engineering จ านวน 16 คน ร้อยละ 6.9ตามล าดบั  ส่วนใหญ่มีระยะเวลาในการงานมากกว่า 4 ปี จ านวน 
100 คน คิดเป็นร้อยละ 42.9  รองลงมา 3-4  ปี จ านวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 36.1 , 1-2  ปี จ านวน 33 
คน คิดเป็นร้อยละ 14.2 และนอ้ยกว่า 1 ปี  จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 6.9  ตามล าดับ สว่นใหญ่มี
เงินเดือน 15,001-20,000 บาท จ านวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 34.1 รองลงมาคือ 20,001-30,000 บาท 
จ านวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 28.2  , ต่ ากว่า 15,000 บาท จ านวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 26.7 , 31,001-
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40,000 บาท จ านวน 21 คน คดิเป็นร้อยละ 8.2 , และ 40,000 บาทขึ้นไป จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 
2.8 ตามล าดับ 

 ปัญหาในกาสื่อสารภายในองค์กรของพนักงานกรณีศึกษา บริษัท SVI จ ากัด(มหาชน) จ.ปทุมธานี โดยรวม
อยู่ในระดบัมาก เมื่อพจิารณาเปน็รายดา้น พบวา่ ดา้นที่อยู่ในระดบัมาก คือด้านช่องทางการสื่อสาร ด้านอุปสรรค
ในการสื่อสาร ดา้นพฤติกรรมการสื่อสารในองค์กร ดา้นบรรยากาศในกาสื่อสารของพนักงานในองค์กร 

ABSTRACT 

Education subject Problems in internal communication of employees of SVI Public 
Company Limited. The objective is to study the problems of internal communication of 
employees of SVI Public Company Limited, including communication channels. Quality of 
communication The obstacles in communication The environment of communication of 
employees in the organization. Communication behavior of employees in the organization 
Classified by personal status such as gender, age, department, work experience, salary, 
population in this research are Employees of SVI Public Company Limited, Pathum Thani. 
The sample group consisted of 233 respondents. The tools used for data collection were 
online questionnaire. Perform data analysis using computer software to find frequency, 
percentage, mean ( ), standard deviation (SD) 

The results showed that 233 respondents were 119 female or 48.9% male and 114 
male or 51.1%. The study of internal communication problems of SVI Public Company 
Limited employees. Large, not over 25 years of age 67 people, representing 28.8 percent 
Followed by the age of 51 years, over 65 people, representing 27.9 percent, aged 31 - 40 
years, 50 people, representing 21.5 percent, aged 25 - 30 years, 51 people, representing 
21.9 percent respectively, Respectively, most work is in the Customer Service Department, 
consisting of 84 people, accounting for 36.1%, followed by Accounting, 53 people, 
representing 22.7%, Warehouse 56 people, 19.7 Purchasing, 34 people, 14.6% Engineering, 
16 people 6.9 percent respectively, respectively,  

Most of the work period is more than 4 years, 100 people, representing 42.9 
percent, followed by 3-4 years, 84 people, representing 36.1 percent, 1-2 years, 33 people, 
accounting for 14.2 percent and less. 1 year, 16 people, representing 6.9% respectively. 
Most have salaries 15,001-20,000 baht, 87 persons, representing 34.1%, followed by 
20,001-30,000 baht, 72 people accounting for 28.2%, lower than 15,000 baht, 68 people 
accounting for 26.7%, 31,001-40,000 baht, 21 people representing Is 8.2 percent, and 
40,000 baht or more, of 7 people, representing 2.8 percent respectively 

             Problems in the communication of employees: a case study of SVI Public 
Company Limited, Pathum Thani Province Overall is at a high level. When considering each 
aspect, it was found that the aspects at a high level Is the communication channel The 
obstacles in communication Communication behavior in the organization The environment 
in the communication of employees in the organization. 
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บทน า 
หากย้อนกลับไปก่อนหน้าทียุ่คเทคโนโลยีใหม่ๆจะเข้ามานั้นส่งผลให้การที่จะติดต่อกับใครสักคน

เป็นสิ่งทีย่ากล าบากและมไีม่กี่ทางที่จะสื่อสารกัน ซึง่ก่อนหน้านีเ้ป็นการสื่อสารยุคอุตสาหกรรมแต่ก็ยังมี
ความนิยมใช้ในปัจจบุันแต่ก็มีสิง่อ่ืนที่สามารถทดแทนได้กับสิง่เหล่านีโ้ดยการสื่อสารในยุคอุตสาหกรรมนั้น
ส่วนมากทีจ่ะใช้การสื่อสารกันคอื การส่งจดหมาย การนัดเจอหรือการติดต่อสื่อสารผ่านการเห็นหน้า ได้มี
การพัฒนามาเร่ือยๆจนถึงมายุคโทรศัพท์โดยผู้ส่งสารทั้งสองฝ่ายเองก็จะต้องมีโทรศัพท์เพื่อที่จะใช้ในการ
สื่อสาร รับส่งสารได้แค่รูปแบบเสียงเท่านั้นซึ่งคิดวา่ในยุคอุตสาหกรรมนั้นช่องทางการสื่อสารแบบจดหมาย
พัสดุนา่เชื่อถือที่สุด สามารถก าหนดระยะเวลาการสื่อสารได้อย่างแนน่อน ส่งข้อมูลได้ทุกแบบ ทุกปริมาณ
และทั่วโลก 
 การสื่อสารในยุคปัจจุบนัได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมีการพัฒนาทั้งทางด้านเทคโนโลยีและ
การสื่อสารที่มีการพัฒนามากยิ่งขึ้นซึ่งการสื่อสารในยุคปัจจบุันนีน้ั้นเปน็การสื่อสารในยุคของการสื่อสารแบบ
ไร้สาย เปน็การสื่อสารแบบเนน้สะดวกสบาย รวดเร็วซึ่งวัตถุประสงค์หลักๆในการสื่อสารนัน้ เพื่อจะแจ้ง
ข้อมูลข่าวสารให้ทราบ โดยที่จะมุ่งเน้นให้ความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องของสารนั้น 

แต่ในความเป็นจริงแล้วนัน้การสื่อสารของคนในองค์กรส่วนมากปัญหาจะเกิดขึ้นสามารถเกิดได้
หลายปัจจัย อาจจะเกิดจากปัจจัยที่ผู้ส่งสารสง่ข้อมูลขาดความรู้ จึงส่งผลให้การรับข้อมูลข่าวสารนั้น
ผิดพลาดท าให้อาจจะเกิดปญัหาขึ้นมาภายหลังภายในองค์กร เกิดจากผู้ส่งสารและผู้รับสารมีความรู้ที่ต่างกนั 
การถ่ายทอดของข้อมูลจากอีกคนสู่อีกคนอาจจะท าให้เกิดความเข้าใจผิดในสารในสถานการณ์ปจัจุบันมีการ
แข่งขันและเกิดการเปลี่ยนแปลงสูง องค์กรเองจะต้องสร้างความชัดเจนขององค์กรและความมัน่คงของ
องค์กร เพื่อจะได้เห็นเป้าหมายขององค์กรที่ชัดเจนมากข้ึน  อาจจะเร่ิมจากการพัฒนาการสื่อสารให้มี
ประสิทธิภาพ โดยการระดับความรู้ของผู้ส่งสารและผู้รบัสารเองจะต้องมีความรู้ที่ใกล้เคียงกัน จะได้มีการ
สื่อสารที่เข้าใจง่าย และเปน็ไปในทางเดียวกนัการที่จะพัฒนาการสื่อสารให้ดีขึ้นได้นัน้อาจจะดูจากวัฒนธรรม
การสื่อสารของผู้รับสารหรือผู้ส่งสาร เมื่อเข้าใจสังคมและวฒันธรรมของผู้รับสารหรือผู้ส่งสาร สามารถเลือก
ที่จะใช้วิธีในการสื่อสารเพื่อที่จะง่ายต่อการสื่อสารกัน 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เพื่อศึกษาปัญหาในการสื่อสารภายในองค์กรของพนักงาน กรณศีึกษา SVI จ ากัด(มหาชน) 
กรณีศึกษา จ.ปทุมธาน ี
ขอบเขตงานการวิจัย 

