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บทคดัย่อ 

 

การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงค ์2 ประการคือ เพื่อศึกษาระดบัความคิดเห็นของพนกังานต่อ

การส่ือสารภายในองค์การของโรงพยาบาลนนทเวช และ เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของ

พนกังานต่อการส่ือสารภายในองคก์ารของโรงพยาบาลนนทเวช จาํแนกตามคุณลกัษณะส่วนบุคคล 

ประกอบด้วย เพศ อายุ อายุงาน ระดับการศึกษา และฝ่ายงาน ประชากรได้แก่พนักงานฝ่าย

สนับสนุนบริการ ฝ่ายบริการการแพทย์ และฝ่ายการพยาบาล ท่ีปฏิบติังานอยู่ในโรงพยาบาล 

นนทเวช จงัหวดันนทบุรี จาํนวน 1,027 คน ใชก้ารสุ่มตวัอยา่งแบบแบ่งกลุ่ม (Stratified Sampling) 

ไดต้วัอยา่งจาํนวน 289 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูลแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดงัน้ี ตอนท่ี 

1 เป็นแบบสอบถามปลายเปิดจาํนวน 5 ขอ้ ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามแบบตรวจสอบรายการแบ่ง

ออกเป็น 3 ระดบั จาํนวน 11 ช่องทาง ตอนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามเพื่อวดัความคิดเห็นของพนกังาน

ต่อการติดต่อส่ือสารภายในองคก์ารของโรงพยาบาลนนทเวช แบ่งออกเป็น 5 ระดบัจาํนวน 30 ขอ้ 

เก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเอง ไดแ้บบสอบถามคืนกลบัมาจาํนวน 289 ชุด คิดเป็นหน่ึงร้อย

เปอร์เซ็นต์ สถิติท่ีใช้ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่า t-test ค่า F-testและ 

ค่า Scheffe-test ผลการศึกษาพบวา่ 

1. ช่องทางการส่ือสารภายในโรงพยาบาลนนทเวชพนักงานใช้งานกันมากเรียง

ตามลาํดบัจากมากท่ีสุดไดด้งัน้ี โทรศพัท/์เพื่อนร่วมงาน/การจดัประชุม/หนงัสือเวียน/บอร์ดข่าวสาร 

Electronic mail (E-mail)/วารสารภายในโรงพยาบาล/Intranet/E-mail ส่วนตวั/Facebook/MSN 

2. พนักงานมีความคิดเห็นว่ารูปแบบการส่ือสารภายในองค์การของโรงพยาบาล  

นนทเวชมีทิศทางการส่ือสารจากบนลงล่างมากท่ีสุด รองลงมาเป็นการส่ือสารแบบแนวราบ 

รองลงมาเป็นการส่ือสารแบบขา้มสายงาน การส่ือสารจากล่างข้ึนบนนอ้ยท่ีสุด และพนกังานมีความ

คิดเห็นวา่คุณภาพของข่าวสารของการส่ือสารภายในโรงพยาบาลนนทเวชมีคุณภาพอยูใ่นระดบัมาก 

ฆ 
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3. เม่ือใชส้ถิติ t-test ทดสอบค่าเฉล่ียความคิดเห็นของพนกังานต่อการส่ือสารภายใน

องคก์ารของโรงพยาบาลนนทเวช ไม่พบความแตกต่างระหว่างเพศชายและเพศหญิง และเม่ือใช้

สถิติ F-test ทดสอบค่าเฉล่ียความคิดเห็นของพนักงานต่อการส่ือสารภายในองค์การของ

โรงพยาบาลนนทเวช พบความแตกต่างของตวัแปรดา้นอายงุาน และฝ่ายงานท่ีสังกดัโดยภาพรวม  

ท่ีระดบันยัสาํคญั .05 แต่ไม่พบความแตกต่างของตวัแปรดา้นอาย ุและระดบัการศึกษา 
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ABSTRACT 

 

The objectives of this study were to investigate the levels of opinions of the officials 

towards communication in organization of Nonthavej Hospital and to compare the opinions of the 

officials towards communication in organization of Nonthavej Hospital classified according their 

personal qualifications; gender, age, work experience, educational level and work channels. The 

populations used in the study were 1,027 supporting officials in medical service and nursing 

service in Nonthavej Hospital, Nonthaburi province. 289 samplings were obtained through 

stratified sampling. The research instruments were classified into 3 sections as follows; 

Part 1: Five open-ended questions, part two: the check-list questions with 3 scales and 

11 channels, and part three: 30 questions with 5 scales for investigating the hospital officials’ 

opinions. The 289 sets of questionnaires were distributed by the researcher and all the 

questionnaires were collected. The statistics used in the study were percentage, mean, standard 

deviation, t-test, F-test and Scheffe-test.  

The results of the study found that: 

1. The communication channels in the hospital that the officials prefer to use from 

maximum to minimum as follows; telephone, colleagues, meeting, circulating letters, news board, 

E-mail, hospital magazine, intranet, personal E-mail, Facebook and MSN. 

