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บทคัดย่อ  
การวิจัยคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาการติดต่อส่ือสารของพนักงานภายในองค์กร ซ่ึง

ประกอบดว้ย 4 ดา้น คือ ผูส่้งข่าวสาร ตวัข่าวสาร ดา้นช่องทางข่าวสาร และผูรั้บสาร จ าแนกตามลกัษณะทาง
ประชากรศาสตร์ กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั คือ พนกังานบริษทัในเขตจงัหวดัสมุทรปราการ จ านวน 200 
คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล วิธีวิเคราะห์ทางสถิติแบบ t-test แบบ 
One-way ANOVAอยา่งมีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 ผลการศึกษาพบวา่  

พนกังานบริษทัในเขตจงัหวดัสมุทรปราการ มีปัญหาการติดต่อส่ือสารโดยรวมในระดบัมาก เม่ือ
พิจารณาแยกรายด้านจากมากไปน้อย คือ 1. ด้านช่องทางข่าวสาร 2. ด้านผูส่้งข่าวสาร 3. ด้านตวัข่าวสาร                
4. ดา้นผูรั้บข่าวสาร ตามล าดบั  

ภาพรวมของระดบัปัญหาในการติดต่อส่ือสารภายในองคก์รของพนกังานบริษทัในเขตจงัหวดั
สมุทรปราการ กลุ่มตวัอย่างมีระดบัปัญหาในการติดต่อส่ือสารภายในองค์กรในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก 
โดยระดบัปัญหาในการติดต่อส่ือสารภายในองค์กรของพนกังานบริษทัในเขตจงัหวดัสมุทรปราการ มาก
ท่ีสุดคือ ดา้นช่องทางข่าวสาร มีค่าเฉล่ีย 4.26 รองลงมา คือ ดา้นผูส่้งข่าวสาร มีค่าเฉล่ีย 4.22 และ ดา้นตวั
ข่าวสาร มีค่าเฉล่ีย 4.21 ล าดบัสุดทา้ย ดา้นผูรั้บข่าวสาร มีค่าเฉล่ีย 4.18 

 
1. บทน า 

ในโลกปัจจุบนัซ่ึงเป็นยุคของข้อมูลข่าวสารท่ีมนุษย์สามารถรับรู้ เรียนรู้ และเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสาร ไดอ้ย่างรวดเร็วทนัต่อการเปล่ียนแปลง ส่งผลให้องค์กรธุรกิจต่างๆ ตอ้งปรับตวัและพฒันาอย่าง
ต่อเน่ือง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจดัการองคก์รให้สามารถด าเนินต่อไปได ้การรู้เท่าทนัการ
เปล่ียนแปลงและสามารถปรับตวัให้กา้วไปขา้งหนา้ไดอ้ยา่งมัน่คง ท่ามกลางการแข่งขนัท่ีรุนแรง เบ้ืองหลงั
ความส าเร็จในการบริหารองคก์ร ตอ้งอาศยัการท างานร่วมกนัเป็นทีมและปัจจยัส าคญัท่ีเก้ือหนุนความส าเร็จ
ร่วมกนั คือ การส่ือสาร เพราะการส่ือสาร เป็นหวัใจของการท าความเขา้ใจระหวา่งกนัของมนุษยใ์นสังคม 
มนุษยจ์ะท าความเขา้ใจกนัไดต้อ้งอาศยัการส่ือสารเพื่อให้ขอ้มูล ถ่ายทอดความรู้ ความคิด ความเห็น และ

                                                           
1 นกัศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
2 อาจารยท่ี์ปรึกษา 
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ประสบการณ์ซ่ึงกนัและกนั เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกนัไดอ้ย่างสงบสุข อีกทั้งการส่ือสารยงัช่วนให้มนุษย์
พฒันาปัญญาและความคิดสร้างสรรคไ์ดอ้ยา่งไม่มีท่ีส้ินสุด 

