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บทคัดย่อ 

 การวิจัยมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษารูปแบบการสื่อสารกับหัวหน้างาน ที่มีผลต่อความพึงพอใจในการ

ปฏิบตัิงานของพนักงานบริษัท เพซ อินทีเรีย เซอร์วิสเซส จำกัด โดยจำแนกเป็น 2 เร่ือง 1.) รูปแบบการ

สื่อสารกับหัวหน้างาน ได้แก่ รูปแบบการสื่อสารแบบบนลงล่าง การสื่อสารแบบลา่งขึ้นบน การสื่อสาร

แนวนอน การสื่อสารลักษณะแนวทแยงมุม 2.) ความพงึพอใจในการปฏิบตัิงานของพนักงาน ไดแ้ก่ ด้าน

ลักษณะงานที่ทำ ด้านค่าตอบแทน สวัสดิการ ด้านความม่ันคงของงาน ด้านความก้าวหน้าในงาน ด้าน

ความสำเร็จ ด้านการได้รับการยอมรับ โดยจำแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ 

ระดับการศึกษา รายไดต้่อเดือน ประสบการณ์ทำงาน ตำแหน่งงาน ประชากรในงานวิจัยน้ี คือ พนักงานของ

บริษัท เพซ อินทีเรยี เซอร์วิสเซส จำกัด กลุ่มตวัอย่างที่ตอบแบบสอบถาม จำนวน 151 คน เคร่ืองมือที่ใช้ใน
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การเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม ดำเนินการวิเคราะหข์อ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมสำเร็จรูปทาง

คอมพิวเตอร์ หาคา่ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่ ( x ̅ ) ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (SD) 

 ผลการวิจัยพบว่า พนักงานผู้ตอบแบบสอบถามท้ังหมด 151 คน ส่วนใหญเ่ป็นเพศชาย จำนวน 81 

คน คดิเป็นร้อนยละ 53.6 มีอายุ 20-30  ป ีจำนวน 106 คน คดิเป็นร้อยละ 70.2 มีสถานภาพโสด จำนวน 

124 คน คิดเป็นร้อยละ 82.1 มีการศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 112 คน คดิเป็นร้อยละ 74.2 มีเงินเดือน 

10,000-20,000 บาท จำนวน 51 คน คดิเป็นร้อยละ 33.8 มีระยะเวลาในการทำงาน น้อยกวา่ 3 ป ีจำนวน 

67 คน คดิเป็นร้อยละ 44.4 มีตำแหน่งงาน พนักงาน จำนวน 94 คน คดิเป็นร้อยละ 62.3  

 ผลวิจัยพบว่า รูปแบบการสื่อสารกับหัวหน้างาน โดยภาพรวมอยูใ่นระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นราย

รูปแบบ พบว่า การสื่อสารแบบแนวนอน การสื่อสารแบบล่างขึน้บน การสื่อสารลักษณะแนวทแยงมุม และ

การสื่อสารแบบบนลงลา่ง ตามลำดับ 

 ผลวิจัยพบว่า ความพงึพอใจในการปฏิบตัิงานของพนักงาน บริษทั เพซ อินทีเรีย เซอร์วิสเซส จำกัด 

โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นความสำเร็จ ด้านการได้รับการยอมรับ 

ด้านลักษณะงานที่ทำ ดา้นความม่ันคงของงาน ส่วนดา้นที่มีระดบัปานกลาง คือ ดา้นความก้าวหน้าในงาน 

ด้านค่าตอบแทน สวัสดิการ ตามลำดับ 

 

คำสำคัญ: รูปแบบการสื่อสารกับหัวหน้างาน, บริษัท เพซ อินทีเรีย เซอร์วิสเซส จำกัด 

 

ABSTRACT 

     The purpose of the communication with the supervisor that affects the job satisfaction 

of employees of Pace Interior Services Company Limited was to  study the the 

communication with the supervisor that affects the job satisfaction of employees of Pace 

Interior Services Company Limited, divided into 2 topics. 1) The communication with the 

supervisor are Downward  Communication, Upward  Communication, Later or Horizontal 

Communication,and Diagonal  Communication. 2) The job satisfaction are job description, 

compensation, welfare, job security, job advancement, success, acceptance, which were 

classified by personal status which gender, age, marital status, education level, monthly 

income, work experience, and job position. The population used in this research is the 
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employees of Pace Interior Services Company Limited. The sample group is 151 people. 

The instrument used for data collection was a questionnaire. The data was analyzed using 

ready-made computer program to find frequency, percentage, mean (X), and standard 

deviation (SD). 

The total number of the employees who answered the questionnaire  is 151 

people. Most of them are males, 81 males or 53. 6 percent. Most of them are 20-30 years 

old, 106 people or 70.2 percent. Most of them are single, 124 people or 82.1 percent. 

Most of them have bachelor's degrees, 112 people or 74.2 percent. Most of them have a 

salary of 10,000-20,000 baht, 51 people or 33.8 percent. Most of them have a working 

period of less than 3 years, 67 people or 44.4 percent. Most of their job positions are 

employees, 94 people or 62.3 percent. 

The communication with the supervisor that affects the job satisfaction of 

employees of Pace Interior Services Company Limited in overall is at a high level. When 

considering both topics, it was showed that 1) The communication with the supervisor are 

Downward  Communication, Upward  Communication, Later or Horizontal 

Communication,and Diagonal  Communication. 

The job satisfaction are job description, compensation, welfare, job security, job 

advancement, success, acceptance, which were classified by personal status which gender, 

age, marital status, education level, monthly income, work experience, and job position. 