ในการศึกษาวิจัย เร่ือง ปัจจัยเพือ่ศึกษาปัญหาในการสื่อสารภายในองค์กรของพนักงาน กรณีศึกษา 
SVI จ ากัด(มหาชน) มีขอบเขตการวิจัย ดังนี ้
ขอบเขตด้านเนื้อหา  

ตัวแปรอิสระ คือ ปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงาน ซึง่ประกอบด้วยเพศ อายุ แผนก ประสบการณ์ 
รายได ้

ตัวแปรตาม คือ ในการสื่อสารภายในองค์กรของพนักงาน กรณศีึกษา SVI จ ากัด(มหาชน)          
จ.ปทุมธานี ดังนี้ ด้านช่องทางในการสื่อสาร ดา้นคุณภาพในการสื่อสาร  
ด้านอุปสรรคในการสื่อสาร ด้านบรรยากาศในการสื่อสารของพนักงานในองค์กร ด้านพฤติกรรมการสื่อสาร
ภายในองค์กร 
ขอบเขตด้านประชากร 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ พนักงานของบริษัท SVI จ ากัด(มหาชน) จ านวน 560 คน โดยผู้วจิัย
ได้ใช้วิธีการค านวณขนาดตัวอยา่งด้วยวิธีการใช้สูตรการค านวณของ ทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamae)ที่ระดับ
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ความเชื่อมั่น  95% ซึ่งก าหนดค่าความคลาดเคลื่อนของสุ่มตัวอย่างเท่ากับ 5% ได้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน  
233 คน 
ขอบเขตด้านระยะเวลา  

การวิจัยคร้ังนี้จะท าการวิจัย ตัง้แต่ สิงหาคม-กันยายน 2562 
ประโยชน์ทีไ่ด้รับจากการวิจัย 

ท าให้ทราบถึงระดบัปัญหาในการสื่อสารภายในองค์กรของพนักงาน กรณีศึกษา SVI จ ากัด(มหาชน) 
จ.ปทุมธานีและสามารถน าผลวจิัยที่ได้มาใช้เป็นแนวทางในการก าหนดนโยบายและวิธีการต่างๆ ในการ
ปรับปรุงและเสริมสร้างลดปญัหาในการสื่อสารภายในองค์กรของพนักงาน กรณีศึกษา SVI จ ากัด(มหาชน)  
จ.ปทุมธานี ให้เหมาะสมและเพิม่ประสิทธิภาพในงาน 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
  ตัวแปรต้น     ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับปัญหาการสื่อสารของพนักงานในองค์กร 

การสื่อสารในองค์กร (Organizational Communication) หมายถึง กระบวนการติดต่อสื่อสาร
รูปแบบตา่งๆ ของคนในองค์กร เป็นสื่อกลางให้เกิดความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลในองค์กร ก่อให้เกิดการ
สื่อสาร แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารภายในองค์กรในทุกส่วนงานใน องค์กร สร้างความเข้าใจร่วมกันไปใน
ทิศทางเดียวกัน 
ความส าคัญของการสื่อสารในองค์กร 
 การสื่อสารเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานและการจัดการองค์กรเป็นสิ่งที่ท าให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสาร ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นต่างๆ ระหว่างกัน สรา้งความเข้าใจในกฎระเบียบ
ต่างๆ นโยบายและเป้าหมายร่วมกันในองค์กรช่วยก่อให้เกิดการแบ่งปนัทางความคิดความต้องการส่งผลต่อ
ความร่วมมือร่วมใจสร้างความเป็นเอกภาพ เกิดความสามัคคี การติดต่อสื่อสารในองค์กรจึงเป็นสิ่งส าคัญที่
ขาดไม่ได้ หากองค์กรมีการสื่อสารที่ดีมีประสิทธิภาพย่อมสร้างผลก่อให้เกิดความส าเร็จน ามาซึ่งองค์กรที่มีผล
การด าเนินงานที่ดีและได้งานทีม่ีประสิทธิภาพน าพาองค์กรสู่เปา้หมายที่ตั้งไว้ ทั้งยังลดความขัดแย้งที่อาจ
เกิดขึ้นจากสาเหตุต่างๆ เชน่ ความไม่เข้าใจ ความอคติ หากองค์กรไม่มีการสื่อสารภายในต่อกันหรือมีการ
สื่อสารภายในที่ขาดประสิทธิภาพย่อมส่งผลทางลบต่อองค์กรเองท าให้องค์กรไม่สามารถบรรลุเป้าหมายทีต่ั้ง
ไว้ได้เกิดความขัดแย้งภายใน ท าให้องค์กรไม่สามารถพัฒนาต่อไปได้ ยังผลต่อความเสียหายในหน่วยงานหรือ 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
1.เพศ 
2.อายุ 
3.แผนก 
4.ประสบการณ์การท างาน 
5.เงินเดือน 

ปัญหาในการสื่อสารภายในองค์กรของพนักงาน 
กรณีศึกษา บริษัท SVI จ ากัด(มหาชน) 

1. ด้านช่องทางการสื่อสาร 
2.ด้านคุณภาพในการสื่อสาร 
3. ด้านอุปสรรคในการสื่อสาร 
4. ด้านบรรยากาศในการสื่อสารของพนักงานใน
องค์กร 
5. ด้านพฤติกรรมในการสื่อสารของพนักงานใน
องค์กร 
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องค์กรท าให้การบริหารงานและด าเนินงานเป็นไปได้ยากและด าเนินงานไปได้อย่างไม่มปีระสทิธภิาพ สูญเสีย
ทั้งเวลาและทรัพยากรตา่งๆ 
ทฤษฎีการสื่อสารของลาสเวลล์ 

ส่งสารคือผู้ทีท่ าหนา้ที่สง่ข้อมูล สารไปยังผู้รบัสารโดยผา่นช่องทางที่เรียกว่าสื่อ ถ้าหากเปน็การ
สื่อสารทางเดียวผู้สง่จะท าหน้าที่ส่งเพียงประการเดียวแต่ถ้าเปน็การสื่อสาร 2 ทาง ผูส้่งสารจะเป็นผู้รับใน
บางครั้งด้วยผู้รับสาร คือ ผู้ที่เปน็เป้าหมายของผูส้่งสาร การสื่อสารจะมปีระสิทธิภาพ ผู้รบัสารจะต้องมี
ประสิทธิภาพในการรับรู้ มีเจตคติที่ดีต่อข้อมูลข่าวสาร ต่อผู้สง่สารและต่อตนเอง 
ทฤษฎีด้านองค์ประกอบทางสังคม 