2. The communication in the hospital is mostly the top-down system followed by 

horizontal communication, cross-work field communication, and communication from down to 

top respectively. The hospital officials indicate that the quality of information in Nonthavej 

Hospital is in a high level. 
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3. The opinions of the officials analyzed through t-test are not different by gender, but 

the differences in variable of work experience and work section are found from F-test with a 

significantly statistic figure at 0.5. The difference is not found in the variable of age and 

educational level. 
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วิทยานิพนธ์ฉบับน้ีเสร็จสมบูรณ์ได้ด้วยความกรุณาและเอาใจใส่อย่างยิ่งจาก 

อาจารย์ ดร. ชํานาญ ปิยวนิชพงษ์ อาจารย์ท่ีปรึกษา ท่ีได้สละเวลาอันมีค่าในการให้ความรู้ 

ขอ้เสนอแนะ  ตลอดจนตรวจสอบรายละเอียดต่างๆ และแกไ้ขวิทยานิพนธ์ดว้ยความเอาใจใส่ดว้ยดี

ตลอดมาซ่ึงผูว้ิจยัรู้สึกซาบซ้ึงและประทบัใจในความกรุณาจากท่าน จึงขอกราบขอบพระคุณเป็น

อยา่งสูงไว ้ณ โอกาสน้ีดว้ย 

ขอกราบขอบพระคุณ คุณปัทมา พรมมาส รองประธานเจา้หน้าท่ีบริหารโรงพยาบาล 

นนทเวชท่ีไดใ้ห้การสนบัสนุนดา้นการศึกษาและความอนุเคราะห์ในการทาํวิทยานิพนธ์ในคร้ังน้ี

ขอขอบคุณพนักงานโรงพยาบาลนนทเวชทุกท่าน ท่ีกรุณาให้ความช่วยเหลือในการเก็บรวบรวม

ขอ้มูล อนัเป็นประโยชน์ต่อการทาํวิทยานิพนธ์เป็นอยา่งยิง่ 

ขอกราบขอบพระคุณ นางวราภรณ์ กระบวนยุทธ ผูเ้ป็นมารดา ท่ีคอยสนับสนุนและ

เป็นกาํลงัใจสําคญั และ ขอบคุณนายเขมชาติ มงักรศกัด์ิสิทธ์ิ กาํลงัใจสําคญัท่ีทาํให้ผูว้ิจยัมีความ

ตั้งใจและความพยายามจนกลายเป็นความสาํเร็จ รวมถึงทุกท่านท่ีผูว้ิจยัไม่สามารถเอ่ยนามไดค้รบ 

สุดทา้ยน้ี  ความสําเร็จของคุณงามความดีท่ีเป็นประโยชน์อนัเกิดจากผลการศึกษาใน

คร้ังน้ี ผูว้ิจยัขออุทิศให้กบัท่านอาจารยทุ์กท่านท่ีประสาทวิชาความรู้อนัเป็นส่ิงท่ีมีค่ายิ่งแก่ผูว้ิจยั  

ส่วนความผดิพลาดและขอ้บกพร่องใดๆ  ท่ีอาจจะมีผูว้ิจยัขอนอ้มรับไวแ้ต่ผูเ้ดียว 
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บทที ่1 

บทนํา 

 

1.1 ทีม่าและความสําคญัของปัญหา 

ในโลกปัจจุบนัซ่ึงเป็นยุคของขอ้มูลข่าวสารท่ีมนุษยส์ามารถรับรู้ เรียนรู้ และเขา้ถึง

ขอ้มูลข่าวสาร ไดอ้ยา่งรวดเร็วทนัต่อการเปล่ียนแปลง ส่งผลใหอ้งคก์รธุรกิจต่างๆ ตอ้งปรับตวัและ

พฒันาอยา่งต่อเน่ือง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจดัการองคก์รให้สามารถดาํเนินต่อไป

ได ้การรู้เท่าทนัการเปล่ียนแปลงและสามารถปรับตวัให้กา้วไปขา้งหน้าไดอ้ย่างมัน่คง ท่ามกลาง

การแข่งขนัท่ีรุนแรง เบ้ืองหลงัความสาํเร็จในการบริหารองคก์ร ตอ้งอาศยัการทาํงานร่วมกนัเป็นทีม

และปัจจยัสาํคญัท่ีเก้ือหนุนความสาํเร็จร่วมกนั คือ การส่ือสาร เพราะการส่ือสาร เป็นหวัใจของการ

ทาํความเขา้ใจระหว่างกนัของมนุษยใ์นสังคม มนุษยจ์ะทาํความเขา้ใจกนัไดต้อ้งอาศยัการส่ือสาร

เพื่อให้ขอ้มูล ถ่ายทอดความรู้ ความคิด ความเห็น และประสบการณ์ซ่ึงกนัและกนั เพ่ือให้สามารถ

อยูร่่วมกนัไดอ้ยา่งสงบสุข อีกทั้งการส่ือสารยงัช่วยให้มนุษยพ์ฒันาปัญญาและความคิดสร้างสรรค์

ไดอ้ยา่งไม่มีท่ีส้ินสุด  

ในองค์กรธุรกิจเอกชนและองค์กรภาครัฐ ต่างมีโครงสร้างท่ีสลับซับซ้อนมีการ

บริหารงานอย่างเป็นระบบและตอ้งมีความสัมพนัธ์กบัองคก์รอ่ืนๆ ดงันั้นในการดาํเนินงานของ

องค์กรการติดต่อส่ือสารจึงมีความจาํเป็นอย่างยิ่ง และเป็นรากฐานท่ีสําคญัของการบริหารงาน 

ปัจจัยท่ีเป็นอุปสรรคขัดขวางสําคัญของการบริหารงาน  คือ การขาดการติดต่อส่ือสารท่ีมี

ประสิทธิภาพ นอกจากนั้นหากบุคลากรในองคก์รไดส้ร้างสรรคค์วามคิดดีๆ ข้ึนมาเพื่อองคก์ร แต่

ไม่มีการถ่ายทอดและส่ือสารใหผู้อ่ื้นรู้และเขา้ใจ นาํไปใชป้ระโยชน์ไดก้ย็อ่มไม่เกิดประโยชน์อนัใด 

ซ่ึงการส่ือสารท่ีสมบูรณ์นั้น ผูรั้บข่าวสารจะตอ้งเขา้ใจเป็นอยา่งเดียวกนักบัท่ีผูส่้งสารตอ้งการ  

