ความคิดเห็นของพนักงานต่อการสือ่ สารภายในองค์กร : กรณีศึกษา
บริษทั ไฮไฟ โอเรียนท์ ไทย จากัด (มหาชน)
เสาวณี ศรีไพโรจน์*
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.วันวร จะนู **

บทคัดย่อ
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์ 2 ประการ คือ เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นต่อการสื่อสาร
ภายในองค์ก รของพนัก งานใน บริ ษัท ไฮไฟ โอเรี ยนท์ ไทย จากัด (มหาชน) และ เพื่ อ
เปรียบเทียบความคิดเห็นต่อการสื่อสารภายในองค์กรของพนักงานใน บริษัท ไฮไฟ โอเรียนท์
ไทย จากัด (มหาชน) จาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ประชากรที่ศึกษาคือพนักงานใน บริษัท ไฮไฟ
โอเรียนท์ ไทย (จากัด) ทั้งหมด 75 คน เครื่องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูลคือแบบสอบถาม
ผลการวิจัยพบว่าพนักงานใน บริษัท ไฮไฟ โอเรียนท์ ไทย จากัด (มหาชน) ส่วนใหญ่
เป็ นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 26-30 ปี ซึ่งส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับ ปวส./อนุปริญญา มีอายุ
การทางาน 1-5 ปี และส่วนใหญ่ทางานอยู่ฝ่ายขาย (Sale) พบว่า
ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็น โดยค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของพนักงานบริ ษัท
ไฮไฟ โอเรียนท์ ไทย จากัด (มหาชน) ต่อการสื่อสารในองค์กร โดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อ
จาแนกตามเพศ พบความแตกต่างในด้ านทิศทางการสื่อสารในแนวทแยง โดยเพศชายมีการรับรู้
มากกว่าเพศหญิง การจาแนกตาม อายุ ระดับการศึกษา อายุการทางาน ไม่พบความแตกต่าง และ
การจาแนกตามฝ่ ายงานที่สงั กัด พบว่า พนักงานที่มีฝ่ายงานที่สังกัดแตกต่างกันในด้ านทิศทางการ
สื่อสารจากบนลงล่าง พบว่าพนักงานในฝ่ ายปฏิบัติการกลาง (OPT) มีความคิดเห็นต่อการสื่อสาร
ในองค์กรด้ านทิศทางการสื่อสารจากบนลงล่างโดยรวมแตกต่างจากฝ่ ายอื่น ซึ่งในส่วนอื่นไม่พบ
ความแตกต่าง

* นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
**ที่ปรึกษาสารนิพนธ์
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บทนา
การสื่อสารเป็ นสิ่งที่สาคัญมาก เพราะในปั จจุ บันนี้มีการรับส่งข้ อมูลข่าวสารที่รวดเร็ว
องค์กรต่าง ๆ จึงต้ องปรับตัวเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการทางาน และเพื่อให้ การดาเนินงานใน
ยุคที่มีการแข่งขันสูง เพื่อจะได้ ก้าวไปข้ างหน้ าได้ อย่างมั่นคง ปั ญหาที่มักเกิดในระดับองค์กร คือ
