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บทคดัย่อ 

  การวิจัยนี� มีวัตถุประสงค์ เพื�อศึกษาปัจจัยที�ส่งผลต่อประสิทธิภาพการสื�อสารในองค์กรของ
ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เปรียบเทียบปัจจัยที�ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการสื�อสารในองค์กรของส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
(ป.ป.ช.) จ�าแนกตามข้อมูลทั�วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม และศึกษาความคิดเหน็เกี�ยวกับแนวทางการ
พัฒนาประสิทธิภาพการสื�อสารในองค์กรของส�านักงาน ป .ป.ช. กลุ่มตัวอย่าง คือ บุคลากรของส�านักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ในส่วนกลาง จ�านวน 318 คน โดยใช้
สูตรของยามาเน่ (Yamane) เครื�องมือการวิจัย คือ แบบสอบถาม สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่             
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี�ย และส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบสมมติฐานใช้ค่า t-test และ f-test  
  ผลการวิจัยพบว่า �) ความคิดเหน็ของบุคลากรต่อปัจจัยที�ส่งผลต่อประสิทธิภาพการสื�อสาร
ในองค์กรของส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ในภาพรวม 
และรายปัจจัยอยู่ในระดับมาก เมื�อพิจารณาเป็นรายปัจจัย พบว่า ปัจจัยที�อยู่ในระดับมากล�าดับแรก คือ ปัจจัย
ทักษะในการสื�อสารของผู้ส่งสารที�ส่งผลต่อประสิทธิภาพการสื�อสาร และปัจจัยทักษะในการสื�อสารของผู้รับ
สารที�ส่งผลต่อประสิทธิภาพการสื�อสาร รองลงมาคือ ปัจจัยท่านรับรู้และเข้าใจข่าวสารจากช่องทางต่อไปนี�
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนปัจจัยที�อยู่ในระดับมากล�าดับสุดท้ายคือ ปัจจัยท่านรับรู้และเข้าใจประเภทของ
ข่าวสารต่อไปนี� ได้อย่างมีประสิทธิภาพ �) การวิเคราะห์เปรียบเทียบปัจจัยที�ส่งผลต่อประสิทธิภาพการ
สื�อสารในองค์กรของส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)  จ�าแนก
ตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา และระดับการปฏิบัติงาน พบว่า บุคลากรที�มี เพศ อายุ และระดับการศึกษา 
ต่างกันมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน ส่วนบุคลากรที�มีระดับการปฏิบัติงานมีความคิดเห็นแตกต่างกัน อย่าง
มีนัยส�าคัญทางสถิติที�ระดับ .��  
  จากผลการศึกษาท�าให้ทราบถึงปัจจัยที�ส่งผลต่อประสิทธิภาพการสื�อสารในองค์กร ซึ�งจะเป็น
ประโยชน์ต่อส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) 
  