การติดต่อส่ือสารถือไดว้่าเป็นวิธีการท่ีจะทาํใหบุ้คลากรในองคก์รรู้ถึงความเคล่ือนไหว

ต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนภายในองคก์ร หากปราศจากการติดต่อส่ือสารแลว้ การวางแผนงาน การมอบหมาย

งาน การสั่งการ การประสานงาน ก็จะไม่เกิดข้ึนเลย เพราะการส่ือสารสามารถช่วยในการตดัสินใจ

ของผูบ้งัคบับญัชา ระดบัหัวหนา้งาน หรือผูบ้ริหารองคก์าร จึงทาํให้การส่ือสารมีความสาํคญัต่อ

การบริหารงานของผูบ้ริหาร ในองคก์ร  

การบริหารเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ในการบริหารและการจดัการ การท่ีพนกังานตอ้งการ

ให้ผูบ้ริหารรับรู้ถึงความรู้สึก ความคิดของตนเองว่าเป็นเช่นไร ก็ตอ้งอาศยัการส่ือสาร (ปรียาพร 
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วงศอ์นุตรโรจน์, 2535, น. 171) นอกจากน้ีแลว้ การส่ือสารยงัมีความสาํคญัในการช่วยใหค้นท่ีอยู่

รวมกนัรู้ความหมายจากการท่ี ไดดู้ ไดฟั้ง ไดส้ัมผสับ่อยๆ ทาํใหเ้ขา้ใจเร่ืองนั้นๆ มากข้ึน การ

ติดต่อส่ือสารไม่ว่าจะเป็นระหว่างผูป้ฏิบติังานดว้ยกนั ระหว่างหัวหนา้กบัใตบ้งัคบับญัชา และ

ระหว่างกลุ่มทาํงานกบับุคคลภายนอก ก็เพื่อสร้างความเขา้ใจระหว่างกนั และทาํให้เกิดการ

แลกเปล่ียนทศันคติและความคิดซ่ึงกนัและกนั มีทั้งการพูดระหว่างผูป้ฏิบติังานดว้ยกนั ระหว่าง

หวัหนา้กบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา และระหว่างกลุ่มทาํงานกบักลุ่มบุคคลภายนอก (เสนาะ ติเยาว,์ 2530, 

น. 16) 

การส่ือสารจึงเป็นกลยุทธ์อย่างหน่ึงท่ีมีความสาํคญั เพราะการส่ือสารเป็นกลยทุธ์หรือ

กระบวนการหรือเคร่ืองมือท่ีจะนาํไปสู่การรับรู้ เรียนรู้ ให้เกิดความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งตรงกนัของ

บุคลากรทัว่ทั้งองคก์รตั้งแต่ระดบับริหารไปจนถึงระดบัปฏิบติัการ ทาํใหส้ามารถกาํหนดวิสัยทศัน์ 

พนัธกิจ และยุทธศาสตร์ร่วมกนัไดอ้ย่างถูกตอ้งเหมาะสมและนาํพาองคก์รไปสู่เป้าหมายท่ีตั้งไว้

อยา่งมีทิศทาง และจะตอ้งนาํมาใชใ้ห้สอดคลอ้งกบัพ้ืนฐานขององคก์รทั้งในดา้นโครงสร้าง ระบบ

การบริหาร ทศันคติ และค่านิยม รวมทั้งวฒันธรรมของบุคลากรในองคก์รจึงจะทาํให้องคก์รไปสู่

ความสาํเร็จได ้แต่ในการจะเปล่ียนแปลงวฒันธรรมภายในขององคก์รอาจจะทาํไดย้าก โดยเฉพาะ

อยา่งยิง่วฒันธรรมองคก์รท่ีฝังรากลึกและไม่เอ้ือต่อการเปล่ียนแปลงเพื่อใหบ้รรลุความตอ้งการท่ีจะ

สร้างความแตกต่างขององคก์รนั้น การพยายามท่ีจะใชก้ารส่ือสารในองคก์รเพื่อท่ีจะแลกเปล่ียนและ

แบ่งปันข่าวสารกนัโดยมุ่งให้เกิดความเขา้ใจร่วมกนัเพื่อท่ีจะผลกัดนันโยบายขององคก์รไปสู่การ

ปฏิบติัท่ีไปในทิศทางเดียวกนัและบรรลุผลสําเร็จก็เป็นจริงไดย้ากโดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรท่ีมี

ขนาดใหญ่และมีบุคลากรจาํนวนมากซ่ึงในขณะท่ียงัมีวฒันธรรมย่อยในองค์กร โดยการ

เปล่ียนแปลง หมายถึง การปรับเปล่ียนความคิด ความเช่ือและพฤติกรรมเดิมท่ีทาํกนัมานาน เพราะ

ยงัมีคนบางกลุ่มท่ีคุน้ชินกบัการทาํงานแบบเดิม ความคิดความเช่ือแบบเดิม และกบัพฤติกรรม

ส่วนตวัท่ีคุน้ชิน โดยการเปล่ียนแปลงวฒันธรรมในองคก์รนั้นจาํเป็นตอ้งใชเ้วลา แต่ในปัจจุบนัการ

ทาํงานและการแข่งขนักนัทางธุรกิจนั้นกลบักลายมาเป็นการแข่งขนักบัเวลา ดงันั้นการกระตุน้หรือ

สร้างแรงจูงใจในการเปล่ียนแปลงจึงเป็นทางเลือกเดียวท่ีเป็นตวัเสริมใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงเร็วข้ึน

ได ้ เช่นในแผนกใดท่ีมีการปรับตวัเพ่ือตอบสนองนโยบายและยทุธศาสตร์ขององคก์รและเห็นผล

