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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบการติดต่อสื่อสารของกลุ่มงานด้ านพิธีการ
สิน เชื่ อ ภายในศู น ย์ สิ น เชื่ อ อุ ป โภคบริ โ ภค และเพื่ อ ศึ ก ษาความสัม พั น ธ์ ร ะหว่ า งรู ป แบบการ
ติดต่อสื่อสารกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของกลุ่มงานด้ านพิธีการสินเชื่อภายในศูนย์สินเชื่อ
อุปโภคบริโภค ผู้วิจัยใช้ วิธีการวิจัยเชิงปริมาณเก็บ ข้ อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง คือ พนักงานพิธีการ
สินเชื่อภายในศูนย์สินเชื่ออุปโภคบริ โภค จานวน 100 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าความถี่
ค่าร้ อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าระดับนัยสาคัญทางสถิติ และค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ของเพียร์สนั
ผลการวิ จั ย พบว่ า กลุ่ ม งานด้ า นพิ ธีก ารสิน เชื่ อ มี ก ารใช้ รู ป แบบในการติ ด ต่ อ สื่อ สาร
แบบรวบรั ด แบบเสมอภาค แบบมี โ ครงสร้ าง แบบควบคุ ม และแบบตั้ ง รั บ ส่ ว นในด้ า น
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานภายในศูนย์สินเชื่ออุปโภคบริโภคมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ด้ านการแก้ ไ ขปั ญ หาและด้ านการตั ด สิ น ใจ ทั้ ง หมดนี้ ภาพรวมอยู่ ใ นระดั บ สู ง ทางด้ าน
ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการติดต่อสื่อสารกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานพิธี
การสินเชื่อ พบว่า ตัวแปรทั้งสองตัวแปรมีความสัมพันธ์กนั
สาหรั บ ข้ อ เสนอแนะในการวิ จัยครั้ งนี้ มีข้อเสนอแนะว่ า ควรสร้ า งความรู้ ความเข้ า ใจ
เกี่ยวกับรูปแบบการติดต่อสื่อสาร และองค์กรควรมีการจัดฝึ กอบรมเพิ่มพูนความรู้ให้ แก่ผ้ ูจัดการ
และกลุ่มงานด้ านพิธีการสินเชื่อ ผู้จัดการควรเปิ ดโอกาสและส่งเสริมให้ มีการประชุม เพื่อให้ ได้ มี
การปรึกษาหารือ และได้ มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น หรือรับฟังข้ อเสนอแนะ และมีการระดม
ความคิดในการแก้ ไขปัญหา

* นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
**ที่ปรึกษาสารนิพนธ์
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และเพื่ อ ให้ บ รรยากาศของการติดต่ อสื่อสารภายในกลุ่ มงานด้ านพิ ธีการสินเชื่ อสนั บ สนุ น การ
ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้จัดการควรส่งเสริ มการจัดกิจกรรมภายในต่างๆ เพื่ อสร้ าง
มิตรภาพที่ดีและกระชับความสัมพันธ์ท่ดี ีต่อกัน

บทนา
การติดต่อสื่อสารของมนุษย์ถูกพัฒนาไปอย่างรวดเร็วด้ วยความเจริญก้ าวหน้ าทางด้ าน
เทคโนโลยี สื่อ เทคโนโลยีส มัย ใหม่ ทาให้ การติด ต่ อ สื่อ สารเป็ นไปอย่ า งมีป ระสิท ธิภ าพ และ
ประสิทธิผล โครงข่ายระบบการสื่อสารเชื่อมโยงทั่วโลกให้ เป็ นหนึ่งเดียว ประเทศต่างๆ ทั่วโลก
ก้ า วเข้ า สู่ ก ระแสการเปลี่ ย นแปลงแห่ ง โลกไร้ พ รมแดน ซึ่ ง เต็ม ไปด้ ว ยการแข่ ง ขั น ในทุ ก ด้ า น
โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้ านเทคโนโลยี ด้ านเศรษฐกิจ และการแข่งขันในเชิงธุรกิจ ที่นับวันยิ่งทวี
ความรุนแรงมากขึ้นหน่วยงานทั้งในภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรเอกชนทั่วไปมีการปรับเปลี่ยน
กระบวนทัศน์ในการทางาน และรูปแบบการบริหารงานให้ มีประสิทธิภาพเพื่อให้ องค์การสามารถ
ด ารงอยู่ ไ ด้ ใ นยุ ค สมั ย ที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงไป ส่ ง ผลกระทบให้ แ ต่ ล ะส่ ว นงานในองค์ ก าร
จาเป็ นต้ อง มีการติดต่อสื่อสารและมีการประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์การเพิ่มมากขึ้น
(กริช สืบสนธิ์, 2526, น. 2)
ดังนั้น ในการที่จะบริหารงานในองค์การเพื่อให้ ประสบความสาเร็จและบรรลุเป้ าหมาย
ที่ได้ กาหนดไว้ ปั จจั ยที่มีความสาคัญอย่ างยิ่งประการหนึ่ งในการบริ หารงานสมัยใหม่ คือ การ
สื่อสารภายในองค์การซึ่งถือเป็ นรากฐานที่สาคัญที่สุดในการบริหารองค์การ ในแง่ของการบริหาร
องค์การ ที่นักบริหารจะต้ องเข้ าใจรูปแบบต่างๆ ของการสื่อสารเพื่อจะได้ นาเอาไปใช้ ให้ เหมาะสม
กับงาน เพราะการสื่อสารแต่ละรูปแบบก่อให้ เกิดประสิทธิภาพในการบริหารงานมากน้ อยแตกต่าง
กั น นอกจากนี้ ในองค์ ก ารส่ ว นใหญ่ มี ค วามเชื่ อ ว่ า การติ ด ต่ อ สื่ อ สารมี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ
ประสิทธิภาพใน การปฏิบัติงานเพราะหากมีการติดต่อสื่อสารที่ดี ย่อมก่อให้ เกิดขวัญและกาลังใจ
ของคนให้ ทางานดีข้ ึน ตรงกันข้ าม หากการติดต่อสื่อสารไม่ดีกจ็ ะส่งผลต่อขวัญของคนงาน ซึ่งจะ
ทาให้ ประสิทธิภาพ ของการทางานลดลงด้ วย (ศิริพร พงศ์ศรีโรจน์ , 2543, น. 107) และการ
ติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ จะสามารถสร้ างพลังในการขับเคลื่อนองค์การได้ อย่างสมบูรณ์แบบ
ประกอบกับเป็ นวิธกี ารที่ทาให้ พนักงานทุกระดับชั้นได้ เข้ าใจถึงบทบาทหน้ าที่ขององค์การรับทราบ
ถึงนโยบาย เป้ าหมาย ภารกิจ และหน้ าที่ท่ีหน่ วยงานต้ องการให้ พนั กงานดาเนิ นการตามลาดับ
ความสาคัญ หรือสร้ างแรงจู งใจใน การทางาน ทั้งนี้ การสื่อสารภายในองค์การยังเป็ นเครื่องมือ
หนึ่งในการสร้ างความสัมพั นธ์และความเข้ าใจ อันดีระหว่ างผู้บังคับบัญชากับผู้ปฏิบัติงาน และ
ระหว่างผู้ปฏิบัติงานกับผู้ปฏิบัติงานแล้ ว การที่ผ้ ูปฏิบัติงานจะมีขวัญในการปฏิบัติงานที่จะทาให้
ผู้ ป ฏิบั ติ งานสามารถท างานให้ ป ระสบ ความสาเร็จ หรื อ ล้ มเหลวนั้ น เกี่ยวข้ อ งโดยตรงอย่ า ง
หลีกเลี่ยงไม่ได้ กับการติดต่อสื่อสารภายในองค์การระหว่ างผู้บังคับบัญชากับผู้ปฏิบัติงาน ฉะนั้น
ผู้ บ ริ ห ารในปั จ จุ บั น จึ ง ต้ อ งมี วิ สั ย ทั ศ น์ มี ก าร ปรั บ เปลี่ ย นกระบวนทั ศ น์ ใ นการท างาน และ

625

ปรั บ เปลี่ ยนวิ ธีการติดต่ อ สื่อ สารแบบเดิ มมาใช้ เทคโนโลยี ท่ีทันสมั ย เพื่ อให้ การติ ดต่ อ สื่อ สาร
สะดวก รวดเร็ว และมีความถูกต้ อง ซึ่งจะส่งผลให้ การทางานขององค์การมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลยิ่งขึ้น (Russo Eileen M., 1995, pp. 33-39) สรุปได้ ว่า การติดต่อสื่อสารภายใน