ในองคก์รธุรกิจเอกชนและองคก์รภาครัฐ ต่างมีโครงสร้างท่ีสลบัซบัซ้อนมีการบริหารงานอยา่ง
เป็นระบบและตอ้งมีความสัมพนัธ์กบัองคก์รอ่ืนๆ ดงันั้นในการด าเนินงานขององคก์รการติดต่อส่ือสารจึงมี
ความจ าเป็นอย่างยิ่ง และเป็นรากฐานท่ีส าคญัของการบริหารงาน ปัจจยัท่ีเป็นอุปสรรคขดัขวางส าคญัของ
การบริหารงาน คือ การขาดการติดต่อส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นบุคลากรในองคก์รไดส้ร้างสรรค์
ความคิดดีๆข้ึนมาเพื่อองค์กร แต่ไม่มีการถ่ายทอดและส่ือสารให้ผูอ่ื้นรู้และเขา้ใจ น าไปใช้ประโยชน์ไดก้็
ยอ่มไม่เกิดประโยชน์อนัใดซ่ึงการส่ือสารท่ีสมบรูณ์นั้น ผูรั้บข่าวสารจะตอ้งเขา้ใจเป็นอยา่งเดียวกนักบัท่ีผูส่้ง
สารตอ้งการ 

 การติดต่อส่ือสารถือไดว้่าเป็นวิธีการท่ีจะท าให้บุคลากรใรองค์กรรู้ถึงความเคล่ือนไหวต่างๆ              
ท่ีเกิดข้ึนภายในองคก์ร หากปราศจากการติดต่อส่ือสารแลว้ การวางแผนงาน การมอบหมายงาน การสั่งการ 
การประสานงาน ก็จะไม่เกิดข้ึนเลยเพราะการส่ือสารสามารถช่วยในการตดัสินใจของผูบ้งัคบับญัชา ระดบั
หัวหน้างาน หรือผูบ้ริหารองค์การ จึงท าให้การส่ือสารมีความส าคญัต่อการบริหารงานของผูบ้ริหารใน
องคก์ร 

 
2. วตัถุประสงค์งานวจัิย 

 2.1 เพื่อศึกษาปัญหาการส่ือสารภายในองคก์รของพนกังานบริษทัในเขตจงัหวดสมุทรปราการ 
 2.2 เพื่อเปรียบเทียบปัญหาการส่ือสารภายในองค์กรของพนักงานษริษัทในเขตจังหวัด

สมุทรปราการ 
 

3. สมมุติฐานการวจัิย 
 3.1 พนกังานท่ีมีลกัษณะประชากรณ์ศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัมีปัญหาต่อการส่ือสารภายในองคก์ร

แตกต่างกนั 
 

4. ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 เพื่อน าผลการศึกษาท่ีได้น าไปไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงหรือพัฒนารูปแบบ

ติดต่อส่ือสารในองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนและน าไปใช้ในการวางแผนการติดต่อส่ือสารภายใน
องค์กร เพื่อเสริมสร้างการบริหารงานนทางด้านการติดต่อส่ือสารภายในองค์กรและสามารถท างานให้มี
ประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายไดม้ากยิง่ข้ึน 
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5. ขอบเขตงานวจัิย 
 ผูว้จิยัไดต้ั้งขอ้ก าหนดกฏเกณฑใ์นการท าวจิยัฉบบัน้ีโดยมีขอบเขตดงัน้ี 
 5.1 ขอบเขตดา้นประชากร 
  ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ พนงังานบริษทัในเขตจงัหวดัสมุทปราการ จ านวน 

200 คน 
 5.2 ขอบเขตดา้นเน้ือหา 

 การศึกษาคร้ังน้ีมุ่งศึกษาปัญหาของพนักงานษริษทัในเขตจงัหวดัสมุทรปราการต่อการ
ส่ือสารภายในองคก์ร ตามแนวทฤษฎี SMCR ของ เบอร์โล (David K.Berio) ได่แก่ ผูส่้งข่าวสาร ตวัข่าวสาร 
ช่องทางการติดต่อส่ือสาร ผูรั้บข่าวสาร 

 5.3 ขอบเขตดา้นระยะเวลา 
 ระยะเวลาในการจดัเก็บรวบรวมขอ้มูล คือ เดือนกนัยายน ถึง เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560 

 
6. ระเบียบวจัิย 

เคร่ืองมือวิจยัท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถามชนิดตอบด้วยตนเอง (Self – 
administered questionnaire) ซ่ึงผูว้ิจยัไดศึ้กษางานวิจยัและทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อเป็นแนวทาง
ในการสร้างเคร่ืองมือวิจยั เป็บแบบสอบถามเร่ือง การส่ือสารภายในองค์กรของพนักงานบริษทัในเขต
จงัหวดัสมุทรปราการ โดยแบ่งออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านผูส่้งสาร ด้านตวัข่าวสาร ด้านช่องทางการ
ติดต่อส่ือสาร และดา้นผูรั้บสาร โดยมีขั้นตอนในการสร้างแบบสอบถามดงัน้ี 