Keyword : The communication with the supervisor, Pace interior services company limited 

 

Keywords: The communication with the supervisor, Pace Interior Services Company 

Limited  

 

บทนำ 

การเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบันมีกระแสการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ก็จะพบว่าปญัหาส่วน

ใหญ่มักจะเก่ียวกับการสื่อสาร โดยเฉพาะปัญหาการจัดการ ได้มีการเชื่อมโยงกับการสื่อสาร และการที่จะ

พัฒนาในด้านการจดัการจึงจำเป็นจะต้องพฒันาสื่อสารควบคู่ไปด้วยกัน ในหลายกรณีปญัหาที่มักเกิดใน

ระดับองค์กร คือ การปฏิบตัิที่ไม่เป็นไปตามคำสั่งของหัวหน้างานและกฎระเบียบขององค์กร ปัจจัยหลักๆ 
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ภายในขององค์กรน้ันจะต้องมีความพร้อมซ่ึงประกอบไปด้วยทรัพยากร 4 อยา่งคือ คน (Man) เงิน (Money) 

อุปกรณ์ (Material) และการบริหารจัดการ (Management) โดยทรัพยากรเหล่าน้ีจะมีอยู่ในแต่ละองค์กร 

 ปัจจัยที่สำคญัยิง่ประการหน่ึงทีส่่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของทุกองค์กร ไม่ว่าจะเป็น

หน่วยงานของรัฐหรือเอกชน คือ บุลคลที่ทำหน้าที่เป็นหัวหน้า ผูบ้ังคบับัญชา ซ่ึงเปรียบเสมือนหลักชยัในการ

ดำเนินงานโดยเฉพาะต่อผู้ใตบ้ังคับบญัชาและต่อผลงานส่วนรวม ซ่ึงพฤติกรรมของผู้นำจะเป็นปัจจัยสาเหตทุี่

มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการทำงานและต่อความพงึพอใจของผู้ใต้บงคับบัญชา โชติณัฏฐ ์คง

พานิช 2547  

 การทำงานมีความสำคัญต่อชีวติคนเราเป็นอย่างยิง่ กล่าวได้ว่าการทำงานเป็นส่วนหน่ึงของชีวติ

มากกว่าการทำกิจกรรมอ่ืนใด คาดกันว่าคนสว่นใหญ่ใช้เวลาหน่ึงในสามของชีวิตอยู่กับการทำงานในองค์กร

ของตน และยังเชื่อว่าในอนาคตอันใกล้น้ีคนจะใช้เวลาของชีวิตเก่ียวข้องกับการทำงานมากขึ้นอีก ซ่ึงคนวัย

แรงงานเป็นคนกลุ่มใหญ่ที่สดุของโครงสร้างประชากรในประเทศไทย ซ่ึงกลุ่มคนเหล่าน้ีเป็นกำลงัสำคัญใน

การขับเคลื่อนองค์กรในประเทศให้มีการพฒันา และสง่ผลต่อสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ เพราะคน

ส่วนใหญ่ต้องเขา้สู่ระบบการทำงานต้องทำงานเพื่อใหช้ีวิตดำรงอยู่ได้และตอบสนองความต้องการพื้นฐาน 

เม่ือคนต้องทำงานในที่ทำงานเป็นส่วนใหญ ่จึงควรมีสภาวะที่เหมาะสม ทำใหเ้กิดความสุขทัง้ร่างกายและ

จิตใจ มีความรู้สึกม่ันคง ทัง้สุขภาวะทางกาย สขุภาวะทางอารมณ์ สุขภาวะทางจิตวญิญาณ และสุขภาวะ

ทางสงัคม (กองสวสัดิการแรงงาน. 2547:18) 

ด้วยเหตผุลดงักล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษารูปแบบการสื่อสารกับหัวหน้างาน ที่มีผลต่อ

ความพึงพอใจในการปฏิบัตงิาน ของพนักงาน บริษัท เพซ อินทีเรีย เซอร์วิสเซส จำกัด โดยเฉพาะความพงึ

พอใจในการปฏิบัตงิาน ว่าองค์กรมีแนวทางอะไรบ้างที่จะพัฒนาไปสู่ความพงึพอใจในการปฏิบตัิงานที่ดี เพื่อ

เป็นประโยชน์ให้กับองค์กร หน่วยงานภายใน รวมทัง้บคุคลทั่วไปสามารถนำใช้ในการศึกษาและนำไป

ประยุกต์ใชต้่อไป 

 

วัตถุประสงค์ของงานวจิัย 

 เพื่อศึกษารูปแบบการสื่อสารกับหัวหน้างาน ที่มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัตงิานของพนักงาน 

บริษัท เพซ อินทีเรยี เซอร์วิสเซส จำกัด 

 

ขอบเขตของการวจิัย 

ในการศึกษาวิจยั เร่ือง รูปแบบการสื่อสารกับหัวหน้างาน ที่มีผลต่อความพงึพอใจในการปฏิบตัิงาน

ของพนักงาน บริษทั เพซ อินทีเรีย เซอร์วิสเซส จำกัด มีขอบเขตการวิจัย ดงัน้ี 
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ขอบเขตดา้นเน้ือหา 

 มุ่งศึกษารูปแบบการสื่อสารกับหัวหน้างาน ที่มีผลต่อความพงึพอใจในการปฏิบัตงิานของพนักงาน 

บริษัท เพซ อินทีเรยี เซอร์วิสเซส จำกัด โดยมีตัวแปรในการศึกษา ดงัน้ี 

ตัวแปรอิสระ ประกอบดว้ย 

1. ปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงาน ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้ ประสบการณ์