องค์ ก ารมี ค วามส าคั ญ ในเชิ ง การบริ ห ารงานขององค์ ก าร และมี ผ ลต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานในองค์การด้ วย
กลุ่ มงานด้ า นพิ ธีก ารสิน เชื่ อ สังกัด ศู น ย์สิน เชื่ ออุ ป โภคบริ โ ภค (Costumer Loan
Center) เป็ นกลุ่มงานหนึ่งที่ได้ มีการปรับเปลี่ยนบทบาทและรูปแบบการบริหารงานภายในองค์กร
เพื่ อให้ เกิดความคล่ องตัวในการปฏิบัติงาน เพื่ อให้ สอดคล้ องกับยุคสมัยปั จจุ บัน โดยมีภารกิจ
หลักในการดาเนินงานด้ านสินเชื่ออุปโภคบริโภคเป็ นหลัก แต่เนื่องด้ วยลูกค้ าสิน เชื่อนั้นมีจานวน
มากทาให้ เกิดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีความซับซ้ อนมากยิ่งขึ้นในการจัดแบ่งงานและการจัดสาย
งานรับผิดชอบ ส่งผลให้ มีปริมาณ Port ของลูกค้ าที่ต้องดูแลเป็ นจานวนมาก ทั้งนี้ หากหัวหน้ าไม่
สามารถสร้ างความเข้ าใจถึงการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล หรือการติดต่ อสื่อสารให้ ถูกต้ องและ
ให้ เหมาะสมแล้ วอาจทาให้ เกิดความผิดพลาดในการสื่อสารระหว่างผู้บริหารกับผู้ใต้ บังคับบัญชา
อันเนื่องมาจากสาเหตุหลายประการ เช่น การแปลความหมายของเอกสารด้ านสินเชื่อคลาดเคลื่อน
การเกิดทัศนคติในเชิงลบ ต่อผู้บังคับบัญชาและอาจจะเกิดความคิดที่ผิดพลาดจนลุกลามเกิดเป็ น
ความขัดแย้ งขึ้นภายในที่อาจกระทบต่อการปฏิบัติงานและอาจจะรวมถึงข้ อมูลของลูกค้ าสินเชื่อที่
ผิดพลาดได้ ฉะนั้นแล้ ว กลุ่มงานด้ านพิธีการสินเชื่อมีความจาเป็ นต้ องทาความเข้ าใจและเลือก
วิธีการติดต่อสื่อสารให้ ถูกต้ องและเหมาะสม เพื่อสร้ างขวัญและกาลังใจ บรรยากาศที่ดีในการ
ปฏิบัติงานต่อไป
จากเหตุผลดังกล่ าวข้ างต้ น ผู้ศึกษาจึงเห็นว่ าการสื่อสารภายในองค์การเป็ นเรื่ องที่สาคัญ
อย่ า งยิ่ ง และรู ป แบบการติ ด ต่ อ สื่อ สารระหว่ า งผู้ จั ด การของกลุ่ ม งานด้ า นพิ ธีก ารสิน เชื่ อ มี
หลากหลายรูปแบบน่าจะมีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคาร
กรุงเทพ จึ งมีความสนใจที่จะศึ กษาถึงรูปแบบการติดต่อสื่อสารของกลุ่มงานด้ านพิ ธีการสินเชื่ อ
ของศู น ย์ อุ ป โภคบริ โ ภค ธนาคารกรุ ง เทพ และศึ ก ษาความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งรู ป แบบการ
ติดต่ อ สื่อ สารของผู้ จั ดการกลุ่ มงานด้ า นพิ ธีการสิน เชื่ อกับ ประสิทธิภาพในการปฏิ บั ติงานของ
พนักงานธนาคารกรุงเทพ ในศูนย์สินเชื่ออุปโภคบริโภค อันจะเป็ นประโยชน์ในการพัฒนา และ
ปรั บ ปรุ ง รู ป แบบการติ ด ต่ อ สื่ อ สารของกลุ่ ม งานด้ า นพิ ธี ก ารสิ น เชื่ อ ซึ่ ง จะช่ ว ยในการสร้ าง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารกรุงเทพให้ เพิ่มมากขึ้น จะทาให้ พนักงานเกิด
ความสามัคคีและสามารถทางานร่วมกันเป็ นทีมได้ อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้ง ยังเป็ นส่วนสาคัญ
ในการขับเคลื่อนให้ บรรลุตามเป้ าหมายที่ต้งั ไว้ ด้วย
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วิธีการดาเนินการวิจยั