ทฤษฎีดีด้านองคป์ระกอบทางสงัคมละแนวทฤษฎีดีด้านประชากรศาสตร์ เป็นการวิเคราะห์ผู้รบัสาร
ในด้านตวัแปรทางประชากร (Demographic Variable) ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได้ ฐานะ 
ทางเศรษฐกิจและสงัคม (Social status Economic)แนวทฤษฎีด้านประชากรศาสตร์ เป็นทฤษฎีที่มีหลัก
ของความเป็นเหตุเป็นผล กล่าวคือ พฤติกรรมต่างๆของมนุษย์เกิดขึ้นตามแรงบังคบัจากภายนอกมากระตุ้น 
เป็นความเชื่อมนษุย์ด าเนนิชวีิต ตามแบบฉบับที่สังคมได้วางเป็นแม่บทใช้ให้พฤติกรรมของคนที่มีอายุในวัย
เดียวกัน เนื่องจากสภาพสังคมได้วางแบบอย่างไว้ให้แล้วส าหรับคนรุ่นนัน้สังคมท าให้ผู้หญิงมีสภาพนิสยัและ
พฤติกรรมแตกต่างจากผู้ชายแนวคิดด้านประชากรศาสตร์เชื่อในความคิดที่วา่คนที่มีคุณสมบัตทิางประชากร
ที่แตกต่างกันจะมีพฤติกรรมที่แตกต่างกันไปด้วยการสื่อสารจัดเป็นพฤติกรรมที่ส าคัญอยา่งหนึ่งของมนุษย์ 
เมื่อบุคคลมีคุณสมบัติทางประชากรศาสตร์แตกต่างกันจะมีพฤตกิรรมทั่วไปที่แตกต่างกนั ดังนั้นนักวิชาการ
สื่อสารบางกลุ่มเชื่อว่าพฤติกรรมเก่ียวกับการสื่อสารของบุคคลนั้นๆ จึงน่าจะแตกต่างกันด้วย พฤติกรรม
สื่อสารดังกลา่ว นอกจากจะหมายถึงการเลือกใช้ถ้อยค าในภาษาหรือการใช้อวัจนะภาษาตลอดจนกลยุทธ์
ต่างๆ ในการสื่อสารให้ส าเร็จแลว้ยังรวมไปถึงการเลือกใช้สื่อหรือการเปิดรับข่าวจากสื่อต่างๆตามที่ผู้รับสาร
ต้องการด้วย 
 เมื่อพิจารณาในเร่ืองขององค์กรความแตกต่างของบุคคลในองค์กรในด้าน เพศ อายุ ระดับ
การศึกษาต าแหน่งจะมีส่วนเก่ียวข้องอย่างมากกับความพงึพอใจในการติดต่อสื่อสารด้วย (Rosenblatt, 
Cheatham and Watt.1977:143) ความแตกต่างระหว่างบุคคลในองค์กรเป็นตัวส าคัญที่ท าให้การแปรรูป 
ความรู้สึกนึกคิดของแต่ละบุคคลแตกต่างกันและความรู้สึกที่แตกต่างกันจะมีความแตกต่างกันมากน้อย
เพียงใดเป็นผลของระดบัความแตกต่างของบุคคลนัน้นัน่เอง  
ข้อมูลพื้นฐานของบริษัท SVI จ ากัด(มหาชน) 

บริษัทSVIจ ากัด(มหาชน) ด าเนนิธุรกิจให้บริการแบบครบวงจรในการผลิตสนิค้าประเภทวงจรไฟฟ้า 
และผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ส าเร็จรูปบริษัทฯได้จัดแบ่งผลิตภณัฑ์หรือบริการตามประเภทของสินค้า 6 
ประเภทดังนี้ ระบบควบคุมอุตสาหกรรม สื่อสารโทรคมนาคม ระบบส านักงาน โสตวีดีทัศนท์ี่ใชใ้นห้อง
บันทึกเสียงและระบบห้องประชมุสัมมนา อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ยานยนต์ อุปกรณ์เคร่ืองมือแพทย์ SVI มี
โรงงานทั้งหมด 3 โรง ดังนี้ ส านกังานใหญ่และโรงงานแห่งที่ 1ทีอ่ยู่: 33/10 หมู่ที่ 4 ซอย แจ้งวัฒนะ- 
ปากเกร็ด 40 ถนนแจ้งวัฒนะ ต าบลบางตลาด อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 ประเทศไทย เนื้อที่
ทั้งหมด: 22,472 ตรม. เนื้อที่ในการผลิต: 7,065 ตรม. โรงงานแห่งที่ 2 นิคมอุตสาหกรรมบางกระดี 
ที่อยู่: 141 หมู่ที่ 5 ถนนติวานนท์ ต าบลบางกระดี อ าเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000 ประเทศ
ไทยเนื้อที่ทั้งหมด: 17,215 ตรม. เนื้อที่ในการผลิต: 9,640 ตรม. 
โรงงานแห่งที่ 3 ประเทศจีน ที่อยู่: 6-C/D, Zhongxiaoyuan, Micro-Electornic Industrial Park, Jin 
Gang Hignway, Xiquing District, Tianjin, P.R. Chinaเนื้อที่ทั้งหมด: 7,787 ตรม. เนื้อที่ในการผลิต: 
5,812 ตรม. 
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งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 ฐิติพร หลิมไชยกุล (2550) ได้ท าการศึกษาเร่ือง “การสื่อสารภายในองค์กรกับ การ

ยอมรับระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001-2000 ศึกษากรณีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสนุันทาทีไ่ด้รับการ
รับรอง” ซึ่งจากการศึกษาพบวา่ การสื่อสารภายในองค์กรของผูบ้ริหาร (หัวหน้างาน หรือ QMR) มี
วัตถุประสงค์เพื่อควบคุมให้เป็นไปตามเป้าหมาย ใช้การสื่อสารทั้ง สองลักษณะมากที่สดุ คือ สื่อสารอย่าง
เป็นทางการโดยใชบ้ันทึกข้อความ ค าสั่ง ประกาศและ สื่อสารอย่างไม่เปน็ทางการโดยใช้การพูดคุย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นควบคู่กันไป ส่วนการ สื่อสารภายในองค์กรของผู้ปฏิบัติการ มีการสื่อสารภายใน
องค์กรจากหัวหน้างาน หรือ QMR ไปสูพ่นักงาน โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าหัวหน้างาน 
หรือ QMR เป็นผู้กระตุน้ และสนับสนุนบุคลากรในหน่วยงานให้ความร่วมมือกับกิจกรรมเกี่ยวกับระบบการ
สื่อสารภายใน 52 องค์กรจากพนักงานไปสู่หัวหน้างาน หรือ QMR สามารถเสนอความคิดเห็นเก่ียวกับระบบ 
บริหารคุณภาพ ISO 9001-2000 ต่อหัวหน้างาน หรือ QMR ไดอ้ย่างเต็มที่ การสื่อสารภายใน องค์กรจาก
เพื่อนร่วมงานไปยังเพื่อนร่วมงานอยู่ในระดับปานกลาง 

อภิตา ทัศนเมฆ (2553) ได้ศึกษาเร่ือง การจัดการการสื่อสารภายในของ บมจ. ธนาคารกรุงเทพใน
ด้านการบริการระหว่างส านักงานใหญ่กับสาขาภาคนครหลวงและต่างจังหวัด ไดพ้บวา่ การสื่อสารภายใน
องค์กรไม่ควรใช้วิธีการสื่อสารหรือเน้นไปที่รูปแบบการสื่อสารแบบ เปน็ทางการ หรือไม่เป็นทางการ แบบใด
แบบหนึ่งเทา่นัน้ แต่ควรจะมีการน ารูปแบบการสื่อสารมา ผสมผสานกันให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของ
องค์กร และเร่ืองที่ต้องการจะสื่อสารจะท าให้การ จัดการการสือ่สารภายในองค์กรประสบความส าเร็จและ
บรรลุวัตถุประสงค์ นอกจากนี้ยงัพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการสื่อสารภายในองค์กรพบว่า วฒันธรรม
ภายในองค์กรมีอิทธิพลต่อการ จัดการสื่อสารภายในองค์กร การที่ผู้บังคับบัญชาให้ความสนิทสนมเป็นกันเอง 
ใส่ใจ และมีความ เอ้ืออาทรให้ผู้ใต้บังคับบญัชาก็จะได้รบัความเคารพ และยอมรับจากผู้ใต้บังคบับัญชา 