                                                        
* นักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์ 
** อาจารย์ที�ปรึกษาการศึกษารายบุคคล 
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1. ที�มาและความส�าคญัของปัญหา 
  ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ที� เรียกโดยย่อว่า 
"ส�านักงาน ป.ป.ช." ถือเป็นส่วนราชการที�เป็นหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ มีฐานะเป็นกรม ตาม
กฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการแผ่นดิน ทั�งนี�  องค์ประกอบของคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ (คณะกรรมการ ป.ป.ช.) ประกอบด้วย ประธานกรรมการคนหนึ�งและกรรมการอื�นอีก
แปดคน ซึ�งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั�งตามค�าแนะน�าของวุฒิสภา โดยมีเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
เป็นผู้ บังคับบัญชาของบุคลากรภายในส�านักงาน ป.ป.ช. ขึ� นตรงต่อประธานกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ส�านักงาน ป.ป.ช.เป็นองค์กรที�ท �าหน้าที�ตรวจสอบการใช้อ�านาจรัฐ โดยมี
จุดมุ่งหมายให้มีการตรวจสอบการใช้อ�านาจรัฐให้บรรลุเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ ทั�งนี�ได้ก�าหนดอ�านาจ
หน้าที�ไว้ในรัฐธรรมนูญ รวมถึงการขยายรายละเอียดเกี�ยวกับอ�านาจหน้าที�ของคณะกรรมการ ป.ป.ช.ไว้ใน
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ คือ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต พ.ศ. ���� 
  ปัจจุบันแม้รัฐธรรมนูญพุทธศักราช ���� ได้ถูกยกเลิกไป แต่ต่อมามีการประกาศใช้
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับชั�วคราวพุทธศักราช ���� อีกทั�งคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้มี
ประกาศฉบับที� ��/���� เรื�องให้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญมีผลบังคับใช้ต่อไป เพื�อให้องค์กร
อิสระและองค์กรอื�น ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ���� ปฏิบัติหน้าที�ต่อไปได้
อย่างต่อเนื�องและเป็นธรรม จึงท �าให้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ���� และที�แก้ไขเพิ�มเติม ยังคงบังคับใช้ต่อไปและท�าให้คณะกรรมการ 
ป.ป.ช. มีอ�านาจหน้าที�ตามรัฐธรรมนูญต่อไป ทั�งนี�  คณะกรรมการ ป.ป.ช.มีอ�านาจหน้าที�ในการตรวจสอบ
การใช้อ�านาจรัฐเพื�อป้องกันและปราบปรามการทุจริตของผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมือง ผู้ด�ารงต�าแหน่ง
ระดับสูง และเจ้าหน้าที�ของรัฐที�ถูกกล่าวหาว่าทุจริตต่อหน้าที�กระท�าความผิดต่อต�าแหน่งหน้าที�ราชการ 
หรือกระท�าความผิดต่อหน้าที�ในการยุติธรรมรวมทั�งมีพฤติการณ์จงใจปกปิดรายการแสดงทรัพย์สินและ
หนี�สิน และร��ารวยผิดปกติ หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการกระท �าความผิดหรือมีพฤติการณ์ดังกล่าว ทั�งนี�  
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ����  
  เมื�อพิจารณาถึงภารกิจตามอ�านาจหน้าที�ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ดังกล่าวข้างต้น จะเหน็ได้
ว่ามีภารกิจค่อนข้างหลากหลาย กล่าวคือ ทั�งด้านการป้องกันการทุจริต ด้านการปราบปรามการทุจริต และ
การตรวจสอบบัญชีแสดงทรัพย์สินและหนี� สิน รวมถึงการตรวจสอบกรณีเจ้าหน้าที�ของรัฐมีพฤติการณ์
ร��ารวยผิดปกติ อีกทั�งในปัจจุบันส �านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มีโครงสร้างของ
ส�านักงาน ประกอบด้วยส�านักต่างๆ ในส่วนกลาง จ�านวน 37 ส�านัก ส�านักงาน ป.ป.ช. ภาค �-� และ
ส�านักงาน ป.ป.ช. ประจ�าจังหวัด อีก �� จังหวัดโดยมีบุคลากรภายในองค์กรกว่า �,��� คน ถือได้ว่าเป็น
องค์กรที�มีขนาดค่อนข้างใหญ่ ซึ�งจากโครงสร้างภายในขององค์กรที�มีความสลับซับซ้อนนั�น อาจท�าให้เกิด
ปัญหาด้านการสื�อสารภายในองค์กรที�ไม่เป็นไปในทศิทางเดียวกันได้ โดยเฉพาะอย่างยิ�งส�านักงาน ป.ป.ช. 
ภาค �-� และส�านักงาน ป.ป.ช. ประจ�าจังหวัด ที�มีโครงสร้างการท�างานและภารกิจที�ใกล้เคียงกันกับ
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ส�านักงาน ป.ป.ช. ในส่วนกลาง แต่เมื�อจะน�านโยบายของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไปสู่การปฏิบัติจะต้องมี
การสั�งการผ่านผู้บริหารจากส่วนกลาง กล่าวคือ เลขาธิการฯ จะน�านโยบายของคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
ถ่ายทอดส่งต่อให้กับบุคลากรในส�านักงาน ป.ป.ช. ภาค �-� และส�านักงาน ป.ป.ช. ประจ�าจังหวัด เพื�อ
น�าไปปฏบัิติ การสื�อสารจึงเป็นปัจจัยหนึ�งที�มีความส�าคัญต่อองค์กร 
  ดังนั�น ผู้บริหารและบุคลากรในองค์กรจึงต้องเข้าใจในปัจจัยต่างๆ ที�อาจส่งผลต่อปัญหาการ
สื�อสารในองค์กร ซึ�งถือเป็นเรื�องส�าคัญที�ต้องน�ามาพิจารณา เพราะปัญหาการสื�อสารที�เกดิขึ�นจากปัจจัยต่าง 
ๆ นั�น อาจส่งผลต่อประสิทธิภาพการสื�อสารในองค์กรโดยรวม ในขณะเดียวกันความเข้าใจและทราบถึง
ปัจจัยที�ส่งผลต่อประสิทธิภาพการสื�อสารยังช่วยให้องค์กรสามารถหาแนวทางในการแก้ไข ปรับปรุง และ
พัฒนา การสื�อสารให้มีประสิทธิภาพ และสามารถขับเคลื�อนภารกิจต่างๆของส�านักงาน ป.ป.ช. ให้ประสบ
ความส�าเร็จ เกิดการยอมรับ เชื�อมั�น ศรัทธา จากประชาชน  
  จากเหตุผลที�กล่าวมาแล้วข้างต้น ผู้วิจัยจึงเหน็ถึงความส�าคัญในมิติของการสื�อสาร ในองค์กร
ของส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ในสองประเด็นด้วยกัน 
ประเดน็แรกคือ ปัจจัยที�ส่งผลต่อประสิทธิภาพการสื�อสารในองค์กร ประเดน็ที�สอง ผู้วิจัยสนใจเรื�องแนว
ทางการพัฒนาประสิทธิภาพการสื�อสารในองค์กร ทั�งนี� เพื� อให้การสื�อสาร ในองค์กรของส�านักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)มีประสิทธิภาพมากยิ�งขึ�น 
 

2. วตัถุประสงคข์องการวิจัย 
 1. เพื�อศึกษาปัจจัยที�ส่งผลต่อประสิทธิภาพการสื�อสารในองค์กรของส�านักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) 
 2. เพื� อ เปรียบเทียบปัจจัยที� ส่งผลต่อประสิทธิภาพการสื� อสารในองค์กรของส�านักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)จ�าแนกตามข้อมูลทั�วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม 
 3. เพื�อศึกษาความคิดเหน็เกี�ยวกับแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการสื�อสารในองค์กรของ
ส�านักงาน ป.ป.ช. 
 