ทำงาน ตำแหน่งงาน 

2. รูปแบบการสื่อสารภายในองค์กร ได้แก่ การสื่อสารแบบลงล่าง การสื่อสารแบบล่างขึ้นบน การ

สื่อสารแบบแนวนอน การสื่อสารลักษณะแนวทแยงมุม 

ตัวแปรตาม ประกอบดว้ย 

1. ความพึงพอใจในการปฏบิัตงิานของพนักงาน ทั้ง 6 ด้าน ได้แก่ ด้านลักษณะงานที่ทำ 

ด้านค่าตอบแทน สวัสดิการ ด้านความม่ันคงของงาน ด้านความก้าวหน้าในงาน ด้านความสำเร็จ ดา้นการ

ได้รับการยอมรับ 

 

ขอบเขตดา้นประชากร 

 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ พนักงาน บริษัท เพซ อินทีเรยี เซอร์วิสเซส จำกัด จำนวน 242 คน 

(ที่มา : ฝ่ายทรัพยากรบคุคล ณ เดือนสงิหาคม 2562) โดยผู้วิจัยได้ใช้วิธีการคำนวณขนาดตัวอย่างด้วย

วิธีการใช้สูตรการคำนวณของ ทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamae) อ้างอิงที่ระดบัความเชื่อม่ัน 95% ซ่ึงกำหนดค่า

ความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่างเท่ากับ 5% ได้กลุ่มตัวอยา่ง จำนวน 151 คน 

 

ขอบเขตดา้นระยะเวลา 

 การวิจัยคร้ังน้ีจะทำการวิจัย ตัง้แต่เดือน สงิหาคม-กันยายน 2562 

 

ประโยชน์ที่ไดร้ับจากการวจิัย 

 1. ทำให้ทราบถงึรูปแบบการสื่อสารกับหัวหน้างานในปัจจุบัน บริษัท เพซ อินทีเรีย เซอร์วิสเซส 

จำกัด 

 2. สามารถนำผลการวิจัยที่ได้มาใช้เป็นแนวทางในการสง่เสริมคณุภาพชีวติในการทำงานให้

พนักงานเกิดความพงึพอใจ และสร้างแรงจงูใจในการปฏิบตังิานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและคุณภาพในการ

ปฏิบตัิงานใหบ้รรลุเป้าหมายขององค์กร 
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กรอบแนวคิดในการวจิัย 

ตัวแปรต้น          
 
 

 
                                              ตัวแปรตาม 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวจิัยที่เกี่ยวขอ้ง 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกบัรูปแบบการสื่อสารกับหวัหน้างาน 

 Redding และ Sanborn (1973, อ้างถงึใน กริช สืบสนธิ์, 2526: 45) กล่าวว่าการ สื่อสารภายใน

องค์กรเป็นการสง่และการรับข่าวสารภายในองค์กรที่ สลับซับซ้อน การสื่อสารภายใน องค์กรเป็นการศึกษา

ที่ครอบคลุมถึงระบบการสื่อสารภายในองค์กร ทั้งในด้านการตดิต่อจากเบื้อง บนสูเ่บื้องล่าง หรือระหว่าง

หน่วยงาน หรือบคุลากรในระดับเดียวกัน โดยศึกษาถงึมนุษยสัมพันธ์ ในองค์กร ความสัมพันธ์ระหว่าง

หน่วยงานกับบุคลากรระหว่างบคุคลระดับผู้บริหารกับบคุคล ฯลฯ ศึกษาถึงทักษะในการสื่อสารทั้งด้านการ

พูด การฟงั การเขยีน เพื่อนำมาวเิคราะห์โครงสร้าง การสื่อสารในหน่วยงานต่าง ๆ 

 

 

 

ปัจจัยสว่นบุคคล 
1. เพศ 
2. อาย ุ
3. สถานภาพ 
4. ระดับการศึกษา 
5. รายได้ต่อเดือน 
6. ประสบการณ์ทำงาน 
7. ตำแหน่งงาน 

 

การสื่อสารกับหวัหน้างานที่มีผลต่อความพึงพอใจ
ในการปฏิบตัิงานของพนักงาน 
บริษัท เพซ อินทีเรีย เซอรว์ิสเซส จำกัด 
1. ดา้นลักษณะงานที่ทำ 
2. ดา้นค่าตอบแทน สวัสดิการ 
3. ดา้นความม่ันคงของงาน 
4. ดา้นความก้าวหน้าในงาน 
5. ดา้นความสำเร็จ 
6. ดา้นการได้รับการยอมรับ 

 
 

รูปแบบการสือ่สารภายในองค์กร 
1. การสื่อสารแบบลงล่าง 
2. การสื่อสารแบบล่างขึ้นบน 
3. การสื่อสารแบบแนวนอน 
4. การสื่อสารลักษณะแนวทแยง
มุม 
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แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกบัความพึงพอใจในการปฏิบตัิงาน 

Ghiselli and Brown (2538) ความพึงพอใจในการปฏิบัตงิาน เป็นสภาพจิตใจหรือความรู้สึกและ

ทัศนคตขิองบคุลากรแต่ละคน ที่แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจท่ีจะร่วมมือประสานงานกันของสมาชิกของ

องค์การ และความรู้สึกที่มีต่องาน เงินเดือน ค่าตอบแทน ความม่ันคงในการปฏิบตังิานการได้รับการยอมรับ

ถือ และความเชื่อม่ันที่จะปฏิบัตงิาน ที่มีผลต่อสัมพันธภาพในการทำงานของบุคลากรในองค์การ หรือพอใจ