การปฏิบัติท่ไี ม่เป็ นไปตามระเบียบขององค์กร หลายองค์กรพยายามที่จะแก้ ไขปั ญหานี้โดยอาศัย
เทคโนโลยีเข้ ามาช่วย เพื่อให้ การสื่อสาร การเชื่อมต่อถึงกันได้ ง่ายขึ้น แต่สุดท้ ายก็ไม่ได้ ทาให้ การ
สื่อ สารไปถึ ง กัน ได้ อ ย่ า งที่ค าดหวั ง ไว้ เ ลย เนื่ อ งจากถ้ า คนคนนั้ น ไม่ คิ ด ที่จ ะสื่อ ซั ก อย่ า ง จะใช้
เครื่องมือทันสมัยเพียงใด ก็ไม่มีประโยชน์
ด้ วยเหตุท่บี ริษัท ไฮไฟ โอเรียนท์ ไทย จากัด (มหาชน) เป็ นองค์กรขนาดกลาง มี
พนักงานทั้งระดับผู้จัดการ ระดับปฏิบัติงานค่อนข้ างไม่เยอะมาก โดยมีการแบ่งเป็ นหลายสายงาน
ซึ่งความไม่ชัดเจนของการสื่อสาร หรือการที่พนักงานไม่ได้ รับข้ อมูลข่าวสารต่าง ๆ ทาให้ เกิดความ
เข้ าใจผิดหรือไม่ทราบถึงการสื่อสารภายใน และปัญหาต่าง ๆ เหล่านี้กไ็ ด้ สร้ างความวุ่นวาย และ
สร้ างความเสียหายให้ กบั บริษัท
จากปั ญหาที่กล่าวมาข้ างต้ นนั้นทาให้ ผ้ ูวิจัยจึงสนใจที่จะทาการศึกษาความคิดเห็นของ
พนังงานที่มีต่อการสื่อสารในองค์กร บริษัท ไฮไฟ โอเรียนท์ ไทย จากัด (มหาชน) โดยรวบรวม
ความคิดเห็นของพนักงาน ที่ได้ มีการติดต่อสื่อสารโดยจะศึกษาในเรื่องของทิศทางของการสื่อสาร
คือจากผู้ บังคับบั ญชาถึงพนัก งาน จากพนักงานถึงผู้บั งคับบัญ ชา จากพนั กงานถึงพนั กงานใน
หน่วยงานเดียวกัน และพนักงานต่างแผนก ซึ่งนอกจากผู้วิจัยจะศึกษาเรื่องทิศทางของการสื่อสาร
แล้ ว ยังมีการศึกษาในเรื่องของคุณภาพของการสื่อสารอีกด้ วย เพื่อนามาวิเคราะห์ถึงสาเหตุของ
ปัญหาในการสื่อสารและเพื่อที่จะนาไปเสนอต่อผู้ท่เี กี่ยวข้ อง

วัตถุประสงค์การวิจยั
1. เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นต่อการสื่อสารภายในองค์กรของพนักงานใน บริษัท
ไฮไฟ โอเรียนท์ ไทย จากัด (มหาชน)
2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อการสื่อสารภายในองค์กรของพนักงานใน บริษัท
ไฮไฟ โอเรียนท์ ไทย จากัด (มหาชน) จาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล

ขอบเขตการวิจยั
1. ขอบเขตด้ านประชากรและพื้นที่
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ประชากรที่ใช้ ในการวิ จั ยในครั้ งนี้ ได้ แก่ พนั กงานใน บริ ษัท ไฮไฟ โอเรี ยนท์ ไทย
(จากัด) ทั้งหมด 75 คน แบ่งเป็ น
1) ฝ่ ายสานักกรรมการผู้จัดการ (MD) 3 คน
2) ฝ่ ายทรัพยากรมนุษย์ (HR) 8 คน
3) ฝ่ ายบริการลูกค้ า (SC) 10 คน
4) ฝ่ ายบัญชี (AC)14 คน
5) ฝ่ ายการตลาด (MKT) 6 คน
6) ฝ่ ายพัฒนาธุรกิจช่องทางใหม่ (BDC) 5 คน
7) ฝ่ ายขาย (Sale) 15 คน
8) ฝ่ ายกิจการต่างประเทศ (IB) 6 คน
