
ความคิดเห็นของพนกังานต่อการสือ่สารภายในองคก์ร : กรณีศึกษา 

บริษทั ไฮไฟ โอเรียนท ์ไทย จ ากดั (มหาชน) 

 

เสาวณี ศรีไพโรจน*์ 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.วนัวร จะนู ** 

บทคดัย่อ 

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์ 2 ประการ คือ เพ่ือศึกษาระดับความคิดเหน็ต่อการสื่อสาร

ภายในองค์กรของพนักงานใน บริษัท ไฮไฟ โอเรียนท์ ไทย จ ากัด (มหาชน)  และ เพ่ือ

เปรียบเทียบความคิดเห็นต่อการสื่อสารภายในองค์กรของพนักงานใน บริษัท ไฮไฟ โอเรียนท ์

ไทย จ ากดั (มหาชน) จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ประชากรที่ศึกษาคือพนักงานใน บริษัท ไฮไฟ 

โอเรียนท ์ไทย (จ ากดั) ทั้งหมด 75 คน  เคร่ืองมือที่ใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูลคือแบบสอบถาม  

ผลการวิจัยพบว่าพนักงานใน บริษัท ไฮไฟ โอเรียนท ์ไทย จ ากัด (มหาชน) ส่วนใหญ่

เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 26-30 ปี ซ่ึงส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับ ปวส./อนุปริญญา มีอายุ

การท างาน 1-5 ปี และส่วนใหญ่ท างานอยู่ฝ่ายขาย (Sale) พบว่า  

ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็น โดยค่าเฉล่ียความคิดเหน็ของพนักงานบริษัท 

ไฮไฟ โอเรียนท ์ไทย จ ากัด (มหาชน) ต่อการสื่อสารในองค์กร โดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อ

จ าแนกตามเพศ พบความแตกต่างในด้านทศิทางการสื่อสารในแนวทแยง โดยเพศชายมีการรับรู้

มากกว่าเพศหญิง การจ าแนกตาม อายุ ระดับการศึกษา อายุการท างาน ไม่พบความแตกต่าง และ

การจ าแนกตามฝ่ายงานที่สงักดั พบว่า พนักงานที่มีฝ่ายงานที่สังกัดแตกต่างกันในด้านทศิทางการ

สื่อสารจากบนลงล่าง พบว่าพนักงานในฝ่ายปฏบัิติการกลาง (OPT) มีความคิดเหน็ต่อการสื่อสาร

ในองค์กรด้านทิศทางการสื่อสารจากบนลงล่างโดยรวมแตกต่างจากฝ่ายอื่น ซ่ึงในส่วนอื่นไม่พบ

ความแตกต่าง 

 

 

 

*  นักศึกษาหลักสตูรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑติ มหาวิทยาลัยธรุกจิบณัฑติย์ 

**ที่ปรึกษาสารนิพนธ ์
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บทน า 

การสื่อสารเป็นสิ่งที่ส าคัญมาก เพราะในปัจจุบันน้ีมีการรับส่งข้อมูลข่าวสารที่รวดเร็ว 

องค์กรต่าง ๆ จึงต้องปรับตัวเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการท างาน และเพ่ือให้การด าเนินงานใน

ยุคที่มีการแข่งขันสูง เพ่ือจะได้ก้าวไปข้างหน้าได้อย่างม่ันคง ปัญหาที่มักเกิดในระดับองค์กร คือ 

การปฏบัิติที่ไม่เป็นไปตามระเบียบขององค์กร หลายองค์กรพยายามที่จะแก้ไขปัญหาน้ีโดยอาศัย

เทคโนโลยีเข้ามาช่วย เพ่ือให้การสื่อสาร การเช่ือมต่อถึงกันได้ง่ายขึ้น แต่สุดท้ายกไ็ม่ได้ท าให้การ

สื่อสารไปถึงกันได้อย่างที่คาดหวังไว้เลย เน่ืองจากถ้าคนคนน้ันไม่คิดที่จะสื่อซักอย่าง จะใช้

เคร่ืองมือทนัสมัยเพียงใด กไ็ม่มีประโยชน์ 

ด้วยเหตุที่บริษัท ไฮไฟ โอเรียนท ์ไทย จ ากดั (มหาชน) เป็นองค์กรขนาดกลาง มี

พนักงานทั้งระดับผู้จัดการ ระดับปฏบัิติงานค่อนข้างไม่เยอะมาก โดยมีการแบ่งเป็นหลายสายงาน