การสร้างแบบสอบถาม การส่ือสารภายในองค์กรของพนักงานบริษัทในเขตจังหวัด
สมุทรปราการ ได้จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อให้เหมาะสมกบักลุ่มประชากรของ
งานวจิยัน้ี ซ่ึงแบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ  

ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม มีลกัษณะเป็นแบบสอบถามจ านวน 5 ขอ้ (Check 
List)  

ตอนท่ี 2 การส่ือสารภายในองค์กรของพนกังานบริษทัในเขตจงัหวดัสมุทรปราการ มีลกัษณะ
เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามวิธีการของ ลิเคิร์ท (Likert) แบ่งออกเป็น 5 
ระดบั คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยท่ีสุด จ านวน 25 ขอ้ (บุญชู ศรีสะอาด. 2554: 77-79) 
  ระดบัความคิดเห็นต่อปัญหา   คะแนน 
  ระดบัมากท่ีสุด   ให ้  5 
  ระดบัมาก   ให ้  4 
  ระดบัปานกลาง   ให ้  3 
  ระดบันอ้ย   ให ้  2 
  ระดบันอ้ยท่ีสุด   ให ้  1 
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7. ผลการศึกษา 
 7.1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

จากการศึกษา พบว่า ผูต้อบแบบสอบถาม จ านวน 200 คน และผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิงมากกวา่เพศชาย จ านวน 144 คน คิดเป็นร้อยละ 72 และเพศชายจ านวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 
28 มีอายุ 30-39 ปี มากท่ีสุด จ านวน 92 คน คิดเป็นร้อยละ 46.0 รองลงมาคืออายุต  ่ากวา่ 30 ปี จ  านวน 69 คน 
คิดเป็นร้อยละ 34.5 และอาย ุ40 ปีข้ึนไปมีนอ้ยท่ีสุด จ านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 19.5 ส่วนใหญ่มีการศึกษา
ในระดบัปริญญาตรี มากท่ีสุด จ านวน 102 คน คิดเป็นร้อยละ 51.0 รองลงมาคือ สูงกวา่ปริญญาตรี จ  านวน 
61 คน คิดเป็นร้อยละ 30.5 และต ่ ากว่าปริญญาตรี มีน้อยท่ีสุด จ านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 18.5 
ประสบการณ์การท างานน้อยกว่า 5 ปี มากท่ีสุด จ านวน 83 คน คิดเป็นร้อยละ 41.5 รองลงมาคือ 5-10 ปี 
จ  านวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 32.5 และ10 ปีข้ึนไป มีนอ้ยท่ีสุด จ านวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 26.0 ต าแหน่ง
ในระดบับุคลากร มากท่ีสุด จ านวน 155 คน คิดเป็นร้อยละ 77.5 รองลงมาคือระดบัผูบ้ริหาร จ านวน 45 คน 
คิดเป็นร้อยละ 22.5 

7.2 ผลการวิเคราะห์ระดบัปัญหาในการติดต่อส่ือสารภายในองค์กรของพนกังานบริษทัในเขต
จงัหวดัสมุทรปราการ เม่ือเรียงล าดบัระดบัปัญหาในการติดต่อส่ือสารภายในองคก์รของพนกังานบริษทัใน
เขตจงัหวดัสมุทรปราการ เรียงล าดบัดงัน้ี ล าดบัท่ี 1 ดา้นช่องทางข่าวสาร มีค่าเฉล่ีย 4.26 ล าดบัท่ี 2 คือ ดา้นผู ้
ส่งข่าวสาร มีค่าเฉล่ีย 4.22 ล าดบัท่ี 3 ดา้นตวัข่าวสาร มีค่าเฉล่ีย 4.21 ล าดบัท่ี 4 ดา้นผูรั้บข่าวสาร มีค่าเฉล่ีย 
4.18  