9) ฝ่ ายเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) 3 คน
10) ฝ่ ายปฎิบัติการกลาง (OPT) 5 คน
2. ขอบเขตด้ า นเนื้ อหา คื อ ต้ อ งการศึ ก ษาในเรื่ อ งเกี่ยวกั บ ความความคิ ดเห็น ของ
พนักงานต่อการสื่อสารภายในองค์กร บริษัท ไฮไฟ โอเรียนท์ ไทย จากัด (มหาชน) ในด้ านทิศ
ทางการสื่อสารและด้ านคุณภาพของการสื่อสาร
3. ขอบเขตด้ านระยะเวลา เริ่มเก็บข้ อมูลตั้งแต่เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2558 และผู้วิจัย
คาดว่างานวิจัยนี้จะเสร็จสิ้นภายในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2558 โดยมีกาหนดระยะเวลา 5 เดือนใน
การทาวิจัยครั้งนี้

วิธีดาเนินการวิจยั
การวิจัยนี้เป็ นการวิจัยเชิงปริมาณ เพื่อหาระดับความพึงพอใจของพนักงานผู้วิจัยเลือก
โดยใช้ แบบสอบถาม เป็ นเครื่องมือในการเก็บข้ อมูล โดยมีปัจจัยส่วนบุคคล เป็ นตัวแปรต้ นและ มี
ตัวแปรตามคือ ความคิดเห็นของพนักงานต่อการสื่อสารภายในองค์กร ด้ านทิศทางการสื่อสาร
และด้ านคุณภาพของการสื่อสาร
ประชากรเป้ าหมายในการวิจัยครั้งนี้เป็ นพนักงานบริษัท ไฮไฟ โอเรียนท์ ไทย จากัด
(มหาชน) ที่ประจาอยู่สานักงานใหญ่ จานวน 75 คนโดยแบ่งตามฝ่ ายงานที่สงั กัด 10 ฝ่ าย
เครื่ องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมู ลเพื่ อใช้ ในการวิ จัยครั้ งนี้ ผู้ วิจัยได้ จัดทาเป็ น
แบบสอบถามเพื่ อ สอบถามเกี่ ยวกั บ ความคิ ด เห็น ของพนั ก งานต่ อ การสื่ อ สารภายในองค์ ก ร
กรณี ศึ ก ษา : บริ ษั ท ไฮไฟ โอเรี ย นท์ ไทย จ ากั ด (มหาชน) โดยผู้ วิ จั ย ได้ แ บ่ ง ค าถามใน
แบบสอบถามออกเป็ น 4 ตอน ดังต่อไปนี้
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ตอนที่ 1 เป็ นแบบสอบถามเพื่ อเก็ บ ข้ อมู ล ทั่ ว ไปของผู้ ตอบแบบสอบถาม
ประกอบด้ วย เพศ อายุ ระดับการศึ กษา อายุการทางาน ฝ่ ายงานที่สังกัด ข้ อคาถามเป็ นแบบ
เลือกตอบ ที่ผ้ ูทาแบบสอบถามจะต้ องตอบข้ อที่ตรงกับตนเองที่สดุ
ตอนที่ 2 เป็ นแบบสอบถามเพื่ อเก็บข้ อมูลเรื่ องทิศทางของการสื่อสารภายในองค์กร
บริษัท ไฮไฟ โอเรียนท์ ไทย จากัด (มหาชน) ซึ่งข้ อคาถามเป็ นแบบประเมิน ค่า 5 ระดับ
ตอนที่ 3 เป็ นแบบสอบถามเพื่ อเก็บข้ อมู ลความคิ ดเห็นเกี่ยวกับการสื่อสารภายใน
องค์กร บริษัท ไฮไฟ โอเรียนท์ ไทย จากัด (มหาชน) ซึ่งข้ อคาถามเป็ นแบบประเมินค่า 5 ระดับ
ตอนที่ 4 เป็ นข้ อเสนอแนะ ที่ผ้ ูทาแบบสอบถามอยากจะเสนอให้ ทางองค์กร บริ ษัท
ไฮไฟ โอเรียนท์ ไทย จากัด (มหาชน) นาไปปรับปรุงแก้ ไขการสื่อสารภายในองค์กร บริษัท ไฮไฟ