ซ่ึงความไม่ชัดเจนของการสื่อสาร หรือการที่พนักงานไม่ได้รับข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ท าให้เกดิความ

เข้าใจผิดหรือไม่ทราบถึงการสื่อสารภายใน และปัญหาต่าง ๆ เหล่านี้กไ็ด้สร้างความวุ่นวาย และ

สร้างความเสยีหายให้กบั บริษัท  

จากปัญหาที่กล่าวมาข้างต้นน้ันท าให้ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะท าการศึกษาความคิดเหน็ของ

พนังงานที่มีต่อการสื่อสารในองค์กร บริษัท ไฮไฟ โอเรียนท ์ไทย จ ากัด (มหาชน) โดยรวบรวม

ความคิดเหน็ของพนักงาน ที่ได้มีการติดต่อสื่อสารโดยจะศึกษาในเร่ืองของทศิทางของการสื่อสาร 

คือจากผู้บังคับบัญชาถึงพนักงาน จากพนักงานถึงผู้บังคับบัญชา จากพนักงานถึงพนักงานใน

หน่วยงานเดียวกัน และพนักงานต่างแผนก ซ่ึงนอกจากผู้วิจัยจะศึกษาเร่ืองทศิทางของการสื่อสาร

แล้ว ยังมีการศึกษาในเร่ืองของคุณภาพของการสื่อสารอีกด้วย เพ่ือน ามาวิเคราะห์ถึงสาเหตุของ

ปัญหาในการสื่อสารและเพ่ือที่จะน าไปเสนอต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง 

 

วตัถุประสงคก์ารวิจยั 

1. เพ่ือศึกษาระดับความคิดเหน็ต่อการสื่อสารภายในองค์กรของพนักงานใน บริษัท 

ไฮไฟ โอเรียนท ์ไทย จ ากดั (มหาชน) 

2. เพ่ือเปรียบเทยีบความคิดเหน็ต่อการสื่อสารภายในองค์กรของพนักงานใน บริษัท 

ไฮไฟ โอเรียนท ์ไทย จ ากดั (มหาชน) จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 

ขอบเขตการวิจยั 

1. ขอบเขตด้านประชากรและพ้ืนที่ 
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ประชากรที่ใช้ในการวิจัยในคร้ังน้ี ได้แก่ พนักงานใน บริษัท ไฮไฟ โอเรียนท์ ไทย 

(จ ากดั) ทั้งหมด 75 คน แบ่งเป็น 

1) ฝ่ายส านักกรรมการผู้จัดการ (MD) 3 คน 

2) ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ (HR) 8 คน 

3) ฝ่ายบริการลูกค้า (SC) 10 คน 

4) ฝ่ายบัญชี (AC)14 คน 

5) ฝ่ายการตลาด (MKT) 6 คน 

6) ฝ่ายพัฒนาธุรกจิช่องทางใหม่ (BDC) 5 คน 

7) ฝ่ายขาย (Sale) 15 คน 

8) ฝ่ายกจิการต่างประเทศ (IB) 6 คน 

9) ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) 3 คน 

10) ฝ่ายปฎิบัติการกลาง (OPT) 5 คน 

2. ขอบเขตด้านเน้ือหา คือต้องการศึกษาในเร่ืองเกี่ยวกับความความคิดเห็นของ

พนักงานต่อการสื่อสารภายในองค์กร บริษัท ไฮไฟ โอเรียนท์ ไทย จ ากัด (มหาชน) ในด้านทิศ

ทางการสื่อสารและด้านคุณภาพของการสื่อสาร  

3. ขอบเขตด้านระยะเวลา เร่ิมเกบ็ข้อมูลตั้งแต่เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2558 และผู้วิจัย

คาดว่างานวิจัยน้ีจะเสรจ็สิ้นภายในเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2558 โดยมีก าหนดระยะเวลา 5 เดือนใน

การท าวิจัยคร้ังน้ี 

 

วิธีด าเนนิการวิจยั 

การวิจัยน้ีเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ เพ่ือหาระดับความพึงพอใจของพนักงานผู้วิจัยเลือก