ปัญหาในการติดต่อส่ือสารภายในองคก์รของพนกังานบริษทัในเขตจงัหวดัสมุทรปราการจากผล
การศึกษาระดบัปัญหาในการติดต่อส่ือสารภายในองคก์รของพนกังานบริษทัในเขตจงัหวดัสมุทรปราการ 
ไดแ้ก่ ดา้นผูส่้งข่าวสาร ดา้นตวัข่าวสาร ดา้นช่องทางข่าวสาร ดา้นผูรั้บข่าวสาร สามารถสรุปผลการศึกษาได้
ดงัน้ี 

ด้านผูส่้งข่าวสาร กลุ่มตวัอย่างระดบัปัญหาในการติดต่อส่ือสารภายในองค์กรของพนักงาน
บริษัทในเขตจังหวดัสมุทรปราการ โดยรวมเฉล่ียอยู่ในระดับมาก ซ่ึงพนักงานบริษัทในเขตจังหวดั
สมุทรปราการ มีระดบัปัญหาในการติดต่อส่ือสารภายในองค์กรมากเป็นอนัดบั 1 คือ วิธีการในการส่ือสาร
ไม่เหมาะสมกบัเร่ืองท่ีจะส่ือสาร (x  = 4.22 , S.D. = 0.78) อนัดบัท่ี 2 คือ การแจง้ข่าวสารกบัระยะเวลาไม่
สอดคลอ้งกนั ท าให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบติังาน (x  = 4.22 , S.D. = 0.76) อนัดบัท่ี 3 คือ ผูส่้งสารไม่
เขา้ใจในการส่งข่าวสารแบบไม่เป็นทางการ เช่น การส่ือสารทางวาจา (x  = 4.22 , S.D. = 0.74) 

ดา้นตวัข่าวสาร กลุ่มตวัอยา่งระดบัปัญหาในการติดต่อส่ือสารภายในองคก์รของพนกังานบริษทั
ในเขตจงัหวดัสมุทรปราการ โดยรวมเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงพนกังานบริษทัในเขตจงัหวดัสมุทรปราการ มี
ระดบัปัญหาในการติดต่อส่ือสารภายในองคก์รมากเป็นอนัดบั 1 คือ ความไม่น่าเช่ือถือของการส่ือสารทาง
วาจา (x  = 4.24 , S.D. = 0.78) อนัดบัท่ี 2 คือ ข่าวสารมีความไม่เหมาะสม เช่น รายละเอียด ใจความส าคญั
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และความยาวของสารท่ีจะส่ือ (x  = 4.22 , S.D. = 0.76) อนัดบัท่ี 3 คือ ความผดิพลาดของการพิมพห์รือการ
เขียนข่าวสารในการติดต่อส่ือสาร (x  = 4.13 , S.D. = 0.75) 

ดา้นช่องทางข่าวสาร กลุ่มตวัอยา่งระดบัปัญหาในการติดต่อส่ือสารภายในองคก์รของพนกังาน
บริษัทในเขตจังหวดัสมุทรปราการ โดยรวมเฉล่ียอยู่ในระดับมาก ซ่ึงพนักงานบริษัทในเขตจังหวดั
สมุทรปราการ มีระดบัปัญหาในการติดต่อส่ือสารภายในองคก์รมากเป็นอนัดบั 1 คือ การส่ือสารท่ีเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรโดยผา่นช่องทางบุคคลมีความยุง่ยาก เช่น การท าเอกสารหรือหนงัสือราชการ(x  = 4.30 , S.D. 
= 0.74) และการส่ือสารทางวาจาท าให้ขอ้มูลข่าวสารคลาดเคล่ือน(x  = 4.20 , S.D. = 0.74) อนัดบัท่ี 2 คือ 
เคร่ืองมือและอุปกรณ์ในการส่ือสารไม่มีประสิทธิภาพ(x  = 4.23 , S.D. = 0.71) อนัดบัท่ี 3 คือ อุปกรณ์ท่ี
ช่วยอ านวยความสะดวกในการติดต่อส่ือสารขององค์กรมีไม่เพียงพอ เช่น คอมพิวเตอร์ โทรศพัท์ (x  = 
4.30 , S.D. = 0.68) และความไม่ช านาญในการปฏิบติังานเน่ืองจากการส่ือสาร โดยใชเ้คร่ืองมือและอุปกรณ์
ท่ีมีขั้นตอนท่ียุง่ยากและซบัซอ้น (x  = 4.30 , S.D. = 0.68) 