โอเรียนท์ ไทย จากัด (มหาชน) ต่อไป

สรุปผลการวิจยั
1. ข้ อ มู ลของผู้ ต อบแบบสอบถามผู้ ตอบแบบสอบถามส่ว นใหญ่ เป็ นเพศหญิ ง (ร้ อยละ
58.7) มีอายุระหว่าง 26-30 ปี (ร้ อยละ 30.7) รองลงมาคือช่วงอายุระหว่าง 31-35 ปี (ร้ อยละ
29.3) ซึ่งส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับ ปวส./อนุปริญญา (ร้ อยละ 48.0) รองลงมาจบการศึกษา
ระดับปริญญาตรี (ร้ อยละ (37.3) มีอายุการทางาน 1-5 ปี (ร้ อยละ 30.7) และรองลงมามีอายุ
การทางาน 6-10 ปี (ร้ อยละ 28.0) ส่วนใหญ่อยู่ฝ่ายขาย (Sale) (ร้ อยละ 20.0) รองลงมาเป็ น
ฝ่ ายบัญชี (AC) (ร้ อยละ 18.7)
2. ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็น โดยค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของพนักงานบริษัท ไฮไฟ
โอเรี ยนท์ ไทย จากัด (มหาชน) ต่อการสื่อสารในองค์กร โดยรวมอยู่ในระดับมาก (X=2.30)
และเมื่อพิ จารณาตามทิศทางของการสื่อสาร พบว่ าค่าเฉลี่ยความคิดเห็นด้ านการสื่อสารในแนว
ทแยง มีค่าเฉลี่ ยมากที่สุด (X=2.37) รองลงมาได้ แก่ด้านการสื่อสารจากล่างขึ้นบน (X=2.31)
รองลงมาเป็ นด้ านการสื่อสารในแนวนอน (X=2.26) และด้ านการสื่อสารจากบนลงล่าง น้ อยที่สุด
(X=2.22) โดยมีค่าเฉลี่ยด้ านคุณภาพของการสื่อสารอยู่ในระดับมาก (X=2.35)
3. ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย คือ พนักงานใน บริษัท ไฮไฟ โอเรียนท์ ไทย จากัด
(มหาชน) ที่มีปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการสื่อสารภายในองค์กรแตกต่าง
กัน พบว่า
3.1 ผลการวิ เคราะห์ เปรี ยบเทียบความคิดเห็น ของพนั กงานต่ อการสื่อสารภายใน
องค์กร : กรณีศึก ษา บริ ษัท ไฮไฟ โอเรี ยนท์ ไทย จากัด (มหาชน) จาแนกตามเพศ พบว่ า

686

พนักงานที่มีเพศแตกต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ าน พบ
ความแตกต่างในด้ านทิศทางการสื่อสารในแนวทแยงเพียงด้ านเดียว จึงนาไปทดสอบโดยวิธีการ
โดยเพศชายมีการรับรู้มากกว่าเพศหญิง
3.2 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นของพนักงานต่อการสื่อสารภายใน
องค์กร: กรณีศึ กษา บริ ษัท ไฮไฟ โอเรี ยนท์ ไทย จากัด (มหาชน) จาแนกตามอายุ พบว่ า
พนักงานที่มีอายุแตกต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม และรายด้ านไม่แตกต่างกัน
3.3 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นของพนักงานต่อการสื่อสารภายใน
องค์กร: กรณีศึกษา บริษัท ไฮไฟ โอเรียนท์ ไทย จากัด (มหาชน) จาแนกตามการศึกษา พบว่า