เป็นความรู้สึกที่เกดขึ้น จากการที่ได้รับการตอบสนอง ตามระดบัความต้องการและอายุของผู้ปฏิบตัิงานที่มี

ต่อความพงึพอใจในการทำงาน เช่น จำนวนรายได้ประจำ และรายได้พเิศษ 

 

ข้อมูลบริษทั เพซ อินทีเรีย เซอร์วิสเซส จำกดั 

จากความสำเร็จในการบุกเบิกพฒันาโครงการแปลกใหม่ท่ีผ่านมาอย่าง ไฟคัส เลน และศาลาแดง 

เรสซิเดนเซส รวมถงึความคืบหน้าของการก่อสร้างและยอดขายโครงการมหานคร และความสำเร็จของการ

ดำเนินธุรกิจค้าปลีก เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้พิสูจน์ให้เห็นถึงความสามารถใน

การจัดการด้านการเงินและการตลาด ทำให้เพซเป็นที่ยอมรับถึงความแน่นอนและม่ันคงในวงการ

อสังหาริมทรัพย ์

เพซ ดเีวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) คือ ผู้นำในธรุกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยแ์ละการ

ให้บริการระดับไฮเอนด์ ด้วยความเข้าใจท่ีลึกซ้ึงถงึความต้องการของลูกคา้ระดับไฮเอนด์ เพซ ยงัได้สร้าง

ความแปลกใหม่ในตลาดคา้ปลีกด้วยกลยุทธ์ในการสร้างธุรกิจอาหารและเคร่ืองดื่มแบรนดด์งัระดับโลก เพซ

มุ่งพัฒนาโครงการที่พักอาศยัและโรงแรมระดบัหรู การใหบ้ริการและร้านค้าปลีกด้วยมาตรฐานการออกแบบ

และคุณภาพระดับโลก ทัง้ยงัเป็นผู้นําในแนวทางและการสร้างสรรค์เทรนด์ใหม่ๆ เพื่อเสริมสร้างทศันียภาพ 

และสร้างมาตรฐานใหม่เพื่อการใช้ชีวติอยา่งมีคุณภาพ 

บริษัทฯ ก่อตัง้ขึ้นเม่ือวันที ่1 กันยายน 2546 ภายใตช้ื่อ “บริษัท ชินคาร่า จำกัด” ด้วยทุนจด

ทะเบียนที่ชำระเต็มมูลคา่แล้ว 2 ล้านบาท และเม่ือวันที่ 6 พฤศจิกายน 2546 นายสรพจน์ เตชะไกรศรี ได้

เข้ามาซื้อหุ้น และทำการเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยชำระเต็มมูลค่าเป็นเงิน 10 ล้านบาท โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อ

ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย ์

เพซ ดเีวลลอปเมนท์ จดัตัง้บริษัทย่อยธุรกิจตกแตง่ภายใน เม่ือวนัที่ 11 กุมภาพันธ ์2558 นายสร

พจน์ เตชะไกรศรี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษทั เพซ ดเีวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 

เปิดเผยวา่ หลังจากทีป่ระชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ที่ผ่านมาไดมี้มติอนุมัติ การจดัตัง้บริษัทย่อย “บริษัท 

เพซ อินทีเรีย เซอร์วิสเซส จำกัด” เพื่อประกอบธุรกิจตกแต่งภายใน ด้วยทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท 
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ประกอบด้วย 10,000 หุ้น หุ้นละ 100 บาท โดย เพซฯ ถือหุ้น 99.97% สำหรับกรรมการบริษัทฯ ดงักล่าว

น้ัน ประกอบด้วย นายสรพจน์ เตชะไกรศรี, นายโชติพล เตชะไกรศรี, และนายจุมพล เตชะไกรศรี 

 

งานวจิัยที่เกี่ยวขอ้ง 

จุนจิตร ธุวสุจเิรข (2556) ศึกษาเร่ือง ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการทำงานกับคุณภาพชีวติ

ในการทำงานพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมสิง่ทอ จงัหวดัเพชรบรีุ มีแรงจงูใจในการทำงาน โดยภาพรวม 

และรายด้านรวม 11 ด้าน อยู่ในระดับสงู เรียงตามลำดบัจากมากไปหาน้อย ดังน้ี ด้านความสำเร็จในงาน 

ด้านสภาพแวดล้อมในการทำงานและสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน ด้าน

กฎ ระเบยีบ นโยบาย ด้านคา่จ้างและคา่ตอบแทนที่ได้รับ ด้านความรับผิดชอบ ด้านความม่ันคงในหน้าที่การ

งาน ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ ด้านการบริหารจัดการ การบังคับบัญชา ด้านลักษณะของงาน และ

ด้านโอกาสก้าวหน้า  

จันทิรา มังกรศุกดิ์สิทธ์ิ (2556) ศึกษาเร่ือง ความคิดเห็นของพนักงานต่อการสื่อสารภายในองค์กร : 

กรณีศึกษาโรงพยาบาลนนทเวช ผลการศึกษาพบ พนักงานมีความคิดเห็นว่ารูปแบบการสื่อสารภายในองค์กร

ของโรงพยาบาลนนทเวชมทีิศทางการสื่อสารจากบนลงล่างมากที่สุด รองลงมาเป็นการสื่อสารแนวราบ 

รองลงมาเป็นการสื่อสารแบบขา้มสายงาน การสื่อสารจากล่างขึน้บนน้อยที่สุด และพนักงานมีความคดิเห็น