การวิจัยครั้งนี้ มุ่งศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการติดต่อสื่อสารกับประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานของกลุ่มงานด้ านพิธกี ารสินเชื่อภายในศูนย์สนิ เชื่ออุปโภคบริโภค กลุ่มตัวอย่าง คือ
พนักงานพิธกี ารสินเชื่อภายในศูนย์สนิ เชื่ออุปโภคบริโภค จานวน 100 คน
เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัยเป็ นแบบสอบถาม แบ่งเป็ น 4 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 เป็ นแบบสอบถาม ข้ อมูลเกี่ยวกับลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง
ประกอบด้ วย เพศ, อายุ, สถานะ,ระดับการศึกษา, อัตราเงินเดือน, อายุการทางาน ข้ อคาถามเป็ น
แบบเลือกตอบ (Check list
ส่วนที่ 2 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับรูปแบบการติดต่อสื่อสารของกลุ่มงานด้ านพิธกี าร
สินเชื่อ ข้ อคาถามเป็ นแบบประเมินค่า 5 ระดับ (Five-point rating scale)
ส่วนที่ 3 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานพิธกี าร
สินเชื่อ ภายในศูนย์สินเชื่ออุปโภคบริโภค คาถามเป็ นแบบประเมินค่า 5 ระดับ (Fivepoint rating scale)
ส่วนที่ 4 ความคิดเห็นหรือข้ อเสนอแนะเกี่ยวกับรูปแบบการติดต่อสื่อสารของกลุ่มงาน
ด้ านพิธกี ารสินเชื่อ เป็ นคาถามแบบปลายเปิ ด
การเก็บรวบรวมข้ อมูล ผมวิจัยใช้ วิธแี จกแบบสอบถามให้ แก่พนักงานพิธกี ารสินเชื่อ
ภายในศูนย์สนิ เชื่ออุปโภคบริโภค โดยได้ แบบสอบถามสมบูรณ์กลับคืนมาทั้งหมด 100 คน
สถิติท่ใี ช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้ แก่ ค่าร้ อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า
ระดับนัยสาคัญทางสถิติ และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สนั

ผลการวิจยั
1. ข้ อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามพนักงานของกลุ่มงานด้ านพิธกี ารสินเชื่อส่วนใหญ่
เป็ นเพศหญิง คิดเป็ นร้ อยละ 73.00 และ โดยมีอายุ 51 ปี ขึ้นไป คิดเป็ นร้ อยละ 29.00 รองลงมา
คือ มีอายุไม่เกิน 30 ปี คิดเป็ นร้ อยละ 27.00 ส่วนใหญ่มีสถานะโสด คิดเป็ นร้ อยละ 49.00 มี
ระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป็ นร้ อยละ 83.00 ได้ รับอัตราเงินเดือน 40,000-50,000
บาท คิดเป็ นร้ อยละ 26.00 รองลงมาได้ รับอัตราเงินเดือนไม่เกิน 20,000 บาท คิดเป็ นร้ อยละ
22.00 มีอายุการทางาน ตั้งแต่ 21 ปี ขึ้นไป คิดเป็ นร้ อยละ 29.00 รองลงมามีอายุการทางาน ไม่
เกิน 5 ปี คิดเป็ นร้ อยละ 28.00
2. เกี่ยวกับรู ปแบบการติดต่ อสื่อสาร กลุ่มงานด้ านพิ ธีการสินเชื่ อส่วนใหญ่ มีคะแนนใน
รูปแบบการติดต่อสื่อสารแบบรวบรั ด, แบบเสมอภาค, แบบมีโครงสร้ าง, แบบควบคุม และแบบ
ตั้งรับ ทั้ง 5 รูปแบบนี้อยู่ในระดับสูง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.65, 3.61, 3.59, 3.45 และ 3.42
และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.842, 0.727, 0.791, 0.806 และ 0.807 รองลงมาการ
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ติดต่อสื่อสารแบบหลีกเลี่ยง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.27 และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.779