3. ประโยชนที์�คาดว่าจะไดร้บั 
 1. เพื�อเป็นแนวทางการพัฒนาการสื�อสารภายในองค์กรในองค์กรของส�านักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) 
 2. เพื�อน�าข้อมูลที�ได้จากการศึกษามาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาประสิทธิภาพการสื�อสารใน
องค์กรของส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ให้ดียิ�งขึ�น 
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4. ขอบเขตของการวิจัย 
 งานวิจัยชิ� นนี� ศึกษาถึงปัจจัยที� ส่งผลต่อประสิทธิภาพการสื� อสารในองค์กรของส�านักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ประชากรที�ใช้ในการศึกษาคือ บุคลากร
ของส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)  ในส่วนกลาง จ�านวน 
1,570 คน โดยเกบ็รวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างในช่วงเดือน มีนาคม-พฤษภาคม พ.ศ. 2561  
 

5. แนวคิดทฤษฎีที�เกี�ยวขอ้ง 
 เดวิด เบอร์โล (David K. Berlo. 1960) เสนอแบบจ�าลองการสื�อสารไว้ เมื�อปี พ.ศ. 2503 
โดยอธิบายว่า การสื�อสารประกอบด้วยส่วนประกอบพื�นฐานส�าคัญ 6 ประการ คือ  
  1. ต้นแหล่งสาร (Communication Source) 
  2. ผู้เข้ารหัส (Encoder)  
  3. สาร (Message)  
  4. ช่องทาง (Channel)  
  5. ผู้ถอดรหัส (Decoder)  
  6. ผู้รับสาร (Communication Receiver)  
  จากส่วนประกอบพื�นฐานส�าคัญ 6 ประการนี�  เบอร์โล ได้น�าเสนอเป็นแบบจ�าลอง การสื�อสารที�
รู้จักกันดีโดยทั�วไปว่า "แบบจ�าลอง SMCR ของเบอร์โล"(Berlo's SMCR Model) โดยเบอร์โลได้รวมต้น
แหล่งสารกับผู้เข้ารหัสไว้ในฐานะต้นแหล่งสารหรือผู้ส่งสาร และรวมผู้ถอดรหัสกับผู้รับสารไว้ในฐานะผู้รับ
สาร แบบจ�าลองการสื�อสารตามแนวคิดของเบอร์โลนี� จึงประกอบไปด้วย  S (Source Or Sender) คือ ผู้ส่ง
สาร M (Message) คือ สาร C (Channel) คือ ช่องทางการสื�อสาร R (Receiver) คือ ผู้รับสาร ซึ�งปรากฏ
ในภาพต่อไปนี�  
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รูปที� 1 แบบจ�าลอง SMCR David K. Berlo. 1960 (อ้างถึงใน กิตานันท์ มลิทอง,����, เทคโนโลยี

การศึกษาและนวัตกรรม) 
 

  แนวคิดของเบอร์โล, ���� (อ้างถึงใน กิตานันท์ มลิทอง,����, เทคโนโลยีการศึกษาและ
นวัตกรรม)ได้พูดถึงองค์ประกอบต่าง ๆ ไว้ ดังนี�  
  1. ผู้ส่ง (Source) ต้องเป็นผู้ที�มีทักษะความช�านาญในการสื�อสารโดยมีความสามารถในการ
เข้ารหัส (Encode) เนื�อหาข่าวสาร มีเจตคติที�ดีต่อผู้รับเพื�อผลในการสื�อสาร มีความรู้อย่างดีเกี�ยวกบัข้อมูล
ข่าวสารที�จะส่ง และควรจะมีความสามารถในการปรับระดับของข้อมูลนั�นให้เหมาะสมและง่ายต่อระดับ
ความรู้ของผู้รับ ตลอดจนพื�นฐานทางสงัคม และวัฒนธรรมที�สอดคล้องกบัผู้รับด้วย 
  2. ข้อมูลข่าวสาร (Message) เกี�ยวข้องทางด้านเนื�อหา สัญลักษณ์ และวิธีการส่งข่าวสาร 
  3. ช่องทางในการส่ง (Channel) หมายถึงการที�จะส่งข่าวสารโดยการให้ผู้รับได้รับข่าวสาร
ข้อมูลโดยผ่านประสาทสัมผัสทั�ง 5 หรือเพียงส่วนใดส่วนหนึ�ง คือ การได้ยิน การดู การสัมผัส การลิ�มรส 
หรือการได้กลิ�น   
  4. ผู้รับ (Receiver) ต้องเป็นผู้มีทักษะความช�านาญในการสื�อสารโดยมีความสามารถในการ
ถอดรหัสสาร (Decode) เป็นผู้ที�มีเจตคติ ระดับความรู้  และพื� นฐานทางสังคม วัฒนธรรม เช่นเดียวหรือ
คล้ายคลึงกันกับผู้ส่งสารจึงจะท�าให้การสื�อความหมายหรือการสื�อสารนั�นได้ผล 
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6. กรอบแนวคิดการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยเรื� อง ปัจจัยที� ส่งผลต่อประสิทธิภาพการสื�อสารในองค์กรของส�านักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ผู้วิจัยได้น�าแนวคิดทฤษฎีที�เกี�ยวข้อง
มาสร้างเป็นกรอบแนวคิดการวิจัย ได้ดังนี�  
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

7. ระเบียบ วิธีการวิจัย 
การศึกษาวิจัยเรื� อง ปัจจัยที� ส่งผลต่อประสิทธิภาพการสื�อสารในองค์กรของส�านักงาน

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ(Quantitative 
Research) ซึ�งมีรายละเอียดดังต่อไปนี�  