ด้านผูรั้บข่าวสารโดยรวมเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก (x  = 4.20 , S.D. = 0.53) แต่หาพิจารณาเป็น
รายขอ้พบวา่ปัญหาท่ีมีคะแนนสูงสุด 3 อนัดบัแรก อนัดบัท่ี 1 คือ ความไม่น่าเช่ือถือของการส่ือสารทางวาจา 
(x  = 4.24 , S.D. = 0.78) อนัดบัท่ี 2 คือ ข่าวสารมีความไม่เหมาะสม เช่น รายละเอียด ใจความส าคญัและ
ความยาวของสารท่ีจะส่ือ (x  = 4.22 , S.D. = 0.76) อนัดบัท่ี 3 คือ ความผิดพลาดของการพิมพ์หรือการ
เขียนข่าวสารในการติดต่อส่ือสาร (x  = 4.13 , S.D. = 0.75) 

7.3 ภาพรวมของระดับปัญหาในการติดต่อส่ือสารภายในองค์กรของพนักงานบริษทัในเขต
จงัหวดัสมุทรปราการ กลุ่มตวัอยา่งมีระดบัปัญหาในการติดต่อส่ือสารภายในองคก์รในภาพรวมอยูใ่นระดบั
มาก โดยระดบัปัญหาในการติดต่อส่ือสารภายในองค์กรของพนกังานบริษทัในเขตจงัหวดัสมุทรปราการ 
มากท่ีสุดคือ ดา้นช่องทางข่าวสาร มีค่าเฉล่ีย 4.26 รองลงมา คือ ดา้นผูส่้งข่าวสาร มีค่าเฉล่ีย 4.22 และ ดา้นตวั
ข่าวสาร มีค่าเฉล่ีย 4.21 ล าดบัสุดทา้ย ดา้นผูรั้บข่าวสาร มีค่าเฉล่ีย 4.18  

ความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคลกับระดับปัญหาในการติดต่อส่ือสารภายในองค์กรของ
พนกังานบริษทัในเขตจงัหวดัสมุทรปราการ 

จาการศึกษาเปรียบเทียบปัจจยัส่วนบุคคลกบัระดบัปัญหาในการติดต่อส่ือสารภายในองคก์รของ
พนกังานบริษทัในเขตจงัหวดัสมุทรปราการจ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคลพบว่า เพศ ระดบัการศึกษา และ
สถานภาพการท างาน ไม่มีผลต่อระดบัปัญหาในการติดต่อส่ือสารภายในองคก์รของพนกังานบริษทัในเขต
จงัหวดัสมุทรปราการ ส่วนปัจจยัดา้นอาย ุมีผลต่อระดบัปัญหาในการติดต่อติดส่ือสาร ดา้นผูรั้บสาร มีผลต่อ
ระดบัปัญหาในการติดต่อส่ือสารภายในองค์กรของพนักงานบริษทัในเขตจงัหวดัสมุทรปราการ อย่างมี
ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 และปัจจยัส่วนบุคคลดา้นประสบการณ์ท างาน มีผลต่อระดบัปัญหาในการ
ติดต่อติดส่ือสาร ดา้นผูส่้งข่าวสาร ดา้นตวัข่าวสาร ดา้นช่องทางการส่ือสาร ดา้นผูรั้บข่าวสาร มีผลต่อระดบั
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ปัญหาในการติดต่อส่ือสารภายในองค์กรของพนักงานบริษทัในเขตจงัหวดัสมุทรปราการ อย่างมีระดบั
นยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
 
8. อภิปรายผล 

 จากผลการศึกษาในเร่ือง การติดต่อส่ือสารภายในองค์กรของพนักงานบริษทัในเขตจงัหวดั
สมุทรปราการ ผูว้ิจยัไดน้ าประเด็นท่ีมีความส าคญัต่อการติดต่อส่ือสารภายในองคก์รของพนกังานบริษทัใน
เขตจงัหวดัสมุทรปราการ ตามกรอบแนวคิดของการศึกษาค้นควา้ 4 ด้าน คือ ด้านผูส่้งข่าวสาร ด้านตวั
ข่าวสาร ดา้นช่องทางการส่ือสาร ดา้นผูรั้บข่าวสาร โดยมีประเด็นท่ีน่าสนใจสามารถน ามาอภิปรายไดด้งัน้ี  