ว่าคุณภาพของข่าวสารของการสื่อสารภายในโรงพยาบาลนนทเวชมีคุณภาพอยู่ในระดับมาก 

อรวรรณ ศรีเรืองพันธ์ (2558) ศึกษาเร่ือง ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมในการทำงานกับความ

พึงพอใจในการทำงานของบริษัท ออโรร่าดีไซน์ จำกัด ผลการศกึษาพบว่า ดา้นสวัสดิการ ด้านเพื่อนร่วมงาน 

ด้านความม่ันคง ด้านการเลื่อนตำแหน่ง ดา้นเวลาในการทำงาน ด้านค่าจา้งมีความสัมพันธ์กับความพงึพอใจ

ในการทำงานอย่างมีนัยสำคญั ส่วนด้านความพึงพอใจในการทำงาน ด้านความก้าวหน้า และดา้นการรับรู้

ลักษณะงาน มีความสัมพันธ์กันกับความพงึพอใจในการทำงาน 

นภัสสร อุตอามาตย์ (2560) ศึกษาเร่ือง การรับรู้รูปแบบ และกระบวนการสื่อสารภายในองค์กรที่มี

ผลต่อประสิทธิภาพการสื่อสารของบคุลากรสถานีวิทยุกระจายเสียงแหง่ประเทศไทย ผลการศึกษาพบวา่ 

ผู้บังคับบญัชาจะเป็นผู้ออกคำสั่งในการทำงานของหน่วยงาน กำหนดนโยบาย และคอยใหค้ำแนะนำ

คำปรึกษาการสื่อสารจากลา่งขึ้นบน บคุลากรสามารถเขา้พบผู้บงัคับบัญชา เพื่อขอคำปรึกษาแนะนำในเร่ือง

เก่ียวกับงาน หากพนักงานมีปญัหาในการทำงานสามารถแจง้ใหผู้้บังคับบญัชาทราบไดต้ลอดเวลา การสื่อสาร

แบบแนวนอน พนักงานจะมีการสื่อสารกับเพื่อนร่วมงานและช่วยกันแก้ไขปัญหาส่วนกระบวนการสื่อสารมี

อิทธิพลต่อประสิทธิภาพการสื่อสาร 
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จ่าสิบเอก โสภณ จินดาวงษ์ (2560) ศึกษาเร่ือง พฤติกรรมการตดิต่อสื่อสารของขา้ราชการทหารใน

สังกัด กรมทหารสื่อสาร ผลการศึกษาพบว่า ดา้นที่มีค่าเฉลีย่สูงสุด คือ ด้านการตดิต่อสื่อสารแบบบนลงลา่ง 

ด้านการตดิต่อสื่อสารแบบล่างขึ้นบน ด้านการตดิต่อสื่อสารแบบแนวนอน ด้านการตดิต่อสื่อสารแบบข้าม

สายงานตามลำดบั ซ่ึงมีการสง่เสริมขา้ราชการทหารในสังกัด กรมการทหารสื่อสาร ให้เกิดการเรียนรู้ในด้าน

พฤติกรรมการตดิต่อสื่อสารของตนเพื่อให้ขา้ราชการทหารสังกัดกรมการทหารสื่อสาร 

 

วิธดีำเนินการ 

 การวิจัยเชงิปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้การวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research) 

และใช้วิธีการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม (Questionnaire) 

ประชากรกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ พนักงานของบริษัท เพซ อินทีเรยี เซอร์วิสเซส จำกัด 

กลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยทำการคำนวณหากลุ่มตัวอย่างโดยใชสู้ตรของ ทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) 
ที่ระดับความเชื่อม่ัน 95% ซ่ึงกำหนดคา่ความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่างเท่ากับ 5% (Taro Yamane, 
1973) จากประชากรทั้งหมด 242 คน ใช้สตูรคำนวณแล้วได้จำนวนตัวอย่างจากการคำนวณ 151 คน  

ดังน้ัน ผู้วจิัยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างโดยไม่ใช้ความน่าจะเป็น (Nonprobability sampling) ซ่ึงผู้วิจัย
จะเลือกใช้วิธีการสุ่มตัวอยา่งแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) 

 
เครื่องมือที่ใช้ในการวจิัย 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี คือ แบบสอบถาม โดยประกอบไปด้วย 3 ส่วน คือ 
ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับปัจจยัส่วนบุคคลของพนักงานบริษัท เพซ อินทีเรีย เซอร์วิสเซส 

จำกัด ได้แก่ เพศ อาย ุสถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดอืน ประสบการณ์ทำงาน ตำแหน่งงาน มี
จำนวน 7 ข้อ 

ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามรูปแบบการสื่อสารกับหัวหน้างาน 4 รูปแบบ 
ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามวัดความพงึพอใจในการปฏิบตังิาน 6 ด้าน 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูศ้ึกษาได้ดำเนินการตามขั้นตอนดงัต่อไปน้ี  
1. แจกแบบสอบถามใหแ้ก่ประชากรที่กำหนดไว้  
2. ตอบข้อซักถามบางประการที่ผู้ตอบแบบสอบถามอาจจะต้องการคำอธิบายเพิ่มเติม  
3. เก็บรวบรวมแบบสอบถามท่ีได้ข้อมูลครบถ้วนแลว้ เพื่อนำไปจัดทำและเตรียมสำหรบัการวิเคราะห์  
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การวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้ศึกษาทำการประมวลผลวิเคราะหข์้อมูลด้วยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ 
 

สถิตทิี่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล 
ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ ซ่ึงสถติิที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