7.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
  7.�.�ประชากรที�ใช้ในการศึกษาครั�งนี�  คือ บุคลากรของส�านักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)ในส่วนกลาง จ�านวน 1,570 คน (ข้อมูลกรอบอัตราก�าลัง
ข้าราชการ ส�านักงาน ป.ป.ช. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560) 
  7.1.2 กลุ่มตัวอย่างงานวิ จัยนี�  คือ บุคลากรของส�า นักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ในส่วนกลาง จ�านวน 318 คนโดยด้วยวิธีการค�านวณโดยใช้สูตร
ของยามาเน่ (Yamane,1967) ณ ระดับความเชื�อมั�นที� 95% ความผิดพลาดไม่เกิน 5% 

7.2 เครื�องมือที�ใชใ้นการวิจัย 
เครื�องมือการวิจัยเป็นแบบสอบถามปลายปิด โดยเนื� อหาแบบสอบถามแบ่งเป็น 2 ส่วน 

ดังนี� 
ส่วนที�  1 เป็นค�าถามเกี�ยวกับข้อมูลทั�วไปของผู้ตอบแบบสอบถามได้แก่ เพศ อายุ

การศึกษา และระดับการปฏิบัติงาน โดยหาค่าร้อยละ (Percentage) 

ข้อมูลทั�วไป 

– เพศ  

– อาย ุ 

– ระดับการศึกษา  

– ระดับการปฏิบติังาน 

 

ปัจจัยที�ส่งผลต่อประสิทธิภาพ 

การสื�อสารในองค์กร 
- ผูส่้งสาร 

- ขอ้มูลข่าวสาร 

- ช่องทางในการส่งสาร 

- ผูรั้บสาร 

 

 

แนวทางพัฒนาการสื�อสาร 

ในองค์กร 
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  ส่วนที� 2 เป็นค�าถามเกี�ยวกบัความคิดเหน็ของผู้ตอบแบบสอบถามที�มีต่อปัจจัยที�ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการสื�อสารในองค์กรของส�านักงาน ป .ป.ช.ใช้เกณฑ์การให้คะแนนของแบบสอบถามมาตรา
ส่วนประมาณค่า (Rating Scales)แบ่งออกเป็น � ระดับ และมีความหมายดังต่อไปนี�  ส�าหรับเกณฑ์การ
ให้คะแนน (บุญชม ศรีสะอาด. ���� : ���) 

7.3 วิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
ผู้ศึกษาวิจัยเกบ็รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล ในเดือนมีนาคม – พฤษภาคม พ.ศ. 2561 

ผู้วิจัยด�าเนินการเก็บและรวบรวมข้อมูลโดยขอความร่วมมือและจัดส่งแบบสอบถามไปยังกลุ่มตัวอย่าง 
ตรวจสอบความเรียบร้อย และน�าแบบสอบถามมาตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์ที�ก �าหนดไว้ น�าข้อมูลจัดลง
รหัสเพื�อน�าไปวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยใช้โปรแกรมส�าเร็จรูป  

7.4 สถิติที�ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล 
สถิติที�ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม ประกอบด้วย  
7.4.1 การวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใช้ส �าหรับการ

วิเคราะห์ข้อมูลทั�วไปจากแบบสอบถามโดยใช้ค่าความถี� (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี�ย (
X ) และค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  

7.4.2 การวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เพื�อทดสอบ
สมมติฐานโดยใช้ค่า t-test เพื�อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างข้อมูลกรณีมีตัวแปร 2 กลุ่ม และค่า F-
test หรือการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-way Analysis of Variance: One-way ANOVA) 
และเมื�อพบว่าค่าสถิติมีความแตกต่างอย่างมีนัยส �าคัญจะท�าการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี�ยระหว่าง
กลุ่มเป็นรายคู่โดยใช้วิธีการ Least Square Difference (LSD) 
 

8. ผลการวิจัย 
การวิจัย เรื�อง ปัจจัยที�ส่งผลต่อประสิทธิภาพการสื�อสารในองค์กร ของส�านักงานคณะกรรมการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 
เพื�อตอบวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี� 

ผลการวิจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจ�านวน 175 คน คิดเป็นร้อยละ ��.�� 
และเป็นเพศชาย จ�านวน 143 คน คิดเป็นร้อยละ 44.97 

8.� ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที�ส่งผลต่อประสิทธิภาพการสื�อสารในองคก์รของส�านกังาน

คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) 
   การวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของบุคลากรของส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ในส่วนกลางต่อปัจจัยที�ส่งผลต่อประสิทธิภาพการสื�อสารใน
องค์กรของส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)  
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ตารางที� 1  ค่าเฉลี�ย ส่วนเบี� ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นของบุคลากรต่อปัจจัยที� ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการสื�อสารในองค์กรของส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
(ป.ป.ช.) ในภาพรวม และรายปัจจัย 
 

ปัจจัยที� 
ปัจจัยที�ส่งผลต่อประสิทธิภาพการสื�อสารใน

องคก์รของส�านกังาน ป.ป.ช. X  S.D. ระดบั 

1 ทักษะในการสื�อสารของผู้ส่งสาร 
ที�ส่งผลต่อประสทิธภิาพการสื�อสาร 4.08 0.75 มาก 

2 ทักษะในการสื�อสารของผู้รับสาร 
ที�ส่งผลต่อประสทิธภิาพการสื�อสาร 4.08 0.73 มาก 

3 ท่านรับรู้และเข้าใจประเภทของ 
ข่าวสารต่อไปนี�ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3.57 0.77 มาก 

4 ท่านรับรู้และเข้าใจข่าวสารจากช่องทางต่อไปนี�ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 3.81 0.75 มาก 