พนักงานที่มีการศึกษาแตกต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม และรายด้ านไม่แตกต่างกัน
3.4 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นของพนักงานต่อการสื่อสารภายใน
องค์กร: กรณีศึกษา บริษัท ไฮไฟ โอเรียนท์ ไทย จากัด (มหาชน) จาแนกตามอายุการทางาน
พบว่า พนักงานที่มีอายุการทางานแตกต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม และรายด้ านไม่แตกต่างกัน
3.5 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทีย บความคิดเห็นของพนักงานต่อการสื่อสารภายใน
องค์กร: กรณีศึกษา บริ ษัท ไฮไฟ โอเรียนท์ ไทย จากัด (มหาชน) จาแนกตามฝ่ ายงานที่สังกัด
พบว่า พนักงานที่มีฝ่ายงานที่สังกัดแตกต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวม และเมื่อพิจารณาเป็ นราย
ด้ าน พบความแตกต่างในด้ านทิศทางการสื่อสารจากบนลงล่างเพียงด้ านเดียว หาค่าเฉลี่ยความ
คิดเห็นของพนักงานบริ ษัท ไฮไฟ โอเรียนท์ ไทย จากัด (มหาชน) ต่อการสื่อสารในองค์กร ใน
ด้ า นทิ ศ ทางการสื่ อ สารในแนวทแยง จ าแนกตามฝ่ ายงานที่ สั ง กั ด พบกว่ า พนั ก งานในฝ่ าย
ปฏิบัติการกลาง (OPT) มีความคิดเห็นต่อการสื่อสารในองค์กร ด้ านทิศทางการสื่อสารจากบนลง
ล่างโดยรวมแตกต่างจากฝ่ ายอื่น ซึ่งในส่วนอื่นไม่พบความแตกต่าง

อภิปรายผล
1. ประเด็น ด้ า นทิศ ทางการสื่อ สาร พบว่ า พนั ก งานบริ ษั ท ไฮไฟ โอเรี ย นท์ ไทย จ ากั ด
(มหาชน) มีความคิดเห็นต่อทิศทางของการสื่อสารทั้ง 4 ทิศทาง คือ ทิศทางการสื่อสารจากบนลง
ล่าง ทิศทางการสื่อสารจากล่างขึ้นบน ทิศทางการสื่อสารในแนวนอน และทิศทางการสื่อสารใน
แนวทแยง ซึ่งแสดงให้ เห็น ความหลากหลายในการสื่อสารภายในองค์กรของ บริ ษัท ไฮไฟ โอ
เรียนท์ ไทย จากัด (มหาชน) เหมาะสาหรับองค์กรขนาดกลาง และใหญ่ ที่มีความจาเป็ นต้ องเปิ ด
ทิศทางให้ พนักงานภายในองค์กรได้ ส่อื สารกันรอบด้ านมากขึ้น และเมื่อพิจารณาเป็ นแต่ละทิศทาง
แล้ ว มีข้อค้ นพบที่น่าสนใจดังต่อไปนี้
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1.1 ด้ านทิศทางการสื่อสารจากบนลงล่ า ง พนั กงาน บริ ษัท ไฮไฟ โอเรี ยนท์ ไทย
จากัด (มหาชน) มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการสื่อสารภายในด้ านการสื่อสารจากบนลงล่าง โดยรวม
อยู่ในระดับมาก และเมื่อพิ จารณาเป็ นรายข้ อพบว่ าที่ถามว่ า ผู้ บังคับบั ญชาได้ ส่งเสริ มให้ มีการ
สื่ อ สารทุ ก รู ป แบบ เป็ นข้ อที่ มี ค่ า เฉลี่ ยความคิ ด เห็ น สู ง สุ ด (X=2.28) แสดงให้ เห็ น ว่ า
ผู้บังคับบัญชาส่วนใหญ่ของ บริษัท ไฮไฟ โอเรียนท์ ไทย จากัด (มหาชน) ให้ ความสาคัญกับการ