ได้แก่  
1. ค่าร้อยละ (Percentage) สำหรบัการวิเคราะห์เพื่อการบรรยายปัจจัยส่วนบุคคล  

2. ค่าเฉลีย่ (x ̅)  
3. ค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (SD) สำหรับวิเคราะห์รูปแบบการสื่อสารกับหัวหน้างาน และความ

พึงพอใจในการปฏิบตัิงานของพนักงาน บริษัท เพซ อินทีเรยี เซอร์วิสเซส จำกัด 
 
ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล 

ผลการวิเคราะหข์้อมูลตอนที ่1 การวิเคราะหข์้อมูลปัจจัยส่วนบคุคลของพนักงานผูต้อบ

แบบสอบถามทัง้หมด 151 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จำนวน 81 คน คดิเป็นร้อนยละ 53.6 มีอาย ุ20-30  

ปี จำนวน 106 คน คดิเป็นร้อยละ 70.2 มีสถานภาพโสด จำนวน 124 คน คดิเป็นร้อยละ 82.1 มีการศึกษา

ระดับปริญญาตรี จำนวน 112 คน คดิเป็นร้อยละ 74.2 มีเงินเดอืน 10,000-20,000 บาท จำนวน 51 คน 

คิดเป็นร้อยละ 33.8 มีระยะเวลาในการทำงาน น้อยกวา่ 3 ป ีจำนวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 44.4 มี

ตำแหน่งงาน พนักงาน จำนวน 94 คน คิดเป็นร้อยละ 62.3 

ผลการวิเคราะหข์้อมูลตอนที ่2 การวิเคราะห์รปูแบบการสื่อสารกับหัวหน้างาน มี 4 รูปแบบ ไดแ้ก่ 
การสื่อสารแบบแนวนอน การสื่อสารแบบล่างขึ้นบน การสื่อสารลักษณะแนวทแยงมุม และการสื่อสารแบบ

บนลงล่าง ด้วยค่าเฉลีย่ (x ̅)  และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) พบว่า รูปแบบการสื่อสารกับหัวหน้างาน 

โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( x ̅ = 3.67 ) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมาก คือ การ
สื่อสารแบบแนวนอน การสื่อสารแบบล่างขึ้นบน การสื่อสารลักษณะแนวทแยงมุม และการสื่อสารแบบบน

ลงล่าง ( x ̅ = 3.85, x ̅ = 3.67, x ̅ = 3.62, x ̅ = 3.67) ตามลำดับ 
ผลการวิเคราะหข์้อมูลตอนที ่3 การวิเคราะหค์วามพงึพอใจในการปฏิบตัิงาน มี 6 ด้าน ได้แก่ . 

ด้านลักษณะงานที่ทำ ดา้นค่าตอบแทน สวัสดิการ ด้านความม่ันคงของงาน ด้านความก้าวหน้าในงาน ด้าน

ความสำเร็จ ด้านการได้รับการยอมรับ ด้วยค่าเฉลี่ย (x ̅)  และคา่ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) พบว่า ความ

พึงพอใจในการปฏิบตัิงานของพนักงาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( x ̅ = 3.29 ) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน 

พบว่า ข้อที่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก คือ ด้านความสำเร็จ ด้านการได้รับการยอมรับ ด้านลักษณะงานที่

ทำ ดา้นความม่ันคงของงาน ( x ̅ = 3.78, x ̅ = 3.75, x ̅ = 3.68, x ̅ = 3.58 ) ตามลำดับ ส่วนข้อที่มีความ
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คิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง คือ ด้านความก้าวหน้าในงาน ดา้นค่าตอบแทน สวสัดิการ ( x ̅ = 3.40, x ̅ = 

3.27 ) ตามลำดับ 

 

สรุปผลการวจิัย 

การศึกษาเร่ืองรูปแบบการสื่อสารกับหัวหน้างาน ที่มีผลต่อความพึงพอใจใจการปฏิบตังิานชอง

พนักงาน บริษัท เพซ อินทีเรยี เซอร์วิสเซส จำกัด มีพนักงานตอบแบบสอบถามทัง้หมดจำนวน 151 คน 

ส่วนใหญ่ เป็นเพศชาย จำนวน 81 คน คิดเป็นร้อยละ 53.6 และเพศหญงิ จำนวน 70 คน คดิเป็นร้อยละ 

46.4 ส่วนใหญ ่มีอาย ุ20-30  ป ีจำนวน 106 คน คิดเป็นร้อยละ 70.2 รองลงมาคือ 31-40 ปี จำนวน 31 

คน คดิเป็นร้อยละ 20.5, 41-50 ปี จำนวน 11 คน คดิเป็นร้อยละ 7.3, มากกว่า 50 ปีขึ้นไป จำนวน 3 คน 

คิดเป็นร้อยละ 2.0 ตามลำดับ ส่วนใหญ ่มีสถานภาพโสด จำนวน 124 คน คดิเป็นร้อยละ 82.1, รองลงมา

คือ สมรส จำนวน 21 คน คดิเป็นร้อยละ 13.9, อย่าร้าง จำนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 4.0 ตามลำดับ ส่วน

ใหญ่ มีการศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 112 คน คิดเป้ฯร้อยละ 74.2 รองลงมาคือ สงูกว่าปริญญาตรี 

จำนวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 15.9, อนุปริญญา หรือ ปวส. จำนวน 12 คน คดิเป็นร้อยละ 7.9, 

มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ ปวช. จำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 2.0 ตามลำดับ ส่วนใหญ่มีเงินเดือน 