จากการเปล่ียนแปลงนั้น ก็มีการช่ืนชมและยกยอ่งในการเปล่ียนแปลงนั้นผา่นการส่ือสารในองคก์ร

รูปแบบต่างๆ เพื่อใหเ้ป็นตวัอยา่งในหน่วยงานอ่ืนๆ (Lewis, 1987) 

แต่มนุษยก์็ไดพ้ยายามใช้ความสามารถเพ่ือการส่ือสารในสังคม โดยการเลือกใช้

เคร่ืองมือในการส่ือสารอยา่งง่ายๆ จนถึงสลบัซบัซอ้น เพื่อสนองปัจเจกชน (Individuals) กลุ่มชน 

(Groups) และมวลชน (Mass) ส่ิงเอ้ืออาํนวยในการส่ือสารไดพ้ฒันาจนมีระบบท่ีซบัซอ้น โดยใช้
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เทคโนโลยท่ีีกา้วหนา้ไม่ว่าจะเป็นดา้นวสัดุและอุปกรณ์เพื่อการแสวงหา รวบรวม ผลิตสาร ส่งสาร 

รับสาร เก็บขอ้มูล และการส่ือสารยอ้นกลบั เพื่อให้สมาชิกภายในองคก์รไดใ้ชป้ระโยชน์เพ่ือการ

ส่ือสารต่อไป ซ่ึงการใชอุ้ปกรณ์เคร่ืองมือเพ่ือการส่ือสารน้ี ตอ้งอาศยัทั้งศาสตร์และศิลปะเพ่ือให้

เคร่ืองมือนั้นไดท้าํงานดว้ยวิธีการต่างๆ เพื่อช่วยให้มนุษยไ์ดแ้ลกเปล่ียนสารกนัไดโ้ดยสะดวก 

รวดเร็ว และเกิดผลตามท่ีตอ้งการ 

โดยการบริหารงานในองคก์าร เพื่อให้เกิดประสิทธิผลและบรรลุวตัถุประสงคแ์ละ

เป้าหมายท่ีกาํหนด จาํเป็นตอ้งอาศยัความร่วมมือของบุคคลในองคก์าร และการส่ือสารนบัเป็น

กระบวนการท่ีสาํคญัในการบริหารงาน เพราะช่วยในการตดัสินใจของหัวหนา้หน่วยงานให้บงั

เกิดผลท่ีชดัเจน ดงันั้น บทบาทของการส่ือสารจึงมีความสาํคญัยิง่สาํหรับนกับริหารหรือหวัหนา้งาน

ในองคก์ารหรือหน่วยงานทัว่ๆ ไป ลกัษณะการส่ือสารท่ีดีเป็นส่วนหน่ึงของการบริหาร ส่ิงท่ี

ผูบ้ริหารและผูใ้ตบ้งัคบับญัชาควรคาํนึงถึงกคื็อ การส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพตอ้งมีลกัษณะน่าเช่ือถือ 

มีความเหมาะสมกบัสภาวะแวดลอ้ม มีความหมายต่อผูรั้บ มีความต่อเน่ืองและสมํ่าเสมอ และใช้

วิธีการส่ือสารท่ีเหมาะสมในเน้ือหา (ทรงธรรม ธีระกลุ, 2548, เมษายน – กนัยายน, น. 51 – 61 ) 

โรงพยาบาลนนทเวช เป็นโรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกของจังหวดันนทบุรี  

เปิดใหบ้ริการเม่ือวนัท่ี 3 กนัยายน 2524 โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อใหบ้ริการรักษาพยาบาลโรคทัว่ไป

ทุกสาขา โดยคณะแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญเฉพาะทางในแต่ละสาขา และทีมงานท่ีมีความรู้และ

ประสบการณ์ พร้อมเคร่ืองมือทางการแพทยท่ี์มีประสิทธิภาพ  

โรงพยาบาลนนทเวช เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ภายใตช่ื้อ บริษทัโรงพยาบาลนนทเวช จาํกดั (มหาชน) สามารถใหบ้ริการผูป่้วยนอกไดว้นัละ 1,500 

คน รองรับผูป่้วยในไดถึ้ง 208 เตียง และพร้อมใหบ้ริการตลอด 24 ชัว่โมง โรงพยาบาล 

นนทเวช มีความมุ่งมัน่ท่ีจะพฒันาคุณภาพในดา้นการให้บริการรักษาพยาบาลอย่าง

ต่อเน่ือง และยงัใหค้วามสาํคญัในดา้นเทคโนโลยทีางการแพทยท่ี์ทนัสมยั และทีมแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญ

เฉพาะตลอดจนทีมสหสาขาทางวิชาชีพต่างๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผูป่้วย โรงพยาบาล 

นนทเวชไดมี้การพฒันาคุณภาพดา้นการรักษาพยาบาล เพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูท่ี้เขา้มา

ใชบ้ริการอย่างต่อเน่ือง โดยนาํมาตรฐานระบบคุณภาพ และมาตรฐานวิชาชีพ เขา้มาช่วยควบคุม

กระบวนการทาํงานป้องกนัความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึน ไดแ้ก่ ระบบมาตรฐาน ISO 9001:2008 ระบบ

มาตรฐาน HA (Hospital Accreditation) ระบบคุณภาพทางหอ้งปฏิบติัการ ISO : 15189 และระบบ

มาตรฐานสากล JCI (Joint Commission International) 

จะเห็นได้ว่าจากการท่ีโรงพยาบาลนนทเวช ได้นําระบบมาตรฐานระบบคุณภาพ

ดงักล่าว เขา้มาใช้ในโรงพยาบาล เป็นผลให้ตอ้งมีการปรับปรุงกระบวนการทาํงาน ดงันั้นการ
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ส่ือสารจึงเป็นส่ิงสาํคญัอยา่งยิง่ในการปฏิบติังาน โรงพยาบาลฯ จึงตอ้งนาํเทคโนโลย ีเขา้มาช่วยเพื่อ