โดยใช้แบบสอบถาม เป็นเคร่ืองมือในการเกบ็ข้อมูล โดยมีปัจจัยส่วนบุคคล เป็นตัวแปรต้นและ มี

ตัวแปรตามคือ ความคิดเหน็ของพนักงานต่อการสื่อสารภายในองค์กร ด้านทิศทางการสื่อสาร 

และด้านคุณภาพของการสื่อสาร 

ประชากรเป้าหมายในการวิจัยคร้ังน้ีเป็นพนักงานบริษัท ไฮไฟ โอเรียนท์ ไทย จ ากัด 

(มหาชน) ที่ประจ าอยู่ส านักงานใหญ่ จ านวน 75 คนโดยแบ่งตามฝ่ายงานที่สงักดั 10 ฝ่าย 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูลเพ่ือใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี ผู้วิจัยได้จัดท าเป็น

แบบสอบถามเพ่ือสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของพนักงานต่อการสื่อสารภายในองค์กร 

กรณีศึกษา : บริษัท ไฮไฟ โอเรียนท์ ไทย จ ากัด (มหาชน) โดยผู้วิจัยได้แบ่งค าถามใน

แบบสอบถามออกเป็น 4 ตอน ดังต่อไปนี้   
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ตอนที่  1  เ ป็นแบบสอบถามเ พ่ือ เก็บ ข้อ มูลทั่ ว ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ประกอบด้วย เพศ อายุ  ระดับการศึกษา อายุการท างาน ฝ่ายงานที่สังกัด ข้อค าถามเป็นแบบ

เลือกตอบ ที่ผู้ท  าแบบสอบถามจะต้องตอบข้อที่ตรงกบัตนเองที่สดุ 

ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเพ่ือเกบ็ข้อมูลเร่ืองทิศทางของการสื่อสารภายในองค์กร 

บริษัท ไฮไฟ โอเรียนท ์ไทย จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงข้อค าถามเป็นแบบประเมินค่า 5 ระดับ  

ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเพ่ือเกบ็ข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับการสื่อสารภายใน

องค์กร บริษัท ไฮไฟ โอเรียนท ์ไทย จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงข้อค าถามเป็นแบบประเมินค่า 5 ระดับ  

ตอนที่ 4 เป็นข้อเสนอแนะ ที่ผู้ท  าแบบสอบถามอยากจะเสนอให้ทางองค์กร บริษัท 

ไฮไฟ โอเรียนท ์ไทย จ ากดั (มหาชน) น าไปปรับปรุงแก้ไขการสื่อสารภายในองค์กร บริษัท ไฮไฟ 

โอเรียนท ์ไทย จ ากดั (มหาชน) ต่อไป 

สรุปผลการวิจยั 

1. ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถามผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 

58.7) มีอายุระหว่าง 26-30 ปี (ร้อยละ 30.7) รองลงมาคือช่วงอายุระหว่าง 31-35 ปี (ร้อยละ 

29.3) ซ่ึงส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับ ปวส./อนุปริญญา (ร้อยละ 48.0) รองลงมาจบการศึกษา

ระดับปริญญาตรี (ร้อยละ (37.3) มีอายุการท างาน 1-5 ปี (ร้อยละ 30.7) และรองลงมามีอายุ

การท างาน 6-10 ปี (ร้อยละ 28.0) ส่วนใหญ่อยู่ฝ่ายขาย (Sale) (ร้อยละ 20.0) รองลงมาเป็น

ฝ่ายบัญชี (AC) (ร้อยละ 18.7) 

2.  ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเหน็ โดยค่าเฉล่ียความคิดเหน็ของพนักงานบริษัท ไฮไฟ 

โอเรียนท์ ไทย จ ากัด (มหาชน) ต่อการสื่อสารในองค์กร โดยรวมอยู่ในระดับมาก (X =2.30)    

และเมื่อพิจารณาตามทิศทางของการสื่อสาร พบว่าค่าเฉล่ียความคิดเหน็ด้านการสื่อสารในแนว

ทแยง มีค่าเฉล่ียมากที่สุด (X =2.37) รองลงมาได้แก่ด้านการสื่อสารจากล่างขึ้ นบน (X =2.31) 

รองลงมาเป็นด้านการสื่อสารในแนวนอน (X =2.26) และด้านการสื่อสารจากบนลงล่าง น้อยที่สุด 