10,000-20,000 บาท จำนวน 51 คน คดิเป็นร้อยละ 33.8 รองลงมาคือ 20,001-30,000 บาท จำนวน 40 

คน คดิเป็นร้อยละ 26.5, 30,001-40,000 บาท จำนวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 19.2, 40,001 บาทขึ้นไป 

จำนวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 17.2, ตำ่กว่า 10,000 บาท จำนวน 5 คน คดิเป็นร้อยละ 3.3 ตามลำดับ 

ส่วนใหญ่ มีระยะเวลาในการทำงาน น้อยกว่า 3 ป ีจำนวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 44.4 รองลงมาคือ 3-5 ปี 

จำนวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 22.5, 6-10 ป ีจำนวน 28 คน คดิเป็นร้อยละ 18.5, มากกว่า 10 ป ีจำนวน 

22 คน คดิเป็นร้อยละ 14.6 ตามลำดบั ส่วนใหญ่ มีตำแหน่งงาน พนักงาน จำนวน 94 คน คดิเป็นร้อยละ 

62.3 รองลงมาคือ หัวหน้างาน / โฟร์แมน จำนวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 17.2, ผู้ชว่ย . รองผู้จัดการ 

จำนวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 9.3, ผู้จัดการ / ผู้จัดการโครงการ จำนวน 17 คน คดิเป็นร้อยละ 11.3 

ตามลำดับ 

 

รูปแบบการสื่อสารกับหัวหน้างาน ที่มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบตังิานของพนักงานบริษทั 

เพซ อินทีเรีย เซอร์วิสเซส จำกดั 

 จำแนกเป็น 2 เร่ือง 1.) รูปแบบการสื่อสารกับหัวหน้างาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือ

พิจารณาเป็นรูปแบบ พบว่า รูปแบบที่มีระดับความสำคัญมาก คอื การสื่อสารแบบแนวนอน การสื่อสารแบบ

ล่างขึ้นบน การสื่อสารลักษณะแนวทแยงมุม และการสื่อสารแบบบนลงลา่ง ตามลำดบั 2.) ความพงึพอใจใน
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การปฏิบตัิงานของพนักงาน เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ดา้นที่มีระดับความสำคญัมาก คือ ด้าน

ความสำเร็จ ด้านการได้รับการยอมรับ ด้านลักษณะงานที่ทำ ดา้นความม่ันคงของงาน ส่วนด้านที่มีระดับ

ปานกลาง คือ ด้านความก้าวหน้าในงาน ด้านค่าตอบแทน สวัสดิการ ตามลำดับ 

 

อภิปรายผล 

 การศึกษาวิจยัเร่ือง รูปแบบการสื่อสารกับหัวหน้างาน ที่มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัตงิานของ

พนักงานบริษัท เพซ อินทีเรีย เซอร์วิสเซส จำกัด โดยจำแนกเปน็ 2 เร่ือง ได้แก่ 1.) รูปแบบการสื่อสารกับ

หัวหน้างาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เรียงลำดบัจากดา้นที่มีคาเฉลี่ยสงูสดุ คือ การสื่อสารแบบแนวนอน 

การสื่อสารแบบลา่งขึ้นบน การสื่อสารลักษณะแนวทแยงมุม และการสื่อสารแบบบนลงล่าง 2.) ความพงึ

พอใจในการปฏิบัตงิานของพนักงาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เรียงลำดับจากด้านที่มีคาเฉลี่ยสงูสดุ คือ 

ด้านความสำเร็จ ด้านการได้รับการยอมรับ ด้านลักษณะงานที่ทำ ดา้นความม่ันคงของงาน ส่วนดา้นที่มี

ระดับปานกลาง คือ ดา้นความก้าวหน้าในงาน ด้านค่าตอบแทน สวัสดิการ 

 

  1. รูปแบบการสือ่สาร 

 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีระดับความสำคญัมากที่สดุ คือ การ

สื่อสารแบบแนวนอน ท่านสามารถรบัฟังปัญหาและคำแนะนำจากเพื่อนร่วมงานได้ ถงึแม้จะขดัแย้งกับ และ

มีการประชุมปรึกษาหารือในเร่ืองานเป็นกลุ่มเล็กอยู่เสมอในบริษัทฯ ซ่ึงสอดคล้องกับแนวความคิดของ นภัส

สร อุตอามาตย ์(2560) พบว่า ผู้บังคับบญัชาจะเป็นผู้ออกคำสัง่ในการทำงานของหน่วยงาน กำหนดนโยบาย 

และคอยใหค้ำแนะนำคำปรึกษาการสื่อสารจากลา่งขึ้นบน บุคลากรสามารถเข้าพบผูบ้ังคับบญัชา เพื่อขอ

คำปรึกษาแนะนำในเร่ืองเก่ียวกับงาน หากพนักงานมีปัญหาในการทำงานสามารถแจ้งใหผู้้บงัคับบญัชาทราบ

ได้ตลอดเวลาการสื่อสารแบบแนวนอน พนักงานจะมีการสื่อสารกับเพื่อนร่วมงานและช่วยกันแก้ไขปญัหา

ส่วนกระบวนการสื่อสารมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการสื่อสาร 

 

 2. ความพึงพอใจในการปฏิบตัิงานของพนักงาน 

 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีระดับความสำคญัมากที่สดุ คือ ด้าน

ความสำเร็จ รู้สึกถงึการเป็นส่วนหน่ึงของความสำเร็จในงาน พนักงานสามารถเผชญิปญัหา หรืออุปสรรคใน