สื่ อ สาร มี ก ารสนั บ สนุ น ให้ ส่ ื อ สารกั น ผ่ า นช่ อ งทางที่ ห ลากหลายมากขึ้ น และเป็ นการสร้ าง
ความสัมพันธ์ท่ดี ีระหว่างผู้บังคับบัญชาและลูกน้ อง
1.2 ด้ า นทิศ ทางการสื่อสารจากล่ า งขึ้น บน พนั กงาน บริ ษัท ไฮไฟ โอเรี ยนท์ ไทย
จากัด (มหาชน) มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการสื่อสารภายในด้ านการสื่อสารจากล่างขึ้นบน โดยรวม
อยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อพบว่า ข้ อที่ถามว่าท่านสามารถรายงานปั ญหาในการ
ปฎิบั ติงานต่ อผู้ บั งคับ บั ญ ชา ได้ ตลอดเวลา เป็ นข้ อ ที่มีค่า เฉลี่ ยต่ า ที่สุด (X=2.18) ถึงแม้ จะมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากก็ตาม จึงเป็ นข้ อค้ นพบที่น่าสนใจ และควรนาไปปรับปรุงแก้ ไข เพื่ อเป็ น
ประโยชน์ต่อองค์กรต่อไป
1.3 ด้ านทิศทางการสื่อสารในแนวนอน พนักงาน บริษัท ไฮไฟ โอเรียนท์ ไทย จากัด
(มหาชน) มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการสื่อสารภายในด้ านการสื่อสารในแนวนอน โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก และเมื่อพิ จารณาเป็ นรายข้ อพบว่า ข้ อเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปฎิบัติงาน จะมีการ
ประชุ มกับเพื่ อนร่ วมงาน เพื่ อให้ สามารถปฎิบัติงานไปในทางเดียวกัน เป็ นข้ อที่มีค่าเฉลี่ยความ
คิดเห็นสูงสุด (X=2.93) แสดงให้ เห็นถึงความสัมพันธ์ท่ดี ีของพนักงาน บริ ษัท ไฮไฟ โอเรี ยนท์
ไทย จากัด (มหาชน) ที่มีความร่ วมมือ ร่ วมใจ หาแนวทางปฎิบัติงานเมื่อมีการเปเปลี่ยนแปลง
การปฎิบัติงาน เพื่อให้ เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน
1.4 ด้ านทิศทางการสื่อสารในแนวทแยง พนักงาน บริษัท ไฮไฟ โอเรียนท์ ไทย จากัด
(มหาชน) มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการสื่อสารภายในด้ านการสื่อสารในแนวทแยง โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก แต่มีอยู่ 1 ข้ อ ที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง (X=2.37) ซึ่งเป็ นข้ อที่มีค่าเฉลี่ยไม่ได้
ต่าที่สดุ คือ ข้ อที่ถามว่ามีการสั่งการข้ ามสายงานเพื่อประโยชน์ในการปฎิบัติงาน ซึ่งแม้ จะเป็ นข้ อที่
ดี แต่พนักงาน บริษัท ไฮไฟ โอเรียนท์ ไทย จากัด (มหาชน) ยังคงไม่ค่อยเห็นด้ วย จึงควนนาไปสู่
การแก้ ไขปรับปรุงเพื่อเป็ นประโยชน์ต่อไปในองค์กร
2. ประเด็นด้ านคุณภาพของการสื่อสารโดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อ