ตามลาดับ
3. เกี่ยวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน กลุ่มงานด้ านพิธีการสินเชื่อส่วนใหญ่มีคะแนน
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในด้ านการแก้ ไขปัญหาและด้ านการตัดสินใจ อยู่ในระดับสูง โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.46 และ 3.44 มีค่าส่วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.705 และ 0.753
รองลงมา ด้ านการมีความคิดริ เริ่ มสร้ างสรรค์ , ด้ านความเป็ นผู้นา, ด้ านความสามารถในการ
ทางานเป็ นทีม และด้ า นความรู้ และความเข้ า ใจในธุร กิจขององค์กร อยู่ในระดับ ปานกลาง มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.31, 3.21, 3.15 และ 2.97 มี ค่ า ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐานเท่ า กั บ 0.784,
0.752, 0.916, 0.915 ตามลาดับ
4. ด้ านความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการติดต่อสื่อสารกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของกลุ่ ม งานด้ า นพิ ธี ก ารสิ น เชื่ อ ภายในศู น ย์ สิน เชื่ อ อุ ป โภคบริ โ ภคมี ค วามสั ม พั น ธ์ กั น มี ค่ า
สัมประสิทธิ์แบบเพียร์สนั ในทางบวก .802 มีนัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.01

อภิปรายผล
การศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการติดต่อสื่อสารกับประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของกลุ่มงานด้ านพิธกี ารสินเชื่อภายในศูนย์สนิ เชื่ออุปโภคบริโภค ผู้ศึกษาสามารถนาผล
การศึกษามาอภิปรายผลได้ ดังนี้
รูปแบบการติดต่อสือ่ สาร
ผู้จัดการจะพยายามสื่อสารกับพนักงาน โดยจะกระตุ้นให้ พนักงานเกิดการมีความคิดริเริ่ม
ในการทางาน ผู้จัดการยินดีท่จี ะให้ พนักงานเสนอความคิดเห็นได้ อย่างมีอสิ ระ การสื่อสารของกลุ่ม
งานด้ า นพิ ธี ก ารสิ น เชื่ อ ภายในศู น ย์ สิ น เชื่ อ อุ ป โภคบริ โ ภคด้ ว ยข้ อ จ ากั ด ที่ ส าคั ญ ในเรื่ อ งของ
ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ซึ่งจาเป็ นต้ องปฏิบัติภารกิจให้ แล้ วเสร็จภายในระยะเวลาที่กาหนดทา
ให้ ก ารติ ด ต่ อ สื่ อ สารในเวลาที่จ ากั ด และมี ค วามส าคั ญ เร่ ง ด่ ว นจึ ง มี ลั ก ษณะของรู ป แบบการ
ติดต่อสื่อสารแบบรวบรัด เพื่อให้ การติดต่อสื่อสารมีความกระชับ รวดเร็ว และเข้ าใจง่าย ซึ่งจะ
เห็นได้ ว่า รูปแบบการติดต่อสื่อ สารของกลุ่มงานด้ านพิ ธีการสินเชื่อภายในศูนย์สินเชื่ออุปโภค
บริโภคเป็ นการสื่อสารแบบรวบรัด ซึ่งสอดคล้ องกับเสนาะ ติเยาว์ (2541) ซึ่งได้ กล่าวไว้ ว่า ผู้ท่ใี ช้
การสื่อสารแบบรวบรัดนี้ มักเป็ นบุคคลที่มีลักษณะคล่องแคล่ว ว่องไว และหัวก้ าวหน้ า ข้ อความ
ในการสื่อสารมักสั้น กะทัดรัด เข้ าประเด็น ไม่อ้อมค้ อม เปิ ดเผย และตรงไปตรงมา การพูดการ
แสดงออกไม่ลึกซึ้ง ฟังแล้ วเข้ าใจได้ ทนั ที ไม่ต้องนาไปคิด แต่ค่อนข้ างจะขวานผ่าซาก และถึงลูก
ถึงคน คือ เข้ าถึงปัญหาไม่รอให้ เกิดปัญหาก่อนแล้ ว ค่อยดาเนินเรื่อง มักจะพิจารณาปัญหา และ