พิเชษฐ์ ผุงเพิ่มตระกูล (2554) ได้ศึกษางานวิจัยนี้เร่ือง ความไวว้างใจในผูบ้ังคับบัญชา ความ 
ไว้วางใจในองค์การ ความพึงพอใจในการท างาน และความผูกพันในองค์การของบุคลากรทาง การศึกษา
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ได้มีวัตถุประสงค์ในการศึกษานี้ว่า เพื่อศึกษาความ ไว้วางใจใน
ผู้บังคับบัญชา ความไว้วางในองค์การ ความพึงพอใจในการท างาน และความผูกพนัใน องค์การของบุคลา
การทางการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ผลของานวิจัยนี้ พบว่า ข้อที่ 1 ด้านความ
ไว้วางใจในผู้บงัคับบัญชา ความไว้วางใจในองค์การ ความผูกพนัในองค์การ ของบุคลากร ทางการศึกษาอยู่
ในระดับปานกลาง และมีเพียงความพึงพอใจในการท างานโดยรวมของ บุคลากรทางการศึกษาเท่านัน้ที่อยู่ใน
ระดับสูง แต่เมื่อพิจารณาความพึงพอใจในการท างานเปน็ราย ด้านพบว่าบุคลากรทางการศึกษามีความพึง
พอใจในการท างานอยู่ในระดบัปานกลางทุกด้าน ข้อที่ 2 ด้านปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่ สายงาน สังกัดพื้นที่ ที่
แตกต่างกันมีความไว้วางใจในผูบ้ังคับบัญชา และ ความพึงพอใจในการท างานที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยทาง
สถิติที่ .05 และปัจจัยดา้นสังกัดพื้นที่แตกต่างกนัมีความไว้วางใจในองค์กร และความผูกพันในองค์กรที่
แตกต่างกัน อย่างมนีัยส าคัญทาง สถิติที่ระดับ .05 ข้อที่ 3 ด้านความไว้วางใจในผูบ้ังคบับัญชา ความ
ไว้วางใจในองค์กร ความพึงพอใจ ในการท างาน และความผูกพนัองค์กรมีความสัมพันธ์เชงิบวกระหว่างกันใน
ระดับปานกลาง ข้อที่ 4 ด้านความไว้วางใจองค์กร และความพงึพอใจในการท างาน ด้านสถานะ ทางอาชีพ
เป็นปัจจัยที่มี อิทธิพลต่อความผูกพันในองค์กรของบุคลากรทางการศึกษา (R2 = .547) อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ ระดับ .001 และข้อที่ห้า ด้านความไว้วางใจในองค์กร และความพงึพอใจในการท างาน ด้านสถานะ 
ทางอาชีพเป็นปัจจัยที่มีอิทธพิลต่อความผูกพันในองค์กรของบุคลากรทางการศึกษา (R2 = .343) อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดบั .001 
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วิธีการด าเนินการวิจัย 
การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยการวิจัยเชงิส ารวจ (Survey Research) และ

ใช้วิธีข้อมูลด้วยแบบสอบถาม (Questionnaire) 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรเป็นพนักงานบริษัท SVI จ ากัด(มหาชน) จ านวน 560 คน กลุ่มตัวอย่างผู้วิจัยท าการ
ค านวณหากลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรกาค านวณของ ทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamae) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
ซึ่งก าหนดความคลาดเคลื่อนของกล่มตัวอย่าง 5% จากประชากรทั้งหมด560 คน ใช้สูตรค านวณแล้วได้
จ านวนตัวอย่างจากการค านวณ 233 คน ผู้ วิ จัยใช้วิธีการสุ่ มตัวอย่างโดยไม่ ใช้ความน่าจะเป็น
(Nonprobability sampling) ซึ่งผู้วิจัยจะเลือกใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาคร้ังนี้ ได้แก่ แบบสอบถามออนไลน์ ประกอบด้วย 2ส่วน คือ 
ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามแบบข้อมูลทั่วไปของพนักงานบริษัท SVI จ ากัด(มหาชน) ได้แก่ เพศ อายุ แผนก 
ประสบการณ์ท างาน รายได้ จ านวน 5 ข้อ 
ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเพื่อวัดปัญหาในการสื่อสารภายในองค์กร มี 5 ด้าน ลักษณะแบบสอบถามเป็น
การประเมินแบบลิเคิร์ต 5 ระดับ ดังนี้ 5=มากที่สุด 4=มาก 3=ปานกลาง 2=น้อย 1=น้อยที่สุด 
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ  
 แบบสอบถามฉบับนี้ผู้วจิัยไดส้ร้างขึ้นเองมีขั้นตอนในการสร้าง ดังนี้ 
1. ศึกษาแนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวข้องในปัญหาในการสื่อสารภายในองค์กรของพนักงานบริษัท SVI 
จ ากัด (มหาชน) จ.ปทุมธานี จากนั้นน ามาก าหนดกรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย ก าหนดนิยาม และเพื่อใช้เป็น
แนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 
2. สร้างแบบสอบถามเก่ียวกับในการสื่อสารภายในองค์กรของพนักงานบริษัท SVI จ ากัด (มหาชน)  
จ.ปทุมธานี และตรวจสอบเนื้อหาของแบบสอบถามวา่ครอบคลุมวัตถุประสงค์หรือไม่โดยค่า +1 หมายถึง 
สอดคล้อง ค่า 0 หมายถึง ไม่แนใ่จ ค่า -1 หมายถึง ไม่สอดคล้อง  
การเก็บรวบรวมข้อมูล  

ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลปัญหาในการสื่อสารภายในองค์กรของพนักงานบริษัท SVI จ ากัด
(มหาชน) จ.ปทุมธานี นาแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ จานวน 233 ฉบับ ไปแจกให้พนักงานที่ เป็นกลุ่ม
ตัวอย่างและเก็บรวบรวมด้วยตนเอง มาตรวจสอบความครบถ้วนในทุกข้อค าถาม ของการตอบ ค าถาม ให้
คะแนนตามเกณฑ์ และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีทางสถิติที่ก าหนด 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

น าข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามมาจัดหมวดหมู่และลงรหัส (Coding) เพื่อท าการ ประมวลผลและ
วิเคราะห์ด้วยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรม SPSS/FW (Statistical Packages for the Social 
Science / for Windows) โดยใช้สถิติในการวิเคราะห์ แจกแจงความถี่และใช้คา่ร้อยละ (Percentage) ใช้
วิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม และ ค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) ใช้วิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยดา้นองค์ประกอบและคุณลักษณะของทีม และ ปัจจัยการทางานเป็นทีมที่มี
ประสิทธิภาพ 
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ปัญหาในการสื่อสารภายในองค์กรของพนักงานบริษัท SVI 