(X =2.22) โดยมีค่าเฉล่ียด้านคุณภาพของการสื่อสารอยู่ในระดับมาก (X =2.35) 

3.  ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย คือ พนักงานใน บริษัท ไฮไฟ โอเรียนท์ ไทย จ ากัด 

(มหาชน) ที่มีปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกัน มีความคิดเหน็ต่อการสื่อสารภายในองค์กรแตกต่าง

กนั พบว่า 

3.1 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นของพนักงานต่อการสื่อสารภายใน

องค์กร : กรณีศึกษา บริษัท ไฮไฟ โอเรียนท์ ไทย จ ากัด (มหาชน) จ าแนกตามเพศ พบว่า 
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พนักงานที่มีเพศแตกต่างกนั มีความคิดเหน็โดยรวมไม่แตกต่างกัน เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบ

ความแตกต่างในด้านทิศทางการสื่อสารในแนวทแยงเพียงด้านเดียว จึงน าไปทดสอบโดยวิธีการ 

โดยเพศชายมีการรับรู้มากกว่าเพศหญิง  

3.2 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นของพนักงานต่อการสื่อสารภายใน

องค์กร: กรณีศึกษา บริษัท ไฮไฟ โอเรียนท์ ไทย จ ากัด (มหาชน) จ าแนกตามอายุ พบว่า 

พนักงานที่มีอายุแตกต่างกนั มีความคิดเหน็โดยรวม และรายด้านไม่แตกต่างกนั  

3.3 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นของพนักงานต่อการสื่อสารภายใน

องค์กร: กรณีศึกษา บริษัท ไฮไฟ โอเรียนท ์ไทย จ ากัด (มหาชน) จ าแนกตามการศึกษา พบว่า 

พนักงานที่มีการศึกษาแตกต่างกนั มีความคิดเหน็โดยรวม และรายด้านไม่แตกต่างกนั  

3.4 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นของพนักงานต่อการสื่อสารภายใน

องค์กร: กรณีศึกษา บริษัท ไฮไฟ โอเรียนท์ ไทย จ ากัด (มหาชน) จ าแนกตามอายุการท างาน 

พบว่า พนักงานที่มีอายุการท างานแตกต่างกนั มีความคิดเหน็โดยรวม และรายด้านไม่แตกต่างกนั 

3.5 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นของพนักงานต่อการสื่อสารภายใน

องค์กร: กรณีศึกษา บริษัท ไฮไฟ โอเรียนท ์ไทย จ ากัด (มหาชน) จ าแนกตามฝ่ายงานที่สังกัด 

พบว่า พนักงานที่มีฝ่ายงานที่สังกัดแตกต่างกัน มีความคิดเหน็โดยรวม และเม่ือพิจารณาเป็นราย

ด้าน พบความแตกต่างในด้านทิศทางการสื่อสารจากบนลงล่างเพียงด้านเดียว หาค่าเฉล่ียความ

คิดเหน็ของพนักงานบริษัท ไฮไฟ โอเรียนท์ ไทย จ ากัด (มหาชน) ต่อการสื่อสารในองค์กร ใน

ด้านทิศทางการสื่อสารในแนวทแยง จ าแนกตามฝ่ายงานที่สังกัด พบกว่าพนักงานในฝ่าย

ปฏบัิติการกลาง (OPT) มีความคิดเหน็ต่อการสื่อสารในองค์กร ด้านทศิทางการสื่อสารจากบนลง

ล่างโดยรวมแตกต่างจากฝ่ายอื่น ซ่ึงในส่วนอื่นไม่พบความแตกต่าง 

 

อภิปรายผล 

1. ประเด็นด้านทิศทางการสื่อสาร พบว่าพนักงานบริษัท ไฮไฟ โอเรียนท์ ไทย จ ากัด 

(มหาชน) มีความคิดเหน็ต่อทศิทางของการสื่อสารทั้ง 4 ทศิทาง คือ ทศิทางการสื่อสารจากบนลง

ล่าง ทิศทางการสื่อสารจากล่างขึ้ นบน ทิศทางการสื่อสารในแนวนอน และทิศทางการสื่อสารใน

แนวทแยง ซ่ึงแสดงให้เห็นความหลากหลายในการสื่อสารภายในองค์กรของ บริษัท ไฮไฟ โอ

เรียนท ์ไทย จ ากดั (มหาชน) เหมาะส าหรับองค์กรขนาดกลาง และใหญ่ ที่มีความจ าเป็นต้องเปิด