ภาพรวม 3.95 0.66 มาก 

  
จากตารางที� 2 พบว่า ระดับความคิดเห็นของบุคลากรต่อปัจจัยที�ส่งผลต่อประสิทธิภาพการ

สื�อสารในองค์กรของส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ใน

ภาพรวม (X  = 3.95, S.D. = 0.66) เมื�อพิจารณาเป็นรายปัจจัย พบว่า ปัจจัยที�อยู่ในระดับมากล�าดับแรก
คือ ปัจจัยทักษะในการสื�อสารของผู้ส่งสารที�ส่งผลต่อประสิทธิภาพการสื�อสาร และปัจจัยทักษะในการ

สื�อสารของผู้รับสารที�ส่งผลต่อประสิทธิภาพการสื�อสาร (X  = 4.08, S.D. = 0.75, 0.73) รองลงมาคือ 

ปัจจัยท่านรับรู้และเข้าใจข่าวสารจากช่องทางต่อไปนี� ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  (X  = 3.81, S.D. = 0.75) 
ส่วนปัจจัยที�อยู่ในระดับมากล�าดับสุดท้ายคือ ปัจจัยท่านรับรู้และเข้าใจประเภทของข่าวสารต่อไปนี� ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ (X  = 3.57, S.D. = 0.77) อยู่ในระดับมากเป็นล�าดับสุดท้าย ตามล�าดับ 
8.2 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบปัจจัยที�ส่งผลต่อประสิทธิภาพการสื �อสารในองค์กรของ

ส�านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) จ�าแนกตาม เพศ อายุ 
ระดบัการศึกษา และระดบัการปฏิบติังาน สรุปไดด้งันี�  

8.2.1 เปรียบเทียบปัจจัยที�ส่งผลต่อประสิทธิภาพการสื�อสารในองค์กรของส�านักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) จ�าแนกตามเพศ พบว่า บุคลากรที�มีเพศ
ต่างกัน ในภาพรวม มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน เมื�อพิจารณาเป็นรายปัจจัย พบว่า บุคลากรมีความคิดเห็น
ต่อปัจจัยท่านรับรู้ และเข้าใจประเภทของข่าวสารต่อไปนี� ได้อย่างมีประสิทธิภาพ แตกต่างกันอย่างมี
นัยส�าคัญทางสถิติที�ระดับ .01  

8.2.2 เปรียบเทียบปัจจัยที�ส่งผลต่อประสิทธิภาพการสื�อสารในองค์กรของส�านักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) จ�าแนกตามอายุ พบว่า บุคลากรที�มีอายุ
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ต่างกัน ในภาพรวม มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน เมื�อพิจารณาเป็นรายปัจจัย พบว่า บุคลากรมีความคิดเห็น
ต่อปัจจัยทักษะในการสื�อสารของผู้รับสารที�ส่งผลต่อประสิทธิภาพการสื�อสาร แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญ
ทางสถิติที�ระดับ .01  

8.2.3 เปรียบเทียบปัจจัยที�ส่งผลต่อประสิทธิภาพการสื�อสารในองค์กรของส�านักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)  จ�าแนกตามระดับการศึกษา พบว่า 
บุคลากรที�มีระดับการศึกษาต่างกัน ในภาพรวม และรายปัจจัย มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน  

8.2.4 เปรียบเทียบปัจจัยที�ส่งผลต่อประสิทธิภาพการสื�อสารในองค์กรของส�านักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) จ�าแนกตามระดับการปฏิบัติงาน พบว่า 
บุคลากรที�มีระดับการปฏิบัติงานต่างกัน ในภาพรวม และรายปัจจัย มีความคิดเห็นแตกต่างกัน อย่างมี
นัยส�าคัญทางสถิติที�ระดับ .�� เมื�อพิจารณาเป็นรายปัจจัย พบว่า 1) บุคลากรมีความคิดเห็นต่อปัจจัยทักษะ
ในการสื�อสารของผู้ส่งสารที�ส่งผลต่อประสิทธิภาพการสื�อสาร แตกต่างกนัอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที�ระดับ 
.01 2) บุคลากรมีความคิดเห็นต่อปัจจัยท่านรับรู้ และเข้าใจประเภทของข่าวสารต่อไปนี� ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที�ระดับ .01 และ �) บุคลากรมีความคิดเห็นต่อปัจจัย
ท่านรับรู้และเข้าใจข่าวสารจากช่องทางต่อไปนี�ได้อย่างมีประสิทธิภาพแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที�
ระดับ .05 

 �.� ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี�ยวกบัแนวทางการพฒันาประสิทธิภาพการสื�อสารใน

องคก์รของส�านกังาน ป.ป.ช.  
 
ตารางที� � แสดงจ�านวน ค่าร้อยละความคิดเหน็เกี�ยวกับแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการสื�อสารใน

องค์กรของส�านักงาน ป.ป.ช.ของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ขอ้ที� แนวทางการพฒันาประสิทธิภาพการสื�อสาร 
เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย 

จ�านวน  รอ้ยละ จ�านวน  รอ้ยละ 

1. 
 
 

สร้างระบบเชื�อมโยงข้อมูลการสื�อสาร ของส�านักงาน ป.ป.ช. ให้มี
ประสิทธิภาพ เช่น เว็บไซต์, ระบบอินทราเน็ต ,ระบบ
อิเล็กทรอนิกส์(E-Saraban), จดหมายอิเล็กทรอนิกส์(E-Mail) 

310 97.48 8 2.52 

2. 
 