วางแผนล่วงหน้ าก่อนนานๆ จึงเหมาะสาหรับธุรกิจ ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ มิฉะนั้นจะไม่
ทันกับเหตุการณ์ เช่น นโยบายในการบริหารงานของบริษัทแห่งหนึ่งกล่าวไว้ ว่า “เราจะให้ อิสระแก่
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ผู้บริ หารที่จะดาเนิ นงานได้ เต็มที่ และจะต้ องรับผิดชอบแม้ ว่าจะดาเนินงานผิดพลาดก็ตาม”
นโยบายดังกล่าว เป็ นคาแถลงอย่างสั้น และตรงไปตรงมา ถึงนโยบายทางด้ านการบริหาร
นอกจากนี้ การศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบการติดต่อสื่อสารของกลุ่มงานด้ านพิธกี ารสินเชื่อ
ยังพบอีกว่า ในบางกรณีท่จี าเป็ นต้ องมีการสื่อสารระหว่ างผู้จัดการกับพนักงาน มักจะไม่พูดถึง
เรื่องที่ต้องการสื่อสารโดยตรง แต่จะหันเหออกไปจากเรื่องที่กาลังกล่าวถึงด้ วยวิธีการต่างๆ เช่น
ทาให้ เป็ นเรื่องตลก, พูดกลบเกลื่อน และไม่กล่าวถึงเรื่องนั้นทั้งหมด ทั้งนี้ ผู้จัดการมักจะเป็ นผู้
เลือกแนวคิด หรือวิธีการต่างๆ เพียงผู้เดียว และจะใช้ วิธีการจูงใจให้ พนักงานปฏิบัติตาม ซึ่งการ
สื่อสารรูปแบบนี้ เป็ นการสื่อสารแบบหลีกเลี่ยง นั่นคือ ผู้ส่อื สารซึ่งหมายถึงผู้จัดการ จะพยายาม
ทุกอย่างที่จะหลีกเลี่ยงการสื่อสารกับบุคคลอื่น ผู้ส่ อื สารไม่ต้องการที่จะทาการสื่อสารกับใคร และ
ไม่ต้องการที่จะให้ ใครมาติดต่อสื่อสารด้ วย ไม่ประสงค์ท่จี ะมีอิทธิพลเหนือใคร และไม่ปรารถนาที่
จะให้ ใครมามีอิทธิพลเหนือด้ วย ซึ่งพฤติกรรมของผู้จัดการเช่นนี้ อาจเนื่องมาจากความต้ องเป็ น
อิสระที่จะเข้ าไปตัดสินใจเอง แต่ท้งั นี้รูปแบบการสื่อสารสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ตามสถานการณ์
สอดคล้ องกับนิยม สุวรรณะ (2541) ซึ่งได้ กล่าวไว้ ว่า การติดต่อ สื่อสารเป็ นกระบวนการ
ถ่ายทอด หรือแลกเปลี่ยนความคิด ความเห็น ข้ อเท็จจริง หรือความรู้สึก ซึ่งอาจเป็ นในรูปของ
คาพูดตัวอักษร สัญลักษณ์ ข่าวสารที่บุคคลฝ่ ายหนึ่ง ซึ่งเรียกว่า ผู้ส่งสาร โดยผ่านสื่อนั้น เพื่อให้
บุคคล หรือกลุ่มบุคคลอื่นได้ เข้ าใจความหมายตามเจตนาที่ต้องการในสภาพแวดล้ อม สามารถ
เปลี่ยนแปลงได้ ตามสถานการณ์และเป็ นเครื่องมือเชื่อมความเข้ าใจระหว่างผู้ส่งสาร กับผู้รับสาร
และช่วยป้ องกันความเข้ าใจผิดระหว่างกันอีกด้ วย ผลจากการที่ผ้ ูจัดการใช้ รูปแบบการสื่อสารแบบ
หลีกเลี่ยงนั้น ทาให้ พนักงานมีความไม่เห็นด้ วยกับการที่ผ้ ูจัดการใช้ รูปแบบการสื่อสารดังกล่าว
ดังนั้น จากการศึกษาภาพรวมรูปแบบของการสื่อสาร ผลการศึกษาพบว่า รูปแบบการ
ติดต่อสื่อสารของกลุ่มงานด้ านพิธีการสินเชื่อมีการใช้ รูปแบบการติดต่อสื่อสารของกลุ่มงานด้ าน
พิธีการสินเชื่อภายในศูนย์สินเชื่ ออุปโภคบริโภค มีหลายรูปแบบทั้งแบบรวบรัด , แบบเสมอภาค,
แบบมีโครงสร้ าง, แบบควบคุม และแบบตั้งรับ อยู่ในระดับสูง อาจจะเป็ นไปได้ ว่า กลุ่มงานด้ าน
พิธกี ารสินเชื่อภายในศูนย์สนิ เชื่ออุปโภคบริโภค ใช้ รูปแบบในการติดต่อสื่อสารรวมกัน สอดคล้ อง
กับการศึกษาของสุปัญญดา หุ่นแก้ ว (2548) ที่ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบพฤติกรรมการ
สื่อสารภายในองค์การกับขวัญในการปฏิบัติงาน : ศึกษากรณีข้าราชการสังกัดกระทรวงพาณิชย์
ซึ่งผลการศึกษาพบว่า กระทรวงพาณิชย์มีรูปแบบพฤติกรรมการสื่อสารทุกรูปแบบ ทั้งการสื่อสาร
แบบแนวนอน, การสื่อสารแบบบนลงล่าง, การสื่อสารแบบล่างขึ้นบน และ การสื่อสารแบบข้ าม
สายงาน
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ประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน
ในส่วนของประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของกลุ่มงานด้ านพิธีการสินเชื่อ ผลการศึกษา
พบว่า กลุ่มงานด้ านพิธีการสินเชื่อ มีระดับคะแนนเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานภายใน
ศูนย์สนิ เชื่ออุปโภคบริโภค ด้ านการแก้ ไขปัญหาและด้ านการตัดสินใจ อยู่ในระดับสูง แสดงให้ เห็น
ว่า กลุ่มงานด้ านพิ ธีการสินเชื่อภายในศูนย์สินเชื่ออุปโภคบริโภค สามารถจัดลาดับความสาคัญ
และขั้นตอนการทางาน ขั้นตอนการแก้ ไขปัญหา การตัดสินใจในการทางานต่างๆ ของต้ นเองได้
จนท าให้ ก ารท างานเป็ นไปตามเป้ าหมายที่ต้ั ง ไว้ อีก ทั้ง กลุ่ มงานด้ า นพิ ธีก ารสิ น เชื่ อ มี ก ารขอ
คาแนะนาจากผู้อ่นื เพื่อพัฒนาความคิดริเริ่ม และให้ ความร่วมมือในการปฏิบัติตามแนวคิดใหม่
มาปรับใช้ ในการทางานประจาวันได้ อย่างเหมาะสม พร้ อมทั้ง มีการยอมรั บที่จะเปลี่ยนแปลง
แนวคิดใหม่ในการทางานให้ ประสบความสาเร็จและมีประสิทธิภาพ สอดคล้ องกับความหมายของ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานว่า หมายถึง ความพร้ อม และความพยายาม รวมถึง ความสามารถ
ในการปฏิบัติงานให้ ประสบความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ท่ตี ้ังไว้ นอกจากนี้กลุ่มงานด้ านพิ ธีการ
สินเชื่อมีการพัฒนาบุคลากรให้ สามารถเรียนรู้การทางานในรูปแบบธุรกิจได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
แสดงให้ เห็นว่า พนักงานของกลุ่มงานด้ านพิธีการสินเชื่อมีความรู้ และความเข้ าใจในธุรกิจของ
องค์กร ซึ่งสอดคล้ องกับ Backer and Neuhauser ที่กล่าวไว้ ว่า การที่พนักงานสามารถมองเห็นผล
ของการท างานขององค์ ก ารได้ (Visibility Consequences) มี ค วามสัมพั น ธ์กับ ความมี
ประสิทธิภาพขององค์กร เพราะองค์กรสามารถทดลอง และเลือกระเบียบปฏิบัติ และทรัพยากรที่
เป็ นประโยชน์ ต่ อ การบรรลุ เ ป้ าหมายได้ ฉะนั้ น โครงสร้ างของงาน ระเบี ย บปฏิบั ติ ผลการ
ปฏิบัติงาน จึงมีอทิ ธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
การศึ ก ษาหาความสัมพั น ธ์ร ะหว่ า งรู ป แบบการติด ต่ อสื่อสารกับ ประสิท ธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของกลุ่มงานด้ านพิธีการสินเชื่อภายในศูนย์สินเชื่ออุปโภคบริโภค พบว่า รูปแบบการ
ติดต่อสื่อสารกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของกลุ่มงานด้ านพิธีการสินเชื่อภายในศูนย์สินเชื่อ
อุ ป โภคบริ โ ภค มี ค วามสั มพั น ธ์กั น อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ท่ี 0.01 แสดงให้ เ ห็น ว่ า