ทศิทางให้พนักงานภายในองค์กรได้สื่อสารกนัรอบด้านมากขึ้น และเมื่อพิจารณาเป็นแต่ละทศิทาง

แล้ว มีข้อค้นพบที่น่าสนใจดังต่อไปน้ี 
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1.1  ด้านทิศทางการสื่อสารจากบนลงล่าง พนักงาน บริษัท ไฮไฟ โอเรียนท์ ไทย 

จ ากดั (มหาชน) มีความคิดเหน็เกี่ยวกับการสื่อสารภายในด้านการสื่อสารจากบนลงล่าง โดยรวม

อยู่ในระดับมาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าที่ถามว่า ผู้บังคับบัญชาได้ส่งเสริมให้มีการ

สื่ อสารทุก รูปแบบ เ ป็นข้อที่ มี ค่า เฉล่ียความคิดเห็นสูงสุด (X =2.28) แสดงให้เห็นว่า

ผู้บังคับบัญชาส่วนใหญ่ของ บริษัท ไฮไฟ โอเรียนท ์ไทย จ ากัด (มหาชน) ให้ความส าคัญกับการ

สื่อสาร มีการสนับสนุนให้สื่ อสารกันผ่านช่องทางที่หลากหลายมากข้ึน และเป็นการสร้าง

ความสมัพันธท์ี่ดีระหว่างผู้บังคับบัญชาและลูกน้อง  

1.2 ด้านทิศทางการสื่อสารจากล่างขึ้ นบน พนักงาน บริษัท ไฮไฟ โอเรียนท์ ไทย 

จ ากดั (มหาชน) มีความคิดเหน็เกี่ยวกับการสื่อสารภายในด้านการสื่อสารจากล่างข้ึนบน โดยรวม

อยู่ในระดับมาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่ถามว่าท่านสามารถรายงานปัญหาในการ

ปฎิบัติงานต่อผู้บังคับบัญชา ได้ตลอดเวลา เป็นข้อที่มีค่าเฉล่ียต ่าที่สุด (X =2.18) ถึงแม้จะมี

ค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมากกต็าม จึงเป็นข้อค้นพบที่น่าสนใจ และควรน าไปปรับปรุงแก้ไข เพ่ือเป็น

ประโยชน์ต่อองค์กรต่อไป 

1.3 ด้านทิศทางการสื่อสารในแนวนอน พนักงาน บริษัท ไฮไฟ โอเรียนท ์ไทย จ ากัด 

(มหาชน) มีความคิดเหน็เกี่ยวกับการสื่อสารภายในด้านการสื่อสารในแนวนอน โดยรวมอยู่ใน

ระดับมาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อเม่ือมีการเปล่ียนแปลงการปฎิบัติงาน จะมีการ

ประชุมกับเพ่ือนร่วมงาน เพ่ือให้สามารถปฎิบัติงานไปในทางเดียวกัน เป็นข้อที่มีค่าเฉล่ียความ

คิดเหน็สูงสุด (X =2.93) แสดงให้เหน็ถึงความสัมพันธ์ที่ดีของพนักงาน บริษัท ไฮไฟ โอเรียนท ์

ไทย จ ากัด (มหาชน) ที่มีความร่วมมือ ร่วมใจ หาแนวทางปฎิบัติงานเม่ือมีการเปเปล่ียนแปลง

การปฎิบัติงาน เพ่ือให้เป็นไปในทศิทางเดียวกนั  

1.4 ด้านทศิทางการสื่อสารในแนวทแยง พนักงาน บริษัท ไฮไฟ โอเรียนท ์ไทย จ ากัด 

(มหาชน) มีความคิดเหน็เกี่ยวกับการสื่อสารภายในด้านการสื่อสารในแนวทแยง โดยรวมอยู่ใน

ระดับมาก แต่มีอยู่ 1 ข้อ ที่มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับปานกลาง (X =2.37) ซ่ึงเป็นข้อที่มีค่าเฉล่ียไม่ได้

ต ่าที่สดุ คือ ข้อที่ถามว่ามีการสั่งการข้ามสายงานเพ่ือประโยชน์ในการปฎิบัติงาน ซ่ึงแม้จะเป็นข้อที่