 พนักงานบริษทัในเขตจงัหวดัสมุทรปราการภาพรวมของระดับปัญหาในการติดต่อส่ือสาร
ภายในองค์กรของพนักงานบริษัทในเขตจังหวดัสมุทรปราการ กลุ่มตัวอย่างมีระดับปัญหาในการ
ติดต่อส่ือสารภายในองคก์รในภาพรวมอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น โดยระดบัปัญหาในการติดต่อส่ือสารภายใน
องคก์รของพนกังานบริษทัในเขตจงัหวดัสมุทรปราการ มากท่ีสุด คือ ดา้นช่องทางข่าวสาร ดา้นผูส่้งข่าวสาร 
ด้านตวัข่าวสาร ด้านผูรั้บข่าวสาร ตามล าดบั อาจเน่ือจากการส่งต่อข่าวสารกระบวนการส่ือสารท่ีคิดว่า
ถ่ายทอดข่าวสารเป็นล าดบัขั้นลงมานั้นทัว่ถึงแลว้ อาจไม่เป็นเช่นนั้นเน่ืองจากมีลกัษณะการท างานคนละท่ี
คนละแผนก ท าให้บุคลากรบางคน อาจไม่ไดรั้บข่าวสาร ไม่ทราบขอ้มูลบางเร่ือง และเม่ือเวลาผา่นพน้ไปผู ้
ส่งสาด้วยวาจาอาจลืมส่ือสารในเร่ืองดงักล่าว ปัจจุบนัการติดต่อส่ือสารระหว่างบุคคล ไม่ว่าจะเป็นจาก
ผูบ้ริหารไปสู่ผูป้ฏิบติังาน จากหวัหนา้ไปสู้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา จากฝ่ายหน่ึงไปยงัอีกฝ่ายหน่ึง การแจง้ข่าวสาร 
การส่งผ่านข่าวสารหลายขั้นตอน หรือใช้วิธีบอกต่อๆกันมา อาจท าให้เกิดการรับข่าวสารไม่ครบถ้วน
สมบรูณ์ ไม่ทัว่ถึงบุคลากรทุกคน และขอ้มูลท่ีไดรั้บอาจคลาดเคล่ือนจากความจริง ท าให้เกิดความเขา้ใจไม่
ตรงกนัระหวา่งบุคลากรกบัผูบ้ริหารไม่สอดคลอ้งกนั ซ่ึงท าให้เกิดความเสียหายต่อการปฏิบติังาน การขาด
ระบบการส่ือสารท่ีดีนอกจากจะกระทบต่อการประสานงานระหว่างผูป้ฏิบติังาน และยงัท าให้หนา้ท่ีต่างๆ 
ในองค์กรไม่อาจด าเนินงานให้ประสบผลส าเร็จตามวตัถุประสงค์หน่วยงานได้ ดังนั้นผูบ้ริหารจึงควร
ตระหนักในความส าคญัของการติดต่อส่ือสารภายในองค์กร เน่ืองจากการบริหารงานภายในองค์กรตอ้ง
อาศยัการส่ือสารเป็นตวัเช่ือมกิจกรรมต่างๆ ระหวา่งหน่วยงานในองคก์ร ระหวา่งบุคคล เป็นเคร่ืองมือส าคญั
ในการท างานเช่ือมความสัมพนัธ์และความเขา้ใจของบุคลากรในหน่วยงาน ช่วยให้ผูป้ฏิบติังานเขา้ใจใน
บทบาทของแต่ละคน ชัดเจนและตรงกัน อันจะน าพาหน่วยงานบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายและ
วตัถุประสงค์ของหน่วยงาน ซ่ึงสอดคล้องกบั จุฑารัตน์ มาลยัพวง (2543 : บทคดัย่อ) ท่ีศึกษาปัญหาการ
ติดต่อส่ือสารของบุคลากรมหาวิทยาลยัมหาสารคาม พบวา่ ปัญหาการติดต่อส่ือสารโดยรวมอยูใ่นระดบัปาน
กลาง บุคลากรท่ีมีวุฒิการศึกษา สถานภาพต าแหน่ง และประสบการณ์ท างานแตกต่างกัน มีปัญหาการ
ติดต่อส่ือสารทั้งโดยรวมและเป็นรายดา้นไม่แตกต่างกนั  
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 เม่ือผลการเปรียบเทียบระดบัระดบัปัญหาในการติดต่อติดส่ือสารภายในองค์กรของพนักงาน
บริษทัในเขตจงัหวดัสมุทรปราการ โดยจ าแนกตามลกัษณะทางประชากรศาสตร์ตามสมมติฐานท่ี 1-5 สรุป
ไดด้งัน้ี 

 สมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศ มีระดบัปัญหาในการติดต่อติดส่ือสารแตกต่างกนั  
ผลท่ีไดไ้ม่แตกต่างกนัซ่ึงปฏิเสธสมมติฐาน เพศจะเป็นเพศใดก็สามารถเขา้ใจไดใ้นการส่งสาร

และการรับสาร ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ พิเชษฐ์ บุญมี (2544: 153-155) ไดท้  าการวิจยัเร่ืองการส่ือสาร
ภายในองคก์ร : ศึกษากรณีธนาคารไทยพานิชยจ์  ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่พบว่า เพศ ระดบัการศึกษา 
และสถานภาพการท างานท่ีต่างกนัมีความคิดเห็นต่อผลของการส่ือสารภายในธนาคารไม่แตกต่างกนั 

 สมมติฐานท่ี 2 ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอาย ุมีระดบัปัญหาในการติดต่อติดส่ือสารแตกต่างกนั  
ผลท่ีไดแ้ตกต่างกนัซ่ึงเป็นตามสมมติฐาน อายุมีผลต่อการรับรู้ในการติดต่อส่ือสารซ่ึงอายุนอ้ย

อาจท าให้ไม่เขา้ใจในการส่ือสารในองค์กรในเร่ืองต่างๆ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของเรวตัร สมบติัทรัพย ์
(2543:บทคดัย่อ) ได้ศึกษาการติดต่อส่ือสารภายในองค์กร: กรณีศึกษาบริษทัซีเกทเทคโนโลยี พบว่า 
องค์ประกอบทางสังคม ไดแ้ก่ อายุ การศึกษา ต ่าแหน่ง มีความสัมพนัธ์กบัความคิดเห็นต่อการส่ือสารใน
องค์กร และงานวิจยัของขนิษฐา มณีรัตน์ และวนิดา จิตประไพ เรวตัร สมบติัทรัพย.์ 2543:82 ; อา้งอิงจาก 
ขนิษฐา และวนิดา. 2540. ประเภทและระดบัต าแหน่งในห้องสมุดมหาวิทยาลยัท่ีสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการ
ส่ือสาร) 

 สมมติฐานท่ี 3 ปัจจยัส่วนบุคคลด้านระดบัการศึกษา มีระดบัปัญหาในการติดต่อติดส่ือสาร
แตกต่างกันผลท่ีได้ไม่แตกต่างกันซ่ึงปฏิเสธสมมติฐาน ระดับการศึกษาไม่มีผลต่อการรับรู้ในการ
ติดต่อส่ือสารภายในองคก์ร ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ พิเชษฐ์ บุญมี (2544: 153-155) ไดท้  าการวิจยัเร่ือง
การส่ือสารภายในองคก์ร : ศึกษากรณีธนาคารไทยพานิชยจ์  ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่พบวา่ เพศ ระดบั
การศึกษา และสถานภาพการท างานท่ีต่างกนัมีความคิดเห็นต่อผลของการส่ือสารภายในธนาคารไม่แตกต่าง
กนั 

 สมมติฐานท่ี 4 ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นประสบการณ์ท างาน มีระดบัปัญหาในการติดต่อติดส่ือสาร
แตกต่างกนัผลท่ีไดแ้ตกต่างกนัซ่ึงเป็นตามสมมติฐาน ประสบการณ์การท างานมีผลต่อความเขา้ใจในการ
ส่ือสารภายในองค์กร ซ่ึงสอดคล้องกบังานวิจยัของเรวตัร สมบติัทรัพย ์(2543:บทคดัย่อ) ได้ศึกษาการ
ติดต่อส่ือสารภายในองค์กร: กรณีศึกษาบริษทัซีเกทเทคโนโลยี พบว่า องค์ประกอบทางสังคม ไดแ้ก่ อายุ 
การศึกษา ต ่าแหน่ง มีความสัมพนัธ์กบัความคิดเห็นต่อการส่ือสารในองค์กร และงานวิจยัของขนิษฐา มณี
รัตน์ และวนิดา จิตประไพ เรวตัร สมบติัทรัพย.์ 2543:82; อา้งอิงจาก ขนิษฐา และวนิดา. 2540. ประเภทและ
ระดบัต าแหน่งในหอ้งสมุดมหาวทิยาลยัท่ีสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการส่ือสาร) 