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของกลุ่มงานด้ านพิธีการสินเชื่อภายในศูนย์สินเชื่ออุปโภคบริโภค
ขึ้นอยู่กบั การสื่อสารระหว่างผู้จัดการและการสื่อสารภายในกลุ่มงาน เนื่องจากการสื่อสารเป็ นส่วน
หนึ่งมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในองค์กร ตามที่สมยศ นาวีการ (2529) ได้
กล่าวถึงแนวความคิดของ Thomas J. Peters ไว้ ว่า ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานในองค์กร ส่วนหนึ่ง คือ กลยุทธ์ โครงสร้ าง รูปแบบ และบุคลากร จึงได้ กาหนด
สมรรถนะด้ านการจัดการงานสมรรถนะด้ านการจัดการงานในความรับผิดชอบ และมาใช้ ในการ
ประเมินประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของกลุ่มงานด้ านพิธีการสินเชื่อ ซึ่งแบ่งออกเป็ น 6 ด้ าน
คือ ด้ านการแก้ ไขปัญหา, ด้ านการตัดสินใจ, ด้ านความคิดริเริ่มสร้ างสรรค์, ด้ านความเป็ นผู้นา,
ด้ านความรู้และความเข้ าใจในธุรกิจขององค์กร และด้ านความสามารถในการทางานเป็ นทีม โดย
ผู้ จั ดการและภายในกลุ่ มงานด้ า นพิ ธีการสิน เชื่ อ ได้ น ารู ป แบบการสื่อสารหลายรู ป แบบมาใช้
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รวมกัน ไม่ว่าจะเป็ นการสื่อสารแบบควบคุม (Controlling Style) คือ ผู้จัดการเป็ นผู้ส่งั การออก
คาสั่ง และควบคุม, การสื่อสารแบบเสมอภาค (Equalitarian Style) จะเป็ นการสื่อสารแบบสอง
ทาง ผู้จัดการจะกระตุ้นให้ พนักงานมีอิสระในความคิด บรรยากาศในการสื่อสารเต็มไปด้ วยความ
เข้ าใจกัน ความเป็ นมิตร ความอบอุ่น และคานึงถึงผลประโยชน์ซ่ึงกันและกัน , การสื่อสารแบบมี
โครงสร้ าง (Structuring Style) ผู้จัดการมุ่งถึงระบบโครงสร้ างเป็ นสาคัญ โดยการอ้ างมาตรฐาน
หลักการ หรือกฎเกณฑ์ เพื่อเป็ นการแก้ ไขปั ญหาต่างๆ ในองค์กร, การสื่อสารแบบรวบรัด
(Dynamic Style) เป็ นการสื่อสารแบบรวบรัด เข้ าประเด็น ไม่อ้อมค้ อม คือ เข้ าถึงปัญหาไม่รอให้
เกิดปัญหาก่อนแล้ ว ค่อยดาเนินการ มักจะพิจารณาปัญหา และวางแผนล่วงหน้ าก่อนนานๆ โดย
จะเน้ นในทางปฏิบัติ และการสื่อสารแบบตั้งรับ (Relinquish Style) ในที่น้ ี ผู้จัดการจะเป็ นผู้รับ
สารแทนพนักงาน คือ เป็ นการรับฟังความคิดของคนอื่น และยอมตามความต้ องการของคนอื่น
โดยจะไม่มีการสั่งการจากผู้จัดการ และการสื่อสารแบบหลีกเลี่ยง (Withdrawal Style) โดย
ผู้จัดการจะพยายามหลีกเลี่ยงการวิเคราะห์ปัญหาโดยตรง โดยพยายามพูดกลบเกลื่อน หรือเลื่อน
การพิจารณาปัญหาออกไป เพื่อให้ ความเป็ นอิสระทางความคิดของพนักงานมากกว่าผู้จัดการจะ
เข้ าไปตัดสินใจเอง
แสดงให้ เ ห็น ว่ า การสื่อ สารภายในองค์กรเป็ นเรื่ อ งที่สาคั ญ อย่ า งยิ่ ง และรู ป แบบการ
ติดต่อสื่อสารที่มีหลากหลายรูปแบบจะส่งผลทาให้ เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน
ดังนั้น ผู้จัดการจึงมีความจาเป็ นต้ องทาความเข้ าใจ และเลือกวิธีการติดต่อสื่อสารให้ ถูกต้ องและ
เหมาะสม เพื่ อ เป็ นการกระตุ้นให้ พนั กงานปฏิบั ติ งานให้ เกิดประสิทธิภาพ รวมถึง สร้ า งขวั ญ
กาลังใจ และบรรยากาศที่ดีในการปฏิบัติงานต่อไป
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