จ ากัด(มหาชน) จ.ปทุมธานี ผู้ที่ตอบแบบสอบถามทั้งหมดจ านวน 233 คน เป็นเพศหญิง จ านวน 119 คน คน คิด
เป็นร้อยละ 48.9  เพศชาย จ านวน 114 คน คิดเปน็ร้อยละ  51.1สว่นใหญ่ มีอายุไม่เกิน 25ป ี67 คน คิดเป็นร้อย
ละ28.8 รองลงมาอายุ51ปีขึ้นไป จ านวน65 คน คิดเป็นร้อยละ 27.9 อายุ 31 – 40 ปี จ านวน 50 คน คิดเป็น
ร้อยละ 21.5 อายุ 25 – 30 ปีจ านวน 51  คน คิดเป็นร้อยละ 21.9  ตามล าดับ ส่วนใหญ่ ท างานอยู่แผนก
แผนก Customer Service มีจ านวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 36.1 รองลงมาคือ Accounting จ านวน 53 คน 
คิดเป็นร้อยละ 22.7 Warehouse จ านวน 56 คน ร้อยละ 19.7 Purchasing จ านวน 34 คน ร้อยละ 14.6  
Engineering จ านวน 16 คน ร้อยละ 6.9ตามล าดบั  ส่วนใหญ่มีระยะเวลาในการงานมากกว่า 4 ปี จ านวน 
100 คน คิดเป็นร้อยละ 42.9  รองลงมา 3-4  ปี จ านวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 36.1 , 1-2  ปี จ านวน 33 
คน คิดเป็นร้อยละ 14.2 และนอ้ยกว่า 1 ปี  จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 6.9  ตามล าดับ สว่นใหญ่มี
เงินเดือน 15,001-20,000 บาท จ านวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 34.1 รองลงมาคือ 20,001-30,000 บาท 
จ านวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 28.2  , ต่ ากว่า 15,000 บาท จ านวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 26.7 , 31,001-
40,000 บาท จ านวน 21 คน คดิเป็นร้อยละ 8.2 , และ 40,000 บาทขึ้นไป จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 
2.8 ตามล าดับ 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ปัญหาในการสื่อสารภายในองค์กรของพนักงานบริษัท 
SVI จ ากัด(มหาชน) จ.ปทุมธานี มีองค์ประกอบ 5 ด้าน  ได้แก่ ด้านช่องทางในการสื่อสาร ด้านคุณภาพในการ
สื่อสาร ด้านอุปสรรคในการสื่อสาร ด้านบรรยากาศในการสื่อสาภายในองค์กร ด้านพฤติกรรมการสื่อสารภายใน
องค์กร ด้วยค่าเฉลี่ย( ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) พบว่าปัญหาในการสื่อสารภายในองค์กรของ
พนักงานบริษัท SVI จ ากัด(มหาชน) จ.ปทุมธานี โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( ) = 3.437)   เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้าน พบว่า ดา้นที่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก คือ ด้านช่องทางในการสื่อสาร ด้านช่องทางในการสื่อสาร 
ด้านอุปสรรคในการสื่อสาร ด้านพฤติกรรมการสื่อสารภายในองค์กรด้านบรรยากาศในการสื่อสารของ
พนักงานในองค์กร( )= 3.63 , ( ) = 3.53 , ( ) = 3.43 , ( ) =3.30 , ( )= 3.28)ตามล าดบั   
สรุปผลการวิจัย 
 สถานภาพส่วนบุคคล 

ผลการวิจัยพบว่าพนักงานผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 233 คน เป็นเพศหญิง จ านวน 119 คน คิด
เป็นร้อยละ 48.9 เพศชาย จ านวน 114 คน คดิเปน็ร้อยละ  51.1 สว่นใหญ่ มีอายุไม่เกิน 25ปี 67 คน คิดเป็นร้อย
ละ28.8 รองลงมาอายุ51ปีขึ้นไป จ านวน65 คน คิดเป็นร้อยละ 27.9 อายุ 31 – 40 ปี จ านวน 50 คน คิดเป็น
ร้อยละ 21.5 อายุ 25 – 30 ปีจ านวน 51  คน คิดเป็นร้อยละ 21.9  ตามล าดับ ส่วนใหญ่ ท างานอยู่แผนก
แผนก Customer Service มีจ านวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 36.1 รองลงมาคือ Accounting จ านวน 53 คน 
คิดเป็นร้อยละ 22.7 Warehouse จ านวน 56 คน ร้อยละ 19.7 Purchasing จ านวน 34 คน ร้อยละ 14.6  
Engineering จ านวน 16 คน ร้อยละ 6.9ตามล าดบั  ส่วนใหญ่มีระยะเวลาในการงานมากกว่า 4 ปี จ านวน 
100 คน คิดเป็นร้อยละ 42.9  รองลงมา 3-4  ปี จ านวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 36.1 , 1-2  ปี จ านวน 33 
คน คิดเป็นร้อยละ 14.2 และนอ้ยกว่า 1 ปี  จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 6.9  ตามล าดับ สว่นใหญ่มี
เงินเดือน 15,001-20,000 บาท จ านวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 34.1 รองลงมาคือ 20,001-30,000 บาท 
จ านวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 28.2  , ต่ ากว่า 15,000 บาท จ านวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 26.7 , 31,001-
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40,000 บาท จ านวน 21 คน คดิเป็นร้อยละ 8.2 , และ 40,000 บาทขึ้นไป จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 
2.8 ตามล าดับ 

ปัญหาในการสื่อสารภายในองค์กรของพนักงานบริษัท SVI จ ากัด(มหาชน) จ.ปทุมธานี 
โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เมื่อพิจารณาเปน็รายดา้น พบวา่ ดา้นที่อยู่ในระดบัมาก คือดา้นช่องทางการ

สื่อสาร ดา้นอุปสรรคในการสื่อสาร ด้านพฤติกรรมการสื่อสารในองค์กร ด้านบรรยากาศในกาสื่อสารของพนักงานใน
องค์กร ตามล าดบั    
อภิปรายผล 
การศึกษาเรื่องปัญหาในการสื่อสารภายในองค์กรของพนักงานบริษัท SVI จ ากัด(มหาชน) จ.ปทุมธานีโดยรวมอยู่ใน
ระดบัมากเรียงล าดบัจากดา้นที่มคี่าเฉลีย่สงูสุดคือ ดา้นช่องทางการสื่อสาร ดา้นอุปสรรคในการสื่อสาร ดา้น
พฤติกรรมการสื่อสารในองค์กร ดา้นบรรยากาศในกาสื่อสารของพนกังานในองค์กร โยมปีระเดน็อภิปรายเพิม่เติม
ดังนี ้

1.ด้านช่องทางในการสื่อสาร 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเปน็รายข้อพบวา่ข้อที่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก คือ คุณ

ใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการสื่อสารกับคนในองค์กรเช่น LINE,E-Mail เป็นต้น เม่ือใช้เทคโนโลยีเป็นช่องทางใน
การสื่อสารส่งผลให้การติดต่อสือ่สารมีความรวดเร็วมากข้ึน คณุใช้ช่องทางการสื่อสารผ่านทางโทรศัพท์ใน
การสั่งงานหรือได้รับงานภายในองค์กร องค์กรมักมีการประชุมเพื่อใช้ในการสื่อสารภายในองค์กร คุณใช้
ช่องทาง E-mail ในการสื่อสารหรือท างานภายในองค์กร ตามล าดับ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของปรียาพรรณ 
วรรธนะวาสิน (2550)ศึกษาเร่ืองความพึงพอใจของพนักงานไทยพาณิชย์ จ ากัด(มหาชน) ต่อการสื่อสาร
ภายในองค์กร ผลการศึกษาพบว่า การสื่อสารภายในองค์กรที่พนักงานปฏิบัติอยู่พบว่าแหลง่ข้อมูลข่าวสารที่
ใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่างกัน มักจะใช้อีเมลล์และการสนทนา/แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อน 
พนักงานใหม่หน่วยงานในปริมาณที่ใกล้เคียงกันส าหรับแหล่งข่าวสารที่พนักงานเห็นว่าให้ข้อมูลถูกต้อง
ชัดเจนที่สามารถใช้อ้างอิงได้ยังคงเป็น หนังสือเวียน ค าสั่ง บันทึกต่าง ๆ มากกวา่ข้อมูลที่ใช้ใชใ้นอินทราเน็ต
หรือจากการสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นความคิดเห็นกับ เพื่อนพนักงานในหน่วยงานส าหรับข้อบกพร่อง
ของการติดต่อสื่อสารในองค์กร/ หน่วยงาน ประเด็นที่ยังเปน็ปญัหาในการสื่อสารก็คือการตีความหมายของ
สิ่งที่ต้องการสื่อสารและขั้นตอนในการติดต่อสื่อสารมีมากเกินไป ส าหรับลักษณะการปฏิบัติงานในหน่วยงาน 
เป็นลักษณะของสมาชิกในกลุ่มให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และการท างานร่วมกัน มีประสทิธิภาพด้าน
รูปแบบการสื่อสารภายในองค์กรพบว่ากลุ่มตัวอยา่งมีความคิดเห็นเก่ียวกับรูปแบบ การสื่อสารภายในองค์กร 
วิธีการที่ผู้บงัคับบญัชาใช้เพื่อการสื่อสารไปสู่ผู้ใต้บงัคับบัญชาแบบบน สู่ลา่งนัน้ จะเป็นลักษณะตามล าดับ
สายงานบังคับบัญชามากกวา่ใชว้ิธีการติต่อสื่อสารด้วยตนเอง (คุยแบบส่วนตัว)หรือการใช้โทรศัพท์ ส่วนการ
ติต่อสื่อสารแบบล่างสู่บนก็ใช้วิธกีารเดียวกันกับแบบบนสู่ลา่งนัน่คือ ใช้ลักษณะตามล าดับสายบังคับบัญชา
มากกว่าแบบอ่ืนๆ ส่วนการติดตอ่สื่อสารแบบแนวนอนนั้น มักจะใช้การติดต่อสื่อสารด้วยตนเอง ส่วนการ
ติดต่อสื่อสารแบบขา้มสายจะใชว้ิธีการคุยและสั่งงานกันทางโทรศัพท์เป็นส่วนใหญ่ 