พบว่าอยู่ในระดับมากทุ กข้ อ โดยข้ อที่ถามว่ า ทุกครั้ งที่ท่านได้ รับข่าวสารภายในองค์กร ภาษามี
ความชั ดเจน เข้ า ใจง่ า ย เป็ นข้ อ ที่มีค่า เฉลี่ ยความคิ ดเห็นสูงสุด (X=2.50) ซึ่ งแสดงให้ เห็น ว่ า
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พนั กงาน บริ ษัท ไฮไฟ โอเรี ยนท์ ไทย จากัด (มหาชน) มีก ารสื่อสารที่เ ข้ าใจง่ า ย ใช้ ภาษาที่มี
ความหมายชัดเจน สามารถนาไปปฎิบัติได้ อย่างถูกต้ อง นาไปสู่ความสาเร็จขององค์กรในที่สดุ

ข้อเสนอแนะ
1. ข้ อเสนอแนะที่ได้ จากการวิจัย
ผู้วิจัยได้ ให้ ข้อเสนอแนะการวิจัย ดังนี้
1.1 ด้ วยการที่มีเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพิ่ มขึ้นมากมาย ทาให้ ช่องทางในการสื่อสารก็
กว้ า งมากขึ้น ถึ งแม้ ว่า E-mail จะเป็ นช่ องทางหลักของ บริ ษัท ไฮไฟ โอเรี ยนท์ ไทย จากัด
(มหาชน) แต่กไ็ ม่ค่อยได้ รับความสนใจจากพนักงานมาก เพราะคนส่วนใหญ่คิดว่าช่องทางนี้จะทา
ให้ ได้ รับข้ อมูลช้ า จึงมักใช้ Line และ Facebook ในการสื่อสารกันมากกว่า ดังนั้นการที่จะช่วยให้
การสื่อสารมีความชัดเจนและตรงตามความต้ องการของทุกฝ่ าย ผู้บังคับบัญชาก็ควนสนับสนุนให้
มีอยู่ต่อไป ซึ่งอาจจะต้ องงมีการปรั บการใช้ งานให้ เข้ ากับทุกฝ่ ายมากขึ้น เพื่ อความสะดวกและ
บรรลุผล
1.2 ถึงแม้ ว่าระดับความคิดเห็นทุกด้ านของการสื่อสาร ของพนักงาน บริษัท ไฮไฟ โอ
เรียนท์ ไทย จากัด (มหาชน) จะอยู่ในระดับมาก ซึ่งถือว่าเป็ นผลดี แต่กย็ ังจะต้ องมีการพัฒนา
ปรับปรุงแก้ ไขในส่วนต่าง ๆ เพิ่มขึ้น เพื่อให้ เกิดผลสาเร็จที่ดีมากยิ่งขึ้น
1.3 ควรศึกษาการสื่อสารในองค์กรเปรี ยบเทียบระหว่ าง พนักงานบริ ษัท ไฮไฟ โอ
เรี ยนท์ ไทย จากัด (มหาชน) และหน่ วยงานอื่น เพื่ อหาผลลัพธ์ท่แี ตกต่าง และถือว่าเป็ นการหา
แนวทางใหม่ ๆ ใช้ ในการสื่อสาร หรือใช้ ศึกษาปัญหาเพื่อให้ นาไปสู่การพัฒนา
1.4 ในด้ านค่ าเฉลี่ ยความคิดเห็นของพนั กงาน บริ ษัท ไฮไฟ โอเรี ยนท์ ไทย จากัด
(มหาชน) ต่อ การสื่อสารในองค์กรจาแนกตามเพศ พบความแตกต่างกัน คือด้ านทิศทางการ
สื่อสารในแนวทแยงเพียงด้ านเดียว จึงนาไปทดสอบรายคู่ โดยเพศชายมีการรับรู้มากกว่าเพศหญิง
ซึ่งหมายถึงการคิดต่อสื่อสารกับฝ่ ายงานอื่น ผู้ชายมีการติดต่อสื่อสารได้ ดีกว่าเพศหญิ ง ดังนั้นเมื่อ
มีการติดต่อสื่อสารกับฝ่ ายงานอื่นควรเลือกผู้ชายไปติดต่อ เพื่อความรวดเร็วและง่ายต่อการสื่อสาร
เพราะการที่เ พศชายมี ก ารรั บ รู้ ด้า นการสื่อ สารมากกว่ า เพศหญิ ง อาจจะหมายถึ งว่ า เพศชายมี
ความสามารถในการสื่อสารดีกว่าเพศหญิง