เพิ่มช่องทางการส่ือสาร คือ Electronic mail (E-mail) ระบบ Intranet จากเดิมท่ีการติดต่อส่ือสารมี

เพียง การจดัการประชุม หนังสือแจง้เวียนภายใน วารสารภายใน บอร์ดประชาสัมพนัธ์ขอ้มูล

ข่าวสาร โทรศพัทภ์ายใน แต่ในขอ้จาํกดับางอย่างท่ีมีทาํให้การติดต่อส่ือสารภายในองคก์รยงัเกิด

ขอ้ผดิพลาดหรือการตกหล่นของขอ้มูลข่าวสาร เน่ืองจากการส่ือสารท่ีผดิพลาดจะส่งผลกระทบต่อ

การบรรลุประสิทธิผลขององคก์รเสมอ การสร้างระบบการส่ือสารภายในองคก์รท่ีดีจึงเป็นส่ิงจาํเป็น

อย่างมาก หน้าท่ีสําคญัประการหน่ึงของผูบ้ริหารภายใน องค์กร คือ การจัดระบบการส่ือสาร

ตลอดจนการไหลของขอ้มูลข่าวสารในองคก์รและลดความผิดพลาดหรืออุปสรรคในการส่ือสาร 

(Szilagyi & Wakkace. 1990, pp. 502–504) ซ่ึงการใชก้ลยทุธ์การส่ือสารในองคก์รเพื่อใหป้ระสบ

ผลสาํเร็จในการดาํเนินงานนั้น ผูบ้ริหารจะตอ้งใชก้ารส่ือสารทั้งท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ 

โดยเลือกใชใ้หเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ สอดคลอ้งกบัส่ิงท่ีจะส่ือสารและบุคคลท่ีจะส่ือสาร เพื่อให้

บรรลุเป้าหมายของการส่ือสารตามท่ีตอ้งการไดอ้ยา่งแทจ้ริง 

จากความเป็นมาขา้งตน้ผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะทาํการศึกษาถึงความคิดเห็นของพนกังานท่ี

ปฏิบติังานภายในโรงพยาบาลนนทเวชท่ีมีต่อการติดต่อส่ือสารกนัในองคก์าร เพื่อรวบรวมถึงความ

คิดเห็นของพนกังานต่อระบบการติดต่อส่ือสารและยงัใชเ้ป็นแนวทางในการปรับปรุงหรือพฒันา

รูปแบบการติดต่อส่ือสารในองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ทั้ งน้ีผลการศึกษาจะได้เป็น

ประโยชน์ต่อการนาํไปอา้งอิงในการวางนโยบาย บริหารงานทางดา้นการติดต่อส่ือสารภายใน

องคก์รใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน และลดปัญหาความไม่เขา้ใจกนัระหวา่งบุคลากรในองคก์ร 

 

1.2 วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1.  เพื่อศึกษาระดบัความคิดเห็นของพนกังานต่อการส่ือสารภายในองคก์ารของ โรงพยาบาล 

นนทเวช  

2.  เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของพนกังานต่อการส่ือสารภายในองคก์ารของ โรงพยาบาล 

นนทเวช จาํแนกตามคุณลกัษณะส่วนบุคคล ซ่ึงประกอบดว้ย เพศ อายุ อายุงาน ระดบัการศึกษา 

และฝ่ายงาน 

 

1.3  สมมติฐานการวจัิย 

1.  พนักงานโรงพยาบาลนนทเวชท่ีมีเพศต่างกนัมีความคิดเห็นของพนักงานต่อการส่ือสาร

ภายในองคก์ารแตกต่างกนั 
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2.  พนักงานโรงพยาบาลนนทเวชท่ีมีอายุต่างกนัมีความคิดเห็นของพนักงานต่อการส่ือสาร

ภายในองคก์ารแตกต่างกนั 

3.  พนกังานโรงพยาบาลนนทเวชท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั มีความคิดเห็นของพนกังานต่อ

การส่ือสารภายในองคก์ารแตกต่างกนั 

4.  พนกังานโรงพยาบาลนนทเวชท่ีมีอายกุารทาํงานต่างกนัมีความคิดเห็นของพนกังานต่อการ

ส่ือสารภายในองคก์ารแตกต่างกนั 

5.  พนกังานโรงพยบาลนนทเวชท่ีสังกดัฝ่ายต่างกนัมีความคิดเห็นของพนกังานต่อการส่ือสาร

ภายในองคก์ารแตกต่างกนั 

 

1.4  ขอบเขตของการวจัิย 

1.  ดา้นประชากร ไดแ้ก่ พนักงาน และเจา้หน้าท่ีทั้งหมดท่ีปฏิบติังานอยู่ในโรงพยาบาล  

นนทเวชจาํนวนทั้งส้ิน 1,027 คน แต่เน่ืองจากวา่กลุ่มประชากรเป้าหมายในคร้ังน้ีมีขนาดใหญ่ ผูว้ิจยั

จึงไดสุ่้มตวัอย่างประชากรเป้าหมายมาทาํการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี โดยใชต้ารางกาํหนดขนาดกลุ่ม

ตวัอยา่งของทาโร ยามาเน่ ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% (พิชิต ฤทธ์ิจรูญ, 2544, น. 140) จาํแนกตาม

ฝ่ายงายภายในโรงพยาบาลจาํนวน 289 คน 

2.  ดา้นเน้ือหา ในการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัศึกษาเฉพาะเร่ืองของทิศทางการส่ือสารภายในองคก์าร 