 สมมติฐานท่ี 5 ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นสถานภาพการท างาน มีระดบัปัญหาในการติดต่อติดส่ือสาร
แตกต่างกนั ผลท่ีไดไ้ม่แตกต่างกนัซ่ึงปฏิเสธสมมติฐาน ไม่วา่สถานภาพการท างานในระดบัไหนก็สามารถ
เขา้ใจการส่ือสารในองค์ได้ ซ่ึงสอดคล้องกบั จุฑารัตน์ มาลยัพวง (2543 : บกคดัย่อ) ท่ีศึกษาปัญหาการ
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ติดต่อส่ือสารของบุคลากรมหาวิทยาลยัมหาสารคาม พบวา่ ปัญหาการติดต่อส่ือสารโดยรวมอยูใ่นระดบัปาน
กลาง บุคลากรท่ีมีวุฒิการศึกษา สถานภาพต าแหน่ง และประสบการณ์ท างานแตกต่างกัน มีปัญหาการ
ติดต่อส่ือสารทั้งโดยรวมและเป็นรายดา้นไม่แตกต่างกนั  

 
9. ข้อเสนอแนะ 

 จากการศึกษา เร่ือง การติดต่อส่ือสารภายในองคก์รของพนกังานบริษทัในเขตจงัหวดั
สมุทรปราการ ผูว้จิยัขอเสนอแนวทางการแกปั้ญหาการส่ือสารในองคก์ร ดงัน้ี 

1. ดา้นผูส่้งสาร ปัจจุบนัมีวธีิการส่งข่าวสารถึงตงัผูรั้บสารไดอ้ยา่งรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
ยิง่ข้ึน ดงันั้นควรใชว้ธีิการส่งสารในหลายๆเป็น เช่น การเวยีนเร่ืองท่ีส าคญัเร่งด่วนถึงตวับุคคลโดยตรง และ
อีเมลถึงบุคลากรโดยตรง 

2. ดา้นตวัข่าวสาร การส่ือสารทางวาจาผา่นหลานคนอาจท าใหต้วัข่าวสารอาขบิดเบือนไดใ้น
บางคร้ัง ดงันั้น การ่ือสารทางวาจาจึงควรพิจารณาความน่าเช่ือถือของบุคคลท่ีรับสารเพื่อไปส่ง ตวัข่าวสาร
นั้นจะตอ้งมีความถูกตอ้ง กระชบั เพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจท่ีตรงกนั ไม่คลาดเคล่ือนและมีลกัษณะลายลกัษณ์
อกัษรท่ีสามารถใชเ้ป็นหลกัฐานได ้

3. ดา้นช่องทางข่าวสาร สนบัสนุนและส่งเสริมการใชอี้เมลในการส่ือสารภายในองคก์รใหม้าก
ข้ึน ทั้งในแบบส่วนบุคคลและเป็นกลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มผูบ้ริหาร กลุ่มผูป้ฏิบติังาน หากเป็นกรณีเร่งด่วนมากก็
สามารถใชก้ารส่งผา่นทางโทรศพัท ์

4. ดา้นผูรั้บข่าวสาร เน่ือจากบุคคลากรต่างปฏิบติัหนา้ท่ีท่ีแตกต่างกนัไป มีภารกิจเฉพาะหนา้ท่ีต่า
งนั การใชก้ารส่งสารทางวาจาจากเพื่อนร่วมงานถึงเพื่อนร่วมงานมกัจะท าใหไ้ม่เขา้ใจในสารท่ีไดรั้บ ดงันั้น 
หวัหนา้งานจึงควรเป็นผูส่้งสารใหแ้ก่ผูรั้บข่าวสารอยา่งสม ่าเสมอ และหากมีขอ้ความเป็นลายลกัษร์อกัษร
อยา่งเร่งด่วน ก็ควรแจง้และเวยีนกนัในกลุ่มงานทนัที เพื่อใหผู้รั้บสารเขา้ถึงสารนั้นอยา่งถูกตอ้งและทนัต่อ
เหตุการณ์ 
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