การทำงาน และสามารถแก้ไขใหลุ้ล่วงได้ด ีซ่ึงสอดคล้องกับแนวความคดิของ จงพร ทศิอุ่น (2555) ศึกษา

เร่ือง ความพงึพอใจในการทำงานของพนักงาน บริษัท คิ คูโช จำกัด อำเภอเมือง จงัหวดัเชยีงราย ผล

การศึกษาพบว่า มีความพงึพอใจในการทำงาน ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสดุ 
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คือ ดา้นความสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืน รองลงมา คือ ความสำเร็จในการทำงาน และน้อยที่สดุ คือด้าน

ความก้าวหน้าในตำแหน่ง 

 

ข้อเสนอแนะนำจากผลการวิจัย 

 จากผลการวิจัยเร่ือง รูปแบบการสื่อสารกับหัวหน้างาน ที่มีผลตอ่ความพึงพอใจในการปฏบิัตงิาน

ของพนักงานบริษัท เพซ อินทีเรยี เซอร์วิสเซส จำกัด สามารถสรุปข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย ดังน้ี 

 

 1. ดา้นค่าตอบแทน สวัสดกิาร 

 สิ่งทีต่้องปรับปรุง คือ รายไดท้ี่ได้รับแหมาะสมกับหน้าที ่และความรับผิดชอบตามตำแหน่งทีป่ฏิบตัิ

ในปัจจุบัน สวัสดิการต่าง ๆ ที่ได้รับ มีความเหมาะสม และการปรับเงินเดือน มีความเหมาะสมและยตุิธรรม 

เพื่อสร้างความพงึพอใจให้พนักงานมีกำลงัใจในการปฏิบตังิานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

 2. ดา้นความก้าวหน้าในงาน 

 สิ่งทีต่้องปรับปรุง คือ ได้รับการสนับสนุนในเร่ืองการฝึกอบรม ดงูาน เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพใน

การทำงาน ตำแหน่ง หน้าที ่มีโอกาสก้าวหน้าในสายงานอาชีพ และการประเมินพนักงานเพื่อเลื่อนตำแหน่ง 

มีหลักเกณฑ์ที่ชดัเจนและยุติธรรม เพื่อให้พนักงานได้เพิ่มประสทิธิภาพและได้รับความรู้ใหม่ เพื่อนำมาใช้ใน

การปฏิบตัิงานต่อไป 

 3. การสือ่สารแบบบนลงลา่ง 

สิ่งทีต่้องปรับปรุง คือ พนักงานมีโอกาสรับทราบข้อมูลเก่ียวกับแผนการทำงานจากหวัหน้างาน 

หัวหน้าสง่เสริมให้พนักงานมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ หวัหน้ามกีารสั่งงาน ชีแ้จงรายละเอียดของงานให้ท่าน

ดำเนินการได้อยา่งรวดเร็ว หัวหน้าบอกพนักงานเสมอว่าต้องปรับปรุงในเร่ืองใดบ้างเพื่อใหง้านดขีึ้น 

4. การสือ่สารแบบลา่งขึ้นบน  

สิ่งทีต่้องปรับปรุง คือ พนักงานสามารถบอกหัวหน้าเร่ืองความผดิพลาดหรือปัญหาที่เกิดขึ้นจากการ

ทำงานได ้หัวหน้าเปดิโอกาสให้พนักงานเสนอความคิดเห็น เพื่อนำมาปรับปรุงการทำงานของแผนกให้ดขีึ้น 

พนักงานสามารถแสดงความคดิเห็นหรือร้องเรียนเร่ืองตา่ง ๆ ใหบ้ริษัทฯ รับทราบได้โดยผา่นช่องทางต่าง ๆ 

ของบริษัทฯ การสื่อสารในหน่วยงานของท่านเร่ิมต้นจากพนักงานในทุกระดับ โดยไม่จำเป็นต้องเร่ิมต้นจาก

หัวหน้า เม่ือพนักงานลาออกฝ่ายทรัพยากรมนุษย์จะเชิญพนักงานผู้น้ันมาสัมภาษณ์ก่อนออกจากงาน 

ตามลำดับ ส่วนข้อที่มีความคดิเห็นอยู่ในระดบัปานกลาง คือ เม่ือพนักงานลาออกฝ่ายทรัพยากรมนุษย์จะ

เชิญพนักงานผู้น้ันมาสัมภาษณ์ก่อนออกจากงาน 
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ข้อเสนอแนะในการทำวจิัยครั้งต่อไป 

1. ควรทำการศึกษาวิจัยเพื่อเปรียบเทยีบกันการนำนโยบายไปปฏิบัตเิก่ียวกับเร่ืองรูปแบบการ

สื่อสารกับหัวหน้างาน ที่มีผลต่อความพงึพอใจในการปฏิบตัิงานองพนักงานบริษัทฯ 

2. ในการศึกษาเร่ือง รูปแบบการสื่อสารกับหัวหน้างาน ที่มีผลตอ่ความพึงพอใจในการปฏบิัตงิานอง

พนักงานบริษัท เพซ อินทีเรีย เซอร์วิสเซส จำกัด ที่ผูว้ิจัยนำมาวจิัยน้ัน ยงัมีเงื่อนไขอ่ืน ๆ ทีเ่ป็นผลกระทบต่อ

เร่ือง รูปแบบการสื่อสารกับหัวหน้างาน ที่มีผลต่อความพงึพอใจในการปฏิบัตงิานของพนักงานบริษัทอ่ืน ๆ 

ซ่ึงควรจะนำมาเป็นตัวแปรในการวิจัยคร้ังต่อไป 
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