ไดแ้ก่ การส่ือสารจากบนลงล่าง การส่ือสารจากล่างข้ึนบน การส่ือสารในแนวราบ การส่ือสาร 

ขา้มสายงาน และคุณภาพของข่าวสาร 

3. ด้านระยะเวลา ผูว้ิจัยได้กําหนดระยะเวลาในการวิจัยคร้ังน้ี  เ ร่ิมเก็บข้อมูลในเดือน

พฤษภาคม พ.ศ. 2555 

 

1.5  ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. ผลท่ีไดจ้ากการศึกษาสามารถนาํไปใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาระบบการส่ือสารภายใน

องคก์ารใหมี้ประสิทธิผลมากยิง่ข้ึน 

 

1.6 นิยามศัพท์ 

พนักงาน หมายถึง พนักงานฝ่ายสนับสนุนบริการ ฝ่ายบริการการแพทย ์และฝ่ายการ

พยาบาล ท่ีปฏิบติังานอยูใ่นโรงพยาบาลนนทเวช จงัหวดันนทบุรี 
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ความคิดเห็นต่อการส่ือสารภายในองค์การ หมายถึง ความคิดเห็นของพนักงาน

โรงพยาบาลนนทเวชท่ีมีต่อการส่ือสายภายในองค์การดา้นช่องทางการส่ือสาร ดา้นทิศทางการ

ส่ือสาร และดา้นคุณภาพของข่าวสาร 

ช่องทางการติดต่อส่ือสาร หมายถึง ช่องทางในการติดต่อส่ือสารในปัจจุบนัท่ีทาง

โรงพยาบาลนนทเวชใชเ้ป็นช่องทางในการส่ือสารกนัภายในองคก์ร ไดแ้ก่ ทาง Electronic mail  

(E-mail) ทาง Intranet ทางหนงัสือเวียน ทางวารสารภายในโรงพยาบาล ทางบอร์ดข่าวสารทาง

เพื่อนร่วมงาน ทางโทรศพัท ์และทางการประชุม 

ทิศทางการติดต่อส่ือสาร หมายถึง ทิศทางในการติดต่อส่ือสารในลกัษณะต่างๆ ของ

องคก์าร ไดแ้ก่ 

1. การส่ือสารจากบนลงล่าง (Downward communication) หมายถึง การติดต่อส่ือสาร

จากผูบ้ริหารมายงัพนักงานในรูปแบบการถ่ายทอดคาํสั่ง นโยบาย เป้าหมาย กฎระเบียบต่างๆ  

การแจง้ข่าวสาร ประสานงาน หรือการประเมินผลการปฏิบติังานของพนกังาน 

2. การส่ือสารจากล่างข้ึนบน (Upward communication) หมายถึง การติดต่อส่ือสารจาก

พนักงานหรือผูใ้ตบ้งัคบับญัชาไปยงัผูบ้ริหารหรือผูบ้งัคบับญัชาในรูปแบบการรายงานผลการ

ปฏิบติังานหรือปัญหาต่างๆ ในการปฏิบติังาน รวมทั้งการเสนอความคิดเห็น ขอ้เสนอแนะต่างๆ ไป

ยงัผูบ้งัคบับญัชา 

3. การส่ือสารในแนวราบ (Horizontal communication) หมายถึง การติดต่อส่ือสาร

ระหว่างพนกังานในระดบัเดียวกนัภายในหน่วยงานเดียวกนั เป็นการติดต่อส่ือสารในแนวนอน 

เพื่อใหป้ระสานงานกนั แลกเปล่ียนขอ้มูลซ่ึงกนัและกนั แกไ้ขปัญหาสร้างความเขา้ใจร่วมกนั 

4. การส่ือสารขา้มสายงาน (Cross functional communication) หมายถึง การติดต่อส่ือสาร

ภายในองคก์ารเดียวกนั ขา้มแผนก และขา้มระดบัสายการบงัคบับญัชา 

ด้านคุณภาพของข่าวสาร (Quality of news) หมายถึง การส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ  

เกิดความสาํเร็จในการส่ือสารขอ้ความท่ีตอ้งการส่ือไม่ว่าจะเป็นการส่ือสารทางวาจา การส่ือสารท่ี

เป็นลายลกัอกัษร ผูรั้บสารและผูส่้งสารมีความเขา้ใจร่วมกนั ในการส่งข่าวสารนั้นๆ อยา่งถูกตอ้งไม่

คลุมเครือ จะช่วยใหอ้งคก์รดาํเนินงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพบรรลุเป้าหมายท่ีวางไว ้

DPU



7 

 

 

บทที ่2 

แนวคดิ ทฤษฎ ีและผลงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

 

การศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกบัการติดต่อส่ือสารภายในองคก์ร: กรณีศึกษา โรงพยาบาล 

นนทเวช  มีแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงผูศึ้กษาไดน้าํมาใช ้ดงัน้ี 

2.1  แนวคิดเก่ียวกบัการส่ือสาร 

2.2  แนวคิดเก่ียวกบัการส่ือสารภายในองคก์ร 

2.3  แนวคิดเก่ียวการส่ือสารกบัการบริหาร 

2.4  การส่ือสารภายในโรงพยาบาลนนทเวช 

2.5  ผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

2.1 แนวคดิเกีย่วกบัการส่ือสาร 

องคป์ระกอบสาํคญัยิ่งอย่างหน่ึงในการดาํเนินชีวิตของมนุษย ์ คือ การส่ือสารเพราะ

มนุษยจ์าํเป็นตอ้งพึ่งพาอาศยักนัและกนั หรือติดต่อทาํความเขา้ใจกนัเพื่อประสิทธิภาพ และ

ประสิทธิผลของการดาํรงชีวิต การส่ือสารเป็นกระบวนการท่ีมนุษยจ์ะตอ้งใชใ้นการติดต่อส่ือสาร