พัฒนารูปแบบ วิธีการ เนื�อหาสาระ และช่องทางให้เหมาะสม 
สอดคล้อง กับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายทุกระดับ 

305 95.91 13 4.09 

3. มีการประเมินผลการด�าเนินงานด้านการสื�อสารอย่างต่อเนื�อง 302 94.97 16 5.03 

4. พัฒนาบุคลากรด้านการสื�อสารอย่างต่อเนื�องโดยการก�าหนด
หลักสูตรต่าง ๆ เช่น หลักสูตรการใช้สื�อ Social Media, หลักสูตร
การเขียนข่าว การสร้าง Content ที�ดี,การพัฒนาผู้ที�ท �าหน้าที�
โฆษก ส�านักงาน ป.ป.ช. เช่นการให้ข่าวการให้สัมภาษณ์ 

308 96.86 10 3.14 
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9.สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล 
สรุปผลการวิจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 31 – �� ปี ส�าเร็จการศึกษา

ระดับปริญญาตรี และปฏิบัติงานในระดับปฏิบัติการ 
�.� ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที�ส่งผลต่อประสิทธิภาพการสื�อสารในองค์กรของส�านักงาน

คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) สรุปไดด้งันี�  
ความคิดเห็นของบุคลากรต่อปัจจัยที�ส่งผลต่อประสิทธิภาพการสื�อสารในองค์กรของ

ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ในภาพรวม และรายปัจจัย
อยู่ในระดับมาก เมื�อพิจารณาเป็นรายปัจจัยที�ความคิดเหน็อยู่ในระดับมากล�าดับแรกคือ ปัจจัยทักษะในการ
สื�อสารของผู้ส่งสารที�ส่งผลต่อประสทิธภิาพการสื�อสาร ตามมาด้วยปัจจัยทกัษะในการสื�อสารของผู้รับสารที�
ส่งผลต่อประสิทธิภาพการสื�อสาร  ปัจจัยท่านรับรู้ และเข้าใจข่าวสารจากช่องทางต่อไปนี� ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และปัจจัยท่านรับรู้และเข้าใจประเภทของข่าวสารต่อไปนี� ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อยู่ในระดับ
มากเป็นล�าดับสุดท้าย ทั�งนี� อาจเนื�องจากข้อมูลข่าวสารที�มีการสื�อสารถึงกันตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นทางการ
พูด การเขียน ทักษะการสื�อสารเหล่านี� เป็นทักษะที� มีจ�าเป็นต่อองค์กร ดังนั�นบุคลากรในองค์กรของ
ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) จึงเห็นว่าการสื�อสารภายใน
องค์กรที�มีประสิทธิภาพนั�นมีความส�าคัญ ทั�งนี� เพื�อป้องกันความเข้าใจความผิดพลาดที�อาจจะเกิดขึ� นจาก
การสื�อสาร 

 �.� ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบปัจจัยที�ส่งผลต่อประสิทธิภาพการสื�อสารในองคก์รของ

ส�านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) จ�าแนกตาม เพศ อายุ 

ระดบัการศึกษา และระดบัการปฏิบติังาน สรุปไดด้งันี�  

1) การวิเคราะห์เปรียบเทียบปัจจัยที�ส่งผลต่อประสิทธิภาพการสื�อสารในองค์กรของ
ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)  จ�าแนกตามเพศ พบว่า 
บุคลากรที�มี บุคลากรที�มีเพศต่างกนั ในภาพรวม มีความคิดเหน็ไม่แตกต่างกนั ทั�งนี�อาจเนื�องจากบุคลากร
ที�มีเพศชาย และเพศหญิงในภาพรวมให้ความส�าคัญของประสิทธิภาพการสื�อสารในองค์กรของส�านักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) แต่เมื�อวิเคราะห์แยกเป็นรายปัจจัย
พบว่า บุคลากรมีความคิดเห็นต่อปัจจัยท่านรับรู้ และเข้าใจประเภทของข่าวสารต่อไปนี� ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ แตกต่างกนัอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที�ระดับ .�� อาจเนื�องจากการข่าวสารเกี�ยวกบักจิกรรม
การอบรม/สัมมนา/กิจกรรมพิเศษของหน่วยงานและข่าวประชาสัมพันธ์ทั�วไป และข่าวประชาสัมพันธ์จาก
หน่วยงานภายนอก บุคลากรที�มีเพศต่างกนั สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลได้แตกต่างกนั 

2) การวิเคราะห์เปรียบเทียบปัจจัยที�ส่งผลต่อประสิทธิภาพการสื�อสารในองค์กรของ
ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)  จ�าแนกตามอายุ พบว่า 
บุคลากรที�มีอายุต่างกัน ในภาพรวม มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน ทั�งนี�อาจเนื�องจากบุคลากรที�มีอายุต่างกัน
เปิดใจยอมรับข่าวสารที�ผู้ส่งสารส่งมา โดยค�านึงถึงการเคารพและให้เกียรติซึ�งกันและกัน แต่เมื�อวิเคราะห์
แยกเป็นรายปัจจัย พบว่า บุคลากรมีความคิดเห็นต่อปัจจัยทักษะในการสื�อสารของผู้รับสารที�ส่งผลต่อ
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ประสิทธิภาพการสื�อสาร แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที�ระดับ .01 ทั�งนี� อาจเนื�องจากบุคลากรผู้ที�
พึ�งเข้ารับการท�างานยังมีความรู้ความเข้าใจในเรื�องที�ผู้ส่งสารส่งมาน้อย แตกต่างกันบุคลากรที�ปฏบัิติงาน
มานานจนเกินความช�าชาญ 