2.ด้านคุณภาพการสื่อสาร 
 โดยรวมอยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเปน็รายข้อพบวา่ข้อที่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก คือ เมื่อ
มีการขอข้อมูลจากแผนกอ่ืนจะได้รับข้อมูลอย่างรวดเร็วและถูกต้องอยู่เสมอ คุณมักจะปรึกษาพูดคุยเรื่องงาน
กับเพื่อนร่วมงานอยู่เสมอ ช่องทางการสื่อสารในองค์กรเพียงพอและหลากหลาก หัวหน้างานมกัแจ้งข้อมูล
ข่าวสารทีช่ัดเจนและถูกต้องอยู่เสมอ คุณไม่ลังเลที่จะปรึกษากับหัวหน้างานเมื่อคุณไม่เข้าใจในสิง่ที่สื่อสารกัน 
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของพิเชษฐ์ ผุงเพิ่มตระกูล (2554)ได้ศึกษางานวิจัยนี้เร่ืองความไว้วางใจใน
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ผู้บังคับบัญชา ความ ไว้วางใจในองค์การ ความพึงพอใจในการท างาน และความผูกพนัในองคก์ารของ
บุคลากรทางการศึกษาเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสนิทร์พบวา่ ข้อที่ 1 ด้านความไว้วางใจในผู้บงัคับบัญชา 
ความไว้วางใจในองค์การ ความผูกพันในองค์การ ของบุคลากร ทางการศึกษาอยู่ในระดับปานกลาง และมี
เพียงความพึงพอใจในการท างานโดยรวมของ บุคลากรทางการศึกษาเท่านั้นที่อยู่ในระดับสูง แต่เมื่อ
พิจารณาความพึงพอใจในการท างานเป็นราย ด้านพบว่าบุคลากรทางการศึกษามีความพึงพอใจในการท า
งานอยู่ในระดบัปานกลางทุกด้าน ข้อที่ 2 ด้านปจัจัยส่วนบุคคลได้แก่ สายงาน สังกัดพืน้ที่ ที่แตกต่างกันมี
ความไว้วางใจในผูบ้ังคบับัญชา และ ความพึงพอใจในการท างานที่แตกตา่งกัน อย่างมีนัยทางสถิติที่ .05 
และปัจจัยด้านสังกัดพืน้ที่แตกตา่งกันมีความไว้วางใจในองค์กร และความผูกพนัในองค์กรที่แตกต่างกัน 
อย่างมีนัยส าคัญทาง สถิติที่ระดบั .05 ข้อที่ 3 ด้านความไว้วางใจในผู้บังคบับัญชา ความไว้วางใจในองค์กร 
ความพึงพอใจ ในการท างาน และความผูกพันองค์กรมีความสมัพันธ์เชิงบวกระหว่างกันในระดับปานกลาง 
ข้อที่ 4 ด้านความไว้วางใจองค์กร และความพึงพอใจในการท างาน ดา้นสถานะ ทางอาชีพเปน็ปัจจัยที่มี 
อิทธิพลต่อความผูกพันในองค์กรของบุคลากรทางการศึกษา (R2 = .547) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ 
.001 และข้อที่ห้า ด้านความไวว้างใจในองค์กร และความพงึพอใจในการท างาน ด้านสถานะ ทางอาชีพเป็น
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความผูกพนัในองค์กรของบุคลากรทางการศึกษา (R2 = .343) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .001 

3.ด้านอุปสรรคการสื่อสาร 
 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อที่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก คือ คณุ
มีทัศนคติที่เข้ากับเพื่อนร่วมงานไม่ได้ คุณมีอติกับเพื่อนร่วมงาน, เมื่อคุณและเพื่อนร่วมงานอยู่ในวัยที่ตา่งกัน
จะส่งผลให้การสื่อสารเกิดการไม่เข้าใจกัน ไม่ยอมรับฟังความคดิเห็นของกันและกัน คุณมีมนุษย์สัมพันธ์ทีไ่ม่
ดีกับเพื่อนร่วมงาน คุณไม่ยอมพดูความจริง เช่น เอเพื่อนร่วมงานท าผิดพลาดคุณจะนิ่งเฉย ไม่พดูความจริง 
ตามล าดับ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ  
เดือนเพ็ญ ประทุม (2554)ได้ท าการศึกษาเร่ืองแนวทางการสื่อสารเพื่อสร้าง วัฒนธรรมแกร่งในองค์กรยุบ
รวมกรณีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยมวีัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาถึงวัฒนธรรมองค์กร ศึกษา
รูปแบบการสื่อสารองค์กรและแนวทางการสื่อสาร วฒันธรรมองค์กร ศึกษาปัญหาและอุปสรรค ในการ
สื่อสารองค์กร และเสนอแนะแนว ทางการสร้างวัฒนธรรมแกร่งของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดย
การศึกษาพบวา่ 1. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้ความส าคัญกับการมีสว่นร่วมของ บคุลากรในการ
สร้างวัฒนธรรมองค์กร โดยจัดตัง้วัฒนธรรมองค์กรเพื่อท าหน้าทีศ่ึกษา ส ารวจ และวิเคราะห์ค่านิยมที่ส าคัญ 
พร้อมทั้งให้บุคลากรตอบแบบสอบถามเก่ียวกับ วัฒนธรรมองคก์รและน าผลมาวิเคราะห์ประมวลผลและ
ประกาศออกเป็นวัฒนธรรม 2. รูปแบบ ช่องทาง และกลยทุธ์การสื่อสารภายในป้องกันและบรรเทาสา ธารณ
ภัยมี 2 รูปแบบ คือ รูปแบบการสื่อสารแบบเปน็ทางการ และรปูแบบการสื่อสาร แบบไม่เปน็ทางการโดย
ผู้บริหารนิยมใช้การสื่อสารแบบเป็นทางการมากกว่า โดยเฉพาะการ สื่อสารแบบแนวดิ่งในรูปแบบการ
ประชุม หนังสือสั่งการ หนังสือเวียน บนัทึก ส่วนระดับ ปฏิบัตจิะเป็นรูปแบบการสื่อสารแบบไมเ่ป็นทางการ
ในลักษณะการสื่อสารแบบแนวราบ ได้แก่ โทรศัพท์ภายใน เสียงตามสาย บอร์ดประชาสัมพันธ ์ฯลฯ 3. 
ปัญหาและอุปสรรคการสื่อสาร มีทั้งในรูปแบบเป็นทางการและไม่เป็น ทางการ รวมถึงมีปญัหาในเร่ืองของ
การสื่อสารจากผูป้ฏิบัติขึน้ไปยังผู้บังคับบัญชา โดยมี ปัจจยัที่เกิดจากความแตกต่างทางสถานภาพระหว่าง
ผู้บริหารและพนักงาน 4. แนวทางการสื่อสารเพื่อสร้างวัฒนธรรมแกร่ง ผู้บริหารองค์กรควรเป็น แบบอย่าง
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และตอกย้ าวัฒนธรรมองค์กรอย่างสม่ าเสมอ ต้องมีการใช้กระบวนการขัดเกลาทาง สังคม ได้แก่ การสื่อสาร
ผ่านพธิีกรรมและกิจกรรมต่าง ๆ ของหน่วยงาน อาทิ จัดกิจกรรม ในวันครบรองการก่อตั้งกรม กิจกรรมกีฬา
สัมพันธ์ ฯลฯ 
 4.ด้านบรรยากาศในการสื่อสารของพนักงานในองค์กร 
 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อที่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก คือ มี
การสนับสนนุซึ่งกันและกันของคนในองค์กร มีการติดต่อสื่อสารที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน มีการติดต่อสื่อสารที่ดี
จากหัวหน้างานถึงพนักงาน มีการติดต่อสื่อสารที่ดีจากพนักงานถึงหัวหน้างาน มีความไว้วางใจกันในทุก
ระดับพนักงานในองค์กร ตามล าดับ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของอภิตา ทัศนเมฆ (2553)ศึกษาเร่ือง การ
จัดการการสื่อสารภายในของ บมจ.ธนาคารกรุงเทพในดา้นการบริการระหว่างส านักงานใหญ่กับสาขาภาค
นครหลวงและตา่งจังหวัดผลการวิจัย พบว่า ปัญหาในการสื่อสารของพนักงานในองค์กรการสื่อสารภายใน
องค์กรไม่ควรใช้วิธีการสื่อสารหรือเน้นไปที่รูปแบบการสื่อสารแบบ เปน็ทางการ หรือไม่เป็นทางการ แบบใด
แบบหนึ่งเทา่นัน้ แต่ควรจะมีการน ารูปแบบการสื่อสารมา ผสมผสานกันให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของ
องค์กร และเร่ืองที่ต้องการจะสื่อสารจะท าให้การ จัดการการสือ่สารภายในองค์กรประสบความส าเร็จและ
บรรลุวัตถุประสงค์ นอกจากนี้ยงัพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการสื่อสารภายในองค์กรพบว่า วฒันธรรม
ภายในองค์กรมีอิทธิพลต่อการ จัดการสื่อสารภายในองค์กร การที่ผู้บังคับบัญชาให้ความสนิทสนมเป็นกันเอง 
ใส่ใจ และมีความ เอ้ืออาทรให้ผู้ใต้บังคับบญัชาก็จะได้รบัความเคารพ และยอมรับจากผู้ใต้บังคบับัญชา 