ดี แต่พนักงาน บริษัท ไฮไฟ โอเรียนท ์ไทย จ ากดั (มหาชน) ยังคงไม่ค่อยเหน็ด้วย จึงควนน าไปสู่

การแก้ไขปรับปรุงเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อไปในองค์กร 

2. ประเดน็ด้านคุณภาพของการสื่อสารโดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 

พบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยข้อที่ถามว่า ทุกคร้ังที่ท่านได้รับข่าวสารภายในองค์กร ภาษามี

ความชัดเจน เข้าใจง่าย เป็นข้อที่มีค่าเฉล่ียความคิดเห็นสูงสุด (X =2.50) ซ่ึงแสดงให้เห็นว่า
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พนักงาน บริษัท ไฮไฟ โอเรียนท์ ไทย จ ากัด (มหาชน) มีการสื่อสารที่เข้าใจง่าย ใช้ภาษาที่มี

ความหมายชัดเจน สามารถน าไปปฎิบัติได้อย่างถูกต้อง น าไปสู่ความส าเรจ็ขององค์กรในที่สดุ 

 

ขอ้เสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย 

ผู้วิจัยได้ให้ข้อเสนอแนะการวิจัย ดังน้ี 

1.1 ด้วยการที่มีเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพ่ิมข้ึนมากมาย ท าให้ช่องทางในการสื่อสารก็

กว้างมากขึ้ น ถึงแม้ว่า E-mail จะเป็นช่องทางหลักของ บริษัท ไฮไฟ โอเรียนท์ ไทย จ ากัด 

(มหาชน) แต่กไ็ม่ค่อยได้รับความสนใจจากพนักงานมาก เพราะคนส่วนใหญ่คิดว่าช่องทางน้ีจะท า

ให้ได้รับข้อมูลช้า จึงมักใช้ Line และ Facebook ในการสื่อสารกันมากกว่า ดังน้ันการที่จะช่วยให้

การสื่อสารมีความชัดเจนและตรงตามความต้องการของทุกฝ่าย ผู้บังคับบัญชากค็วนสนับสนุนให้

มีอยู่ต่อไป ซ่ึงอาจจะต้องงมีการปรับการใช้งานให้เข้ากับทุกฝ่ายมากขึ้ น เพ่ือความสะดวกและ

บรรลุผล 

1.2 ถึงแม้ว่าระดับความคิดเหน็ทุกด้านของการสื่อสาร ของพนักงาน บริษัท ไฮไฟ โอ

เรียนท์ ไทย จ ากัด (มหาชน) จะอยู่ในระดับมาก ซ่ึงถือว่าเป็นผลดี แต่กยั็งจะต้องมีการพัฒนา 

ปรับปรุงแก้ไขในส่วนต่าง ๆ เพ่ิมข้ึน เพ่ือให้เกดิผลส าเรจ็ที่ดีมากย่ิงข้ึน 

1.3 ควรศึกษาการสื่อสารในองค์กรเปรียบเทียบระหว่าง พนักงานบริษัท ไฮไฟ โอ

เรียนท์ ไทย จ ากัด (มหาชน) และหน่วยงานอื่น เพ่ือหาผลลัพธ์ที่แตกต่าง และถือว่าเป็นการหา

แนวทางใหม่ ๆ ใช้ในการสื่อสาร หรือใช้ศึกษาปัญหาเพ่ือให้น าไปสู่การพัฒนา 

1.4 ในด้านค่าเฉล่ียความคิดเห็นของพนักงาน บริษัท ไฮไฟ โอเรียนท์ ไทย จ ากัด 

(มหาชน) ต่อการสื่อสารในองค์กรจ าแนกตามเพศ พบความแตกต่างกัน คือด้านทิศทางการ

สื่อสารในแนวทแยงเพียงด้านเดียว จึงน าไปทดสอบรายคู่ โดยเพศชายมีการรับรู้มากกว่าเพศหญิง 

ซ่ึงหมายถึงการคิดต่อสื่อสารกบัฝ่ายงานอื่น ผู้ชายมีการติดต่อสื่อสารได้ดีกว่าเพศหญิง ดังน้ันเมื่อ

มีการติดต่อสื่อสารกบัฝ่ายงานอื่นควรเลือกผู้ชายไปติดต่อ เพ่ือความรวดเรว็และง่ายต่อการสื่อสาร 