3) การวิเคราะห์เปรียบเทียบปัจจัยที�ส่งผลต่อประสิทธิภาพการสื�อสารในองค์กรของ
ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) จ�าแนกตามระดับการศึกษา 
พบว่า บุคลากรที�มีระดับการศึกษาต่างกัน ในภาพรวม และรายปัจจัย มีความคิดเหน็ไม่แตกต่างกัน ทั�งนี�
อาจเนื�องจากบุคลากรทุกระดับการศึกษาเห็นความส�าคัญของประสิทธิภาพการสื�อสารในองค์กรของ
ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เพราะข่าวสารระหว่างบุคคล
ทุกระดับในองค์กรมีการเปลี�ยนแปลงข้อมูลข่าวสารอย่างต่อเนื�อง ดังนั�นการสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ การ
แลกเปลี�ยนความคิด ความรู้สึก ข้อเทจ็จริง รวมถึงการกระท�าต่างๆ ของคนในองค์กร เป็นสิ�งที�มองข้าม
ไม่ได้ดังนั�นประสิทธิภาพการสื�อสารที� เป็นเลิส คือหัวใจส�าคัญประการหนึ� งที�ท �าให้องค์กรประสบ
ความส�าเร็จ 

4) การเปรียบเทียบปัจจัยที�ส่งผลต่อประสิทธิภาพการสื�อสารในองค์กรของส�านักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) จ�าแนกตามระดับการปฏิบัติงาน พบว่า 
บุคลากรที�มีระดับการปฏบัิติงานต่างกัน ในภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที�ระดับ .01 และ
รายปัจจัย ได้แก่ �) บุคลากรมีความคิดเห็นต่อปัจจัยทักษะในการสื�อสารของผู้ส่งสารที� ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการสื�อสาร และ �) บุคลากรมีความคิดเห็นต่อปัจจัยท่านรับรู้และเข้าใจประเภทของข่าวสาร
ต่อไปนี� ได้อย่างมีประสิทธิภาพ แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที�ระดับ .01 แต่บุคลากรมีความ
คิดเห็นต่อปัจจัยท่านรับรู้และเข้าใจข่าวสารจากช่องทางต่อไปนี� ได้อย่างมีประสิทธิภาพ แตกต่างกันอย่างมี
นัยส�าคัญทางสถิติที�ระดับ .�� ทั�งนี� อาจเนื�องจากบุคลากรระดับช�านาญงาน เป็นผู้ที�มีองค์ความรู้ ด้านการ
สื�อสารและการประชาสัมพันธ์ในหน่วยงาน และสามารถเลือกใช้เครื� องมือการสื�อสารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพดีกว่า บุคลากรที�พึ�งเริ�มต้นการปฏบัิติงานไม่เกนิ � ปี 

 9.3 ผลการศึกษาความคิดเห็นเกี�ยวกับแนวทางการพฒันาประสิทธิภาพการสื �อสารใน

องคก์รของส�านกังาน ป.ป.ช.ของผูต้อบแบบสอบถาม สรุปไดด้งันี�  
ผลการศึกษาความคิดเหน็เกี�ยวกบัแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการสื�อสารในองค์กร

ของส�านักงาน ป .ป .ช .ของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า แนวทางที� บุคลากรเห็นด้วย กับการพัฒนา
ประสิทธิภาพการสื�อสารในองค์กรของส�านักงาน ป .ป.ช. คือ การพัฒนาประสิทธิภาพการสื�อสารในองค์กร
ของส�านักงาน ป.ป.ช. ในการสร้างระบบเชื�อมโยงข้อมูลการสื�อสารของส�านักงาน ป.ป.ช. ให้มีประสิทธิภาพ
สื�อ เช่น เว็บไซต์, ระบบอินทราเน็ต ,ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Saraban), จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-
Mail) การพัฒนารูปแบบ วิธีการ เนื�อหาสาระ และปรับช่องทางให้เหมาะสม สอดคล้อง กับความต้องการ
ของกลุ่มเป้าหมายทุกระดับ การประเมินผลการด�าเนินงานด้านการสื�อสารอย่างต่อเนื�อง และพัฒนา
บุคลากรด้านการสื�อสารอย่างต่อเนื�อง โดยเฉพาะการก�าหนดหลักสูตรต่าง ๆ  เช่น หลักสูตรการใช้สื�อ Social 
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Media, หลักสูตรการเขียนข่าว การสร้าง Content ที�ดี การพัฒนาผู้ที�ท �าหน้าที�โฆษก เช่น การให้ข่าวการให้
สัมภาษณ์ เป็นต้น 

 

10. ขอ้เสนอแนะ 
10.1. ขอ้เสนอแนะจากการวิจัย 

จากผลการศึกษาปัจจัยที�ส่งผลต่อประสิทธิภาพการสื�อสารในองค์กรของส�านักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  (ป.ป.ช.) ท�าให้ทราบถึงปัจจัยที� ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการสื�อสารในองค์กร ซึ�งจะเป็นประโยชน์ต่อส �านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เป็นอย่างยิ�ง จึงเห็นควรมีข้อเสนอแนะ ดังนี�  

ผูส่้งสาร  
ผู้บริหารในองค์กรควรให้ความส�าคัญกับการสื�อสารโดยจัดให้มีการน�าเสนอนโยบาย 