5.ด้านพฤติกรรมการสื่อสารภายในองค์กร 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อที่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก คือ คณุ

มีความรู้และความสามารถไม่เพียงพอในการได้รับมอบหมายงาน คุณมีความอดทนอดกลัน้ในเรื่องงาน,เพื่อน
ร่วมงานและหัวหน้างาน การบดิเบือนสารทีไ่ด้รับมา พนักงานทุกคนใช้เทคโนโลยีในการสื่อสาร  
(E-mail,Line) ตามล าดบั ส่วนข้อที่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลางคือ ส่วนข้อที่มีความคดิเห็นอยู่ใน
ระดับปานกลางคือพนักงานมีความสนใจและใส่ใจในข่าวสารทีท่างบริษทัประกาศ คุณถูกปิดกั้นทางการ
สื่อสาร เช่น ไม่ได้รบัข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไขปัญหา การติดต่อสื่อสารมีความชัดเจน เช่น การ
สื่อสารเป็นขั้นเป็นตอน ตามล าดับ ส่วนข้อที่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อย คือ หัวหน้ามีการพูดคุยหรือ
สั่งงานลูกน้องโดยตรง ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของพันธิวา ชูศรีโสม และณัฏฐช์ุดา วิจิตรจามรี(2555)ได้
ศึกษางานวิจัยนี้เร่ืองการศึกษา พฤติกรรมการสื่อสารและความพึงพอใจในการสื่อสารของข้าราชการทหาร 
กรมการทหารสื่อสาร กองทัพบก ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารปูแบบการสื่อสารภายในองค์กร พฤติกรรม
การสื่อสาร ลักษณะทางประชากรที่มีผลต่อพฤติกรรมการสื่อสาร ความพึงพอใจในการสื่อสาร และ
ความสัมพันธ์ ระหว่างพฤติกรรมการสื่อสาร และความพึงพอใจในการสื่อสารของข้าราชการกรมทหารการ
สื่อสาร สังกัดกองทัพบก ผลลพัธ์ของงานวิจัยนี้ คือ พฤติกรรมการสื่อสารมีความแตกตา่งกันตามชั้นยศ ชัน้
ยศมีผลต่อพฤติกรรมการสื่อสาร ทั้งทางด้านการปฏิบตัิงาน ด้านสวัสดิการ และด้านโอกาสความก้าวหน้า
ทางอาชีพ ส่วนความพงึพอใจ ในการสื่อสารเปน็เร่ืองของทัศนะของบุคลากรแต่ละคนในองค์กรที่มีต่อการ
ติดต่อสื่อสารในองค์กร ซึ่ง ครอบคลุมถึงข่าวสาร ช่องทางการตดิต่อสื่อสารในองค์กร บรรยากาศในการ
ติดต่อสื่อสารในองค์กร การติดต่อสื่อสารกับผู้บงัคับบัญชา ตลอดจนการสื่อสารในองค์กรด้วยตนเอง ถ้าการ
ติดต่อสื่อสารใน องค์กรสอดคล้องกับความต้องการและความรู้สึก ความพึงพอใจในการติดต่อสื่อสารก็จะ
เกิดขึ้น ด้าน ความสัมพันธ์ของพฤติกรรมการสื่อสารและความ พึงพอใจในการสื่อสาร) กลา่ววา่ พฤติกรรม
การ สื่อสารของผู้บังคบับัญชามคีวามสัมพันธ์กับความพงึพอใจในการท างานของผู้ใตบ้ังคับบัญชา การเปิด 
โอกาสในการ 
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ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 
1.ด้านช่องทางในการสื่อสาร  
สิ่งที่ควรปรับปรุงพัฒนาพนักงานของบริษัทSVIจ ากัด(มหาชน) จ.ปทุมธานี ควรมีการสื่อสารกันใน

ช่องทางออนไลน์มากข้ึน โดยใช้Line หรือE-mail ในการสื่อสาร เพื่อเป็นการประหยัดเวลา เกิดความรวดเร็ว
ในการติดต่อสื่อสาร, พนักงานควรใช้เทคโนโลยีเป็นช่องทางในการสื่อสาร เช่น คอมพิวเตอร์ 
โทรศัพท์เคลื่อนที่ เพราะเครื่องมือที่เป็นเทคโนโลยีจะท าให้การสื่อสารสะดวกและได้ข้อมูลทีไวขึ้น,  ทาง
บริษัทควรใช้โทรศัพท์ในการสั่งงานหรือมอบหมายหมายงานด้วย เพื่อท าให้งานทีไ่ด้รับมอบหมายบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ตัง้ไว ้
 2.ด้านคุณภาพการสื่อสาร  

สิ่งที่ควรปรับปรุงคือพนักในบรษิัทSVI จ ากัด(มหาชน) จ.ปทุมธานี ควรมีการพูดคุยสื่อสารกันกนั
ก่อนในเร่ืองของการมอบหมายงานหรือสั่งงาน เพื่อที่ผู้รับสารจะได้รับข้อมูลที่เร็วและถูกต้อง, พนักงานของ
บริษัทSVI จ ากัด(มหาชน)จ.ปทมุธานี จะต้องมีการพูดคุย ปรึกษากันในเร่ืองของงานในช่วงพักกลางวันบ้าง 
เพื่อที่จะให้งานที่ออกมาเป็นไปตามวัตถุประสงค์, พนักงานในบริษัทควรใช้ช่องทางการสื่อสารผา่นทาง
โทรศัพท์ การพูดคุย หรือการใช้Line สิ่งเหล่านี้จะท าให้การสื่อสารภายในองค์กรมีความรวดเร็ว และ
ประหยัดเวลา 
 3.ด้านอุปสรรคในการสื่อสาร  