เพราะการที่เพศชายมีการรับรู้ด้านการสื่อสารมากกว่าเพศหญิงอาจจะหมายถึงว่าเพศชายมี

ความสามารถในการสื่อสารดีกว่าเพศหญิง 

 

1.5 จากผลทดสอบค่าเฉล่ียความคิดเห็นของพนักงาน บริษัท ไฮไฟ โอเรียนท์ ไทย 

จ ากดั (มหาชน) ต่อการสื่อสารในองค์กร ในด้านทศิทางการสื่อสารในแนวทแยง จ าแนกตามฝ่าย
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งานที่สังกัด พบกว่าพนักงานในฝ่ายปฏิบัติการกลาง (OPT) มีความคิดเห็นต่อการสื่อสารใน

องค์กร ด้านทศิทางการสื่อสารจากบนลงล่างโดยรวมแตกต่างจากฝ่ายอื่น กค็ือการแสดงให้เหน็ว่า

การสอดคล้องกบัการวิเคราะห์ผล เพราะทางฝ่ายปฏบัิติการกลาง (OPT) ไม่มีลูกน้องต่อไปจึงไม่

มีการสื่อสารจากบนลงล่างต่อ 

1.6 จากการสอบถามเพ่ิมเติมถึงช่องทางของการสื่อสาร ในทุก ๆ ด้าน ใช้โซเชียล

มีเดียเป็นช่องทางหลัก โดย Line Facebook เป็นเคร่ืองมือที่พนักงานให้ความส าคัญ และใช้

มากกว่า E-mail ที่เป็นช่องทางหลักของการสื่อสารในองค์กร เพราะง่ายต่อการใช้งาน รวดเร็ว 

แม้แต่ผู้บริหารระดับสงูกใ็ช้ Line ในการสื่อสาร รับส่งข้อมูลกนัเป็นช่องทางหลัก 

1.7 จากที่ได้เปรียบเทียบกับการสื่อสารภายในองค์กรระหว่างของหน่วยงานเอกชน 

คือ บริษัท ไฮไฟ โอเรียนท์ ไทย จ ากัด (มหาชน) และหน่วยงานของรัฐ คือ ส านักงาน

คณะกรรมการปฎิรูปกฎหมาย ของคุณกวิสรา สุวรรณโณ พบว่าช่องทางการสื่อสารแบบ E-mail 

มีค่าเฉล่ียมากที่สุด และบุคลากรมีความคิดเหน็นเกี่ยวกับทิศทางการสื่อสารภายในองค์กรโดย

รวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าในด้านทศิทางการสื่อสารในแนวนอนมี

ค่าเฉล่ียมากที่สดุ 

 

2. ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยคร้ังต่อไป 

จากการศึกษาความคิดเหน็ของพนักงานบริษัท ไฮไฟ โอเรียนท ์ไทย จ ากัด (มหาชน) 

ต่อการสื่อสารในองค์กร ผู้วิจัยขอเสนอแนวทางในการศึกษาคร้ังต่อไป ดังน้ี 

2.1 การศึกษาความคิดเหน็ของพนักงานบริษัท ไฮไฟ โอเรียนท ์ไทย จ ากัด (มหาชน) 

ต่อการสื่อสารในองค์กร ควรศึกษาแง่มุมอื่น ของการสื่อสารในองค์กร โดยอาจก าหนดตัวแปรที่ใช้

ในการวิจัยเพ่ิมจากการวิจัยคร้ังน้ี เช่น ช่องทางการสื่อสาร วิธีที่ใช้ในการสื่อสาร พฤติกรรมในการ

สื่อสาร ผลลัพธ์ที่เกิดจากการสื่อสาร เป็นต้น ซ่ึงอาจมีผลต่อความคิดเห็นต่อการสื่อสารภายใน

องค์กร 

2.2 การศึกษาน้ี มุ่งเน้นเฉพาะในบริษัท ไฮไฟ โอเรียนท์ ไทย จ ากัด (มหาชน) 

เท่าน้ัน ดังน้ันควรศึกษาวิจัยในเร่ืองน้ีกับพนักงานในองค์กรอื่นๆ เพ่ือดูผลว่าพนักงานภายใน

องค์กรมีความพึงพอใจในการสื่อสารภายในองค์กรอย่างไร 
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