1.5 จากผลทดสอบค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของพนักงาน บริษัท ไฮไฟ โอเรียนท์ ไทย
จากัด (มหาชน) ต่อการสื่อสารในองค์กร ในด้ านทิศทางการสื่อสารในแนวทแยง จาแนกตามฝ่ าย
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งานที่สังกัด พบกว่ า พนั กงานในฝ่ ายปฏิบัติการกลาง (OPT) มีความคิดเห็น ต่อการสื่อสารใน
องค์กร ด้ านทิศทางการสื่อสารจากบนลงล่างโดยรวมแตกต่างจากฝ่ ายอื่น ก็คือการแสดงให้ เห็นว่า
การสอดคล้ องกับการวิเคราะห์ผล เพราะทางฝ่ ายปฏิบัติการกลาง (OPT) ไม่มีลูกน้ องต่อไปจึงไม่
มีการสื่อสารจากบนลงล่างต่อ
1.6 จากการสอบถามเพิ่ มเติมถึงช่ องทางของการสื่อสาร ในทุก ๆ ด้ าน ใช้ โซเชียล
มีเดียเป็ นช่องทางหลัก โดย Line Facebook เป็ นเครื่ องมือที่พนั กงานให้ ความสาคัญ และใช้
มากกว่า E-mail ที่เป็ นช่ องทางหลักของการสื่อสารในองค์กร เพราะง่ายต่อการใช้ งาน รวดเร็ว
แม้ แต่ผ้ ูบริหารระดับสูงก็ใช้ Line ในการสื่อสาร รับส่งข้ อมูลกันเป็ นช่องทางหลัก
1.7 จากที่ได้ เปรี ยบเทียบกับการสื่อสารภายในองค์กรระหว่ างของหน่วยงานเอกชน
คื อ บริ ษั ท ไฮไฟ โอเรี ย นท์ ไทย จ ากั ด (มหาชน) และหน่ ว ยงานของรั ฐ คื อ ส านั ก งาน
คณะกรรมการปฎิรูปกฎหมาย ของคุณกวิสรา สุวรรณโณ พบว่าช่องทางการสื่อสารแบบ E-mail
มีค่าเฉลี่ ยมากที่สุด และบุ คลากรมีความคิดเห็นนเกี่ยวกับทิศทางการสื่อสารภายในองค์กรโดย
รวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ าน พบว่าในด้ านทิศทางการสื่อสารในแนวนอนมี
ค่าเฉลี่ยมากที่สดุ
2. ข้ อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
จากการศึกษาความคิดเห็นของพนักงานบริษัท ไฮไฟ โอเรียนท์ ไทย จากัด (มหาชน)
ต่อการสื่อสารในองค์กร ผู้วิจัยขอเสนอแนวทางในการศึกษาครั้งต่อไป ดังนี้
2.1 การศึกษาความคิดเห็นของพนักงานบริษัท ไฮไฟ โอเรียนท์ ไทย จากัด (มหาชน)
ต่อการสื่อสารในองค์กร ควรศึกษาแง่มุมอื่น ของการสื่อสารในองค์กร โดยอาจกาหนดตัวแปรที่ใช้
ในการวิจัยเพิ่มจากการวิจัยครั้งนี้ เช่น ช่องทางการสื่อสาร วิธีท่ใี ช้ ในการสื่อสาร พฤติกรรมในการ
สื่อสาร ผลลัพธ์ท่เี กิดจากการสื่อสาร เป็ นต้ น ซึ่งอาจมีผลต่อความคิดเห็นต่อการสื่อสารภายใน
องค์กร
2.2 การศึ ก ษานี้ มุ่ ง เน้ น เฉพาะในบริ ษั ท ไฮไฟ โอเรี ย นท์ ไทย จ ากัด (มหาชน)
เท่านั้น ดังนั้นควรศึกษาวิจัยในเรื่ องนี้กับพนั กงานในองค์กรอื่นๆ เพื่ อดูผลว่ าพนักงานภายใน
องค์กรมีความพึงพอใจในการสื่อสารภายในองค์กรอย่างไร
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