แนวทางปฏบิัติผลด�าเนินการหรือข้อมูลที�ส�าคัญต่างๆ ที�ผู้ใต้บังคับบัญชาควรรับรู้ อย่างสม��าเสมอ โดยอาจ
ให้มีกิจกรรมในการสื� อสาร เช่น การมอบแนวทางการปฏิบัติงานการจัดการประชุมกับผู้บริหาร 
ผู้อ�านวยการในส่วนกลาง และผู้อ�านวยการส�านักงาน ป.ป.ช. ประจ�าจังหวัด โดยผ่านระบบการประชุม
ทางไกล (VDO Conference) ที�มีวาระการประชุมที�ชัดเจน  

ส�านักประชาสัมพันธ์ ซึ�งเป็นหน่วยที�มีหน้าที�และความรับชอบโดยตรงในการส่งสารไป
ยังหน่วยงานภายในและบุคลากรทุกคนภายในองค์กรทั� งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ควรจัดให้มี
แผนพัฒนาบุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์เป็นรายบุคคล (IDP) การศึกษาดูงานในหน่วยงานหรือองค์กร
ที�มีความเชี�ยวชาญด้านการสื�อสารและการประชาสัมพันธ์ เช่น บริษัทปูนซีเมนต์ไทย บริษัท การบินไทย 
จ�ากัด มหาชน และสถานีโทรทัศน์ เป็นต้น 

ขอ้มูลข่าวสาร 
สร้าง Content ให้น่าสนใจ และสรุปสาระส�าคัญของข้อมูลข่าวสารที�ต้องการจะส่งให้

ชัดเจน เพื�อสามารถน�าไปเผยแพร่ในช่องทางต่างๆได้อย่างเหมาะสม 
ช่องทางการสื�อสาร 

เพิ�มช่องทางให้มีความหลากหลาย โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรในองค์กรสามารถเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารได้ง่าย สะดวก และรวดเร็ว ได้แก่ �. จัดท�าฐานข้อมูล ID Line ของบุคลากรทุกคนในองค์กร
เป็นฐานข้อมูล เพื�อส่งข้อมูลข่าวสารลงไปให้บุคลากรทุกคนได้รับทราบโดยเปิดโอกาสให้บุคลากรสามารถ 
ถาม-ตอบได้ �. จัดท �าระบบ E –Mail อัตโนมัติ ของบุคลากรทุกคนในองค์กร เป็นฐานข้อมูล เพื�อส่ง
ข้อมูลข่าวสารไปยังตัวบุคลากรได้โดยตรง  
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ผูร้บัสาร  
ควรส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในองค์กรโดยการก�าหนดหลักสูตรที�เกี�ยวการสื�อสาร

อย่างน้อยปีละ � ครั�ง อย่างต่อเนื�อง เช่น หลักสูตรการสื�อสารเพื�อความส�าเร็จขององค์กร หลักสูตรการใช้
สื�อ Social Media เป็นต้น 

แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการสื �อสารในองค์กรของส�านักงาน ป.ป.ช.  

เนื�องจากส�านักงาน ป.ป.ช. มีหน่วยงานในส่วนภูมิภาค คือ ส�านักงาน ป.ป.ช. ภาค �-� และส�านักงาน 
ป.ป.ช. ประจ�าจังหวัด ซึ�งใกล้ชิดกับประชาชน จึงเห็นควรให้มีการเพิ�มประสิทธิภาพในการสื�อสารโดยมี
แนวทางดังนี�  

  1) ก�าหนดให้เป็นหน้าที�ของส�านักงาน ป.ป.ช. ภาค �- � และส�านักงาน ป.ป.ช. ประจ�า
จังหวัด ในการสื�อสารและประชาสัมพันธ์ทั�งภายในและภายนอกองค์กร พร้อมทั�งก�าหนดต�าแหน่ง นัก
ประชาสัมพันธ์ขึ�น เพื�อสนับสนุนและประสานงานการสื�อสารได้อย่างทั�วถึง 

  2) ก�าหนดให้ตั�งคณะกรรมการการสื�อสารและประชาสัมพันธ์ระดับภาค ขึ� นโดยให้ผู้ช่วย
เลขาธิการฯ ภาค เป็นประธานกรรมการโดยให้ผู้อ�านวยการส�านักงาน ป.ป.ช. ประจ�าจังหวัด หรือผู้แทนใน
สังกัด และประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที� มีความเชี�ยวชาญทางด้านการสื�อสารและประชาสัมพันธ์เป็น
คณะท�างาน อย่างน้อย � คน ในการก�าหนดแผน แนวทางการสื�อสารประชาสัมพันธ์ภายในภาค เพื�อให้
เป็นกลไกการรับรู้ ถ่ายทอดนโยบายจากผู้บริหารไปยังบุคลากรในสังกัด และรับเรื�องข้อมูลข่าวสารจาก
บุคลากรในพื�นภูมิภาคส่งกลับมายังส�านักงาน ป.ป.ช. ส่วนกลาง 

  3) เห็นควรให้มีการจัดท�าแผนยุทธศาสตร์การสื�อสารในระดับส�านักงาน ป.ป.ช ภาค 
10.2 ขอ้เสนอแนะในการศึกษาวิจัยครั�งต่อไป  

  1)  ศึกษาวิจัย เรื�อง นวัตกรรมการสื�อสารประชาสัมพันธ์ภายในองค์กรส�านักงาน ป.ป.ช. 
เพื�อรองรับประเทศไทย 4.0 
  2) ศึกษาวิจัย เรื�อง ประสิทธิภาพการสื�อสารของส�านักงาน ป.ป.ช.ในการประชาสัมพันธ์ต่อ
การรับรู้ของประชาชน 
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