กบัผูอ่ื้นเพื่อยงัประโยชน์ต่างๆ ให้เกิดข้ึนทั้งแก่ตนเอง ผูอ่ื้น และสังคม โดยมีผูก้ล่าวถึงและให้

ความหมาย  “การส่ือสาร”  ไวด้งัน้ี 

ปรมะ  สตะเวทิน (2537, น. 7) กล่าวว่า  การส่ือสาร คือ กระบวนการของการถ่ายทอด

สาร (message) จากบุคคลฝ่ายหน่ึงซ่ึงเรียกว่า ผูส่้งสาร (source) ไปยงับุคคลอีกฝ่ายหน่ึงซ่ึงเรียกว่า     

ผูรั้บสาร (receiver) โดยผา่นส่ือ (channel) 

วิรัช ลภิรัตนกุล (2546, น.  159) กล่าวว่า การติดต่อส่ือสาร คือ กระบวนการในการ

ส่งผา่นหรือส่ือความหมายระหว่างบุคคลสังคมมนุษยเ์ป็นสังคมท่ีสมาชิกสามารถใชค้วามสามารถ

ของตนส่ือความหมายให้ผูอ่ื้นเขา้ใจไดโ้ดยแสดงออกในรูปของความตอ้งการ ความปรารถนา

ความรู้สึก นึกคิด ความรู้ และประสบการณ์ต่างๆ จากบุคคลหน่ึงไปสู่อีกบุคคลหน่ึง 

Carl (1979 อา้งถึงใน วิรัช ลภิรัตนกุล, 2546, น. 160) ใหค้วามเห็นว่า การส่ือสาร คือ 

กระบวนการท่ีบุคคลหน่ึง (ผูส่้งสาร) ส่งส่ิงเร้า (ภาษาพดู หรือภาษาเขียน) เพื่อเปล่ียนพฤติกรรมของ

บุคคลอ่ืนๆ (ผูรั้บสาร) 
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Jort (1979 อา้งถึงใน วิรัช ลภิรัตนกุล, 2546, น. 160) กล่าวว่า การส่ือสาร คือ  

กระบวนการท่ีผูส่้งสารและผูรั้บสารมีปฏิสมัพนัธ์กนัสภาพแวดลอ้มทางสงัคมเฉพาะ 

Viver (1989 อา้งถึงใน วิรัช ลภิรัตนกุล, 2546, น.  169) ใหค้วามเห็นว่า การส่ือสาร คือ 

กระบวนการท่ีบุคคลหน่ึง (ผูส่้งสาร) ส่งส่ิงเร้า (ภาษาพดู หรือ ภาษาเขียน) เพื่อเปล่ียนพฤติกรรม

ของของบุคคลอ่ืน (ผูรั้บสาร) 

นรินทร์ชยั  พฒันพงศา (2542, น. 3) กล่าวถึงความหมายของการส่ือสารว่า เป็นการ

แลกเปล่ียนข่าวสารระหว่างผูส่้งสารและผูรั้บสาร โดยใชส่ื้อหรือช่องทางต่างๆ เพื่อมุ่งหมายโน้ม

น้าวจิตใจให้เกิดผลในการให้เกิดการรับรู้ หรือเปล่ียนทศันคติ หรือให้เปล่ียนพฤติกรรมอย่างใด

อยา่งหน่ึงหรือหลายอยา่ง 

โอภส์  แกว้จาํปา (2547, น. 1) กล่าวว่า การส่ือสารหมายถึงกระบวนการท่ีมนุษย์

เช่ือมโยงความนึกคิดและความรู้สึกใหถึ้งกนัเพื่อใหเ้กิดการตอบสนองในเชิงพึ่งพาอาศยัซ่ึงกนัและ

กนั 

วิรัช  สงวนวงศว์าน (2547, น. 115) ให้ความหมายว่า การส่ือสารคือการถ่ายโอน 

(transfer and understanding of meaning) ดงันั้น การติดต่อส่ือสารจะประสบความสาํเร็จก็ต่อเม่ือ

สามารถส่งผลต่อความหมายและผูรั้บเกิดความเขา้ใจถูกตอ้ง การส่ือสารอาจมีลกัษณะเป็นการ

ส่ือสารระหว่างบุคคล (interpersonal communication)และเป็นเครือข่ายองคก์รหรือท่ีเรียกกนั

โดยทัว่ไปวา่การติดต่อส่ือสารขององคก์ร (organization communication) 

ธิติภพ  ชยธวชั (2548, น. 130) กล่าววา่ การส่ือสารเป็นการส่งมอบสารสนเทศและส่งมี

ความหมายต่างๆ จากฝ่ายหน่ึงไปยงัอีกฝ่ายหน่ึง โดยการใชส้ัญลกัษณ์ท่ีเป็นท่ียอมรับร่วมกนั หรือ

เป็นการแลกเปล่ียนสารสนเทศและการส่งมอบส่ิงท่ีมีความสาํคญัต่างๆ  

วนัชยั  มีชาติ (2548, น. 138 อา้งถึงใน Judith, R. G., & associates, 1990, p. 139) 

สรุปว่า การส่ือสารเป็นกระบวนการติดต่อส่งผ่านขอ้มูล ความคิด ความเขา้ใจ หรือความรู้สึก

ระหวา่งบุคคล ซ่ึงมีองคป์ระกอบ 4 ประการ คือ ผูส่้งสาร สาร ส่ือ และผูรั้บสาร 

กล่าวโดยสรุป การส่ือสาร (communication) เป็นกระบวนการถ่ายทอดสารระหว่าง

มนุษยโ์ดยผา่นเคร่ืองมือท่ีเรียกว่า  “ภาษา”  เพื่อติดต่อกนั ดว้ยวิธีการต่างๆ อนัจะส่งผลใหฝ่้ายผูส่้ง