สิ่งที่ควรพัฒนาคือ พนักในบริษทัSVI จ ากัด(มหาชน) จ.ปทุมธานีควรจัดกิจกรรมเพื่อให้ทุกฝ่ายได้
เจอและพูดคุยเป็นการสร้างความสามัคคีในบริษทั ท าให้พนักงานบริษัทสนิทสนมกันส่งผลให้การท างานของ
พนักงานทุกฝ่ายไม่มปีัญหาสามารถร่วมงานกันได้, คือ พนักในบริษัทSVI จ ากัด(มหาชน) จ.ปทมุธานี ควร
ต้องมีการพูดคุยสื่อสารกันโดยให้มีกิจกรรมท าร่วมกันเพื่อที่จะได้พูดคุยกันเพื่อสร้างความสัมพนัธ์ที่ดีให้แก่
พนักงาน, บริษัทSVI จ ากัด(มหาชน) จ.ปทุมธานีควรสนับสนุนเร่ืองการเรียนรู้และพัฒนาตนเองให้แก่
พนักงาน เช่น มีการจัดอบรมการเรียนรู้ใหม่ๆที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้กับการท างานได้ วีดีทัศน์การเรียนรู้
เพื่อที่จะให้พนักงานมีความรู้ความสามารถมากข้ึน เพื่อปรับปรงุการท างานของตนเองและองค์กรตามล าดบั 
 4.ด้านบรรยากาศในการสื่อสารของพนักงานในองค์กร คือบริษัทSVI จ ากัด(มหาชน) จ.
ปทุมธาน ี
 ควรมีนโยบายในการสรา้งทีมและการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม เชน่ การท างานเป็นทีมเปน็ฝาก
ช่วยเหลือซึ่งกันและกันท าให้มีการแบ่งปนัความรู้และประสบการณ์กัน ซึ่งจะส่งผลให้ตัวพนักงานเองไความรู้
ใหม่ๆจากการท างานเป็นทีม, บริษัท SVIจ ากัด(มหาชน) จ.ปทุมธานีควรมีการจัดให้พนักงานไดม้ีการท างาน
เป็นทีมหรือการท างานร่วมกัน เพื่อที่จะแชร์ประสบการณ์ท างานและให้มีความสัมพนัธ์ที่ดตี่อกันท าให้ท างาน
กับเพื่อนร่วมงานไม่มีปัญหา, การติดต่อสื่อสารที่ดีจากหัวหน้าถึงพนักงานเองหัวหน้างานต้องมีความใจกว้าง 
รับฟังปัญหาของพนักงานและมกีารชี้แนะแนวทางการแก้ปัญหานั้นๆ เพื่อที่ให้งานทีไ่ด้รับมอบหมายมีความ
ถูกต้องและรวดเร็ว 
 5.ด้านพฤติกรรมการสื่อสารภายในองค์กร ทางบริษัทSVIจ ากัด(มหาชน) จ.ปทุมธานี  

ควรที่จะจัดกิจกรรมในเร่ืองของการศึกษาที่เก่ียวกับงานที่เก่ียวข้อง เช่น มีการอบรมแต่ละแผนก 
เพื่อให้พนักงานมีความเข้าใจในงานมากยิ่งขึ้น หรือทางบริษัทเองมีการแนะแนวทางการศึกษาต่อให้กับทาง
พนักงานเพื่อยกระดับความรู้และน าความรู้มาประยุกต์ใช้กับการท างาน, เมื่อพนักงานในบริษัทมีปัญหาเรื่อง
งานควรรีบทีจ่ะปรึกษาปัญหาทีเ่กิดขึ้น และหาวิธีแก้ไขปัญหาอย่างใจเย็น จะได้ทราบปัญหาเหล่านัน้คืออะไร 
ถ้าหากใจร้อนอาจจะท าให้สถานการณ์เลวร้ายขึ้น, บริษัท SVIจ ากัด(มหาชน) จ.ปทุมธานีควรมีมาตรการ
ควบคุมการรับและส่งสาร เช่น ถ้าเป็นการส่งสารแบบข้อความควรมีแนบแบบลายลักษณ์อักษรหรือลายเซ็น
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ก ากับเพื่อที่จะได้ทราบวา่ผู้ใดเปน็คนส่งสารมาเป็นการยนืยันสารนั้น ทั้งหมดที่กลา่วมาเป็นการไม่ให้สารที่
ส่งไปบิดเบือน, ทางบริษัทSVIจ ากัด(มหาชน) จ.ปทุมธานี ควรเปิดโอกาสให้พนักงานในบริษัทมรการเรียนรู้
และศึกษาเก่ียวกับเทคโนโลยีใหม่ๆ เช่นการจัดอบรมเพื่อพัฒนาในการใช้คอมพิวเตอร์ เพื่อที่จะได้น าความรู้
ที่ได้รับมาปรับปรุงใช้ในงาน, บริษัทSVIจ ากัด(มหาชน) จ.ปทุมธานี ควรใส่ใจในการให้ข่าวสารให้กับพนักงาน 
เช่นการส่งสารผา่นทางE-mail ข้อความส่วนตัว เว็บไซต์ เพื่อกระตุ้นให้พนักงานสนใจและใส่ใจข่าวสารของ
ทางบริษทั 
บรรณานุกรม 

ฐิติพร หลิมไชยกุล,2550 การสื่อสารภายในองค์กรกับการยอมรับระบบบริหารคุณภาพ IOS 
9001:2000 สาขาวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  

ปรียาพรรณ วรรธนะวาสนิ,2550 ความพึงพอใจในกาปฏิบัตงิานของพนักงาน กรณีศึกษา : 
บริษัท วาย เอช เอส อินเตอร์เนชั่นแนลจ ากัด. สาขาการพฒันาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร สถาบนั
บัณฑิตพฒันบริหารศาสตร ์

อภิตา ทัศนเมฆ,2553 การสื่อสารเพื่อการจัดการ การเปลี่ยนแปลงในองค์กร กรณีศึกษา 
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เพ่ือรายย่อย จ ากัด (มหาชน) สาขาศิลปะศาสตร์มหาบัณฑิต สถาบัน
บัณฑิตพฒันบริหารศาสตร ์

เดือนเพ็ญ ประทุม,2554 รูปแบบการสื่อสารภายในองค์กร ของบุคลากรคณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สาขาวชิาการบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

ธัญญารัตน์ อินทร์เมือง,2554 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสทิธิผลของการสื่อสารนโยบายด้านการ
พัฒนา บุคลากรของหัวหน้าหอผู้ป่วย ในโรงพยาบาลระดับทตุิยภูมิ สังกัดส านักการแพทย์ 
กรุงเทพมหานคร สาขาวิชาการบริหารการพยาบาลบัณฑิตวทิยาลัย มหาวิทยาลยัคริสเตียน 

 พิเชษฐ์ ผุงเพิ่มตระกูล,2554 ความไว้วางใจในผู้บังคับบัญชาความไว้วางใจในองค์กร ความพึง
พอใจในการท างานและความผูกพันธ์ในองค์การของบุคลากรทางการศึกษาเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยศลิปกร 

 พันธิวา ชูศรีโสมและณัฏฐ์ชดุา วิจิตรจามรี, 2555 การศึกษาพฤติกรรมการสื่อสารและความพึง
พอใจในการสื่อสารของข้าราชการทหาร กรมทหารสื่อสาร สาขานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 