สารและผูรั้บสารเกิดความเขา้ใจไดต้รงกนั เช่น การถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิด การบอกเล่าเร่ืองราว 

ประสบการณ์เป็นตน้ แต่ละบุคคลอาจนาํวิธีการ หรือมีกระบวนการส่ือสารท่ีแตกต่างกนัไปตาม

ความเหมาะสมหรือความจาํเป็นของตนเองและคู่ส่ือสาร 
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2.1.1 วตัถุประสงคข์องการส่ือสาร 

ในกระบวนการส่ือสารไม่ว่าจะเป็นการส่ือสารในระดบัใดก็ตาม ทั้งผูส่้งสารและผูรั้บ

สารต่างก็มีวตัถุประสงคใ์นการติดต่อส่ือสารท่ีเหมือนกนัหรือแตกต่างกนัก็ได ้ เพราะฉะนั้นใน

การศึกษาเร่ืองวตัถุประสงคข์องการส่ือสาร เราจึงสามารถแยกออกไดเ้ป็นวตัถุประสงคข์องผูส่้งสาร

และวตัถุประสงคข์องผูรั้บสาร ถา้วตัถุประสงคท์ั้ง 2 ฝ่าย เหมือนกนั หรือสอดคลอ้งกบัผลของการ

ส่ือสารในคร้ังนั้นๆ จะสมัฤทธ์ิผลไดง่้ายในทางตรงกนัขา้มถา้วตัถุประสงคท์ั้ง 2 ฝ่าย ไม่ตรงกนัผูรั้บ

สารอาจมีปฏิกิริยาต่อสารผดิไปจากความตั้งใจของผูส่้งสารได ้ ซ่ึงจะทาํใหก้ารส่ือสารไม่บรรลุตาม

เป้าหมาย หรือตามเจตนารมณ์ของผูส่้งสาร ทาํให้การส่ือสารในคร้ังนั้นๆ เกิดความลม้เหลว 

(communication breakdown) (พรชยั ม่วงแจ่ม, 2553)  

2.1.2 วตัถุประสงคข์องผูส่้งสาร 

ในการทาํการส่ือสารแต่ละคร้ัง ผูส่้งสารจะมีวตัถุประสงคด์งัต่อไปน้ี 

2.2.1.1 เพื่อแจง้ใหท้ราบ (inform) หมายความว่า ในการทาํการส่ือสารนั้น ผูส่้งสารมี

ความตอ้งการท่ีจะบอกกล่าว หรือช้ีแจงข่าวสาร เร่ืองราว เหตุการณ์ ขอ้มูล หรือส่ิงอ่ืนใดใหผู้รั้บสาร

ไดรั้บสาร หรือเกิดความเขา้ใจโดยอาจผา่นทางส่ือมวลชน หนงัสือพิมพ ์วิทย ุและโทรทศัน์ 

2.1.2.2 เพื่อสอนหรือใหก้ารศึกษา (teach or educate) หมายความว่า ผูส่้งสารมีความ

ตอ้งการท่ีจะสอนวิชาความรู้ หรือเร่ืองราวท่ีเป็นวิชาการใหผู้รั้บสารไดรั้บความรู้เพิ่มเติมจากเดิม 

2.1.2.3 เพื่อสร้างความพอใจ หรือความบนัเทิง (please or entertain) หมายความว่า ใน

การส่ือสารนั้น ผูส่้งสารมีความตอ้งการท่ีจะทาํใหผู้รั้บสารเกิดความร่ืนเริงบนัเทิงใจจากการท่ีตนเอง

ส่งออกไป ไม่วา่จะอยูใ่นรูปของการพดู การเขียน หรือการแสดงกิริยาท่าทาง 

2.1.2.4 เพื่อเสนอแนะหรือชกัจูงใจ (propose or persuade) หมายความว่า ผูส่้งสารได้

เสนอแนะส่ิงใดส่ิงหน่ึงต่อผูรั้บสาร และมีความตอ้งการชกัจูงใหผู้รั้บสารมีความคิดคลอ้ยตาม หรือ

ยอมรับปฏิบติัตามการเสนอแนะของตน 

2.1.3 วตัถุประสงคข์องผูรั้บสาร 

โดยทัว่ไปผูรั้บสารจะมีวตัถุประสงคห์ลกัๆ ในการทาํการส่ือสาร ดงัน้ี 

2.1.3.1  เพื่อทราบ (understand) ในการเขา้ร่วมกิจกรรมทางการส่ือสารนั้น ผูรั้บสารมี

ความตอ้งการท่ีจะทราบเร่ืองราว ขอ้มูล ข่าวสาร เหตุการณ์ หรือส่ิงอ่ืนๆ ท่ีมีผูแ้จง้หรือรายงาน หรือ

ช้ีแจงใหท้ราบ 

2.1.3.2  เพื่อเรียนรู้ (learn) หมายถึง การแสวงหาความรู้ของผูรั้บสารจากสารท่ีมีเน้ือหา

สาระเก่ียวกบัวิชาความรู้ และวิชาการ อนัเป็นการหาความรู้เพิ่มเติม และเป็นการทาํความเขา้ใจกบั

เน้ือหาสาระในการสอนของผูส่้งสาร 
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2.1.3.3 เพื่อความพอใจ (enjoy) โดยปกติคนเรานั้นนอกกจากจะตอ้งทราบข่าวคราว

เหตุการณ์ต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในสังคม และตอ้งการศึกษาเพื่อหาความรู้แลว้ ยงัมีความตอ้งการในเร่ือง

ความบนัเทิงเพื่อการพกัผอ่นหยอ่นใจดว้ย 

2.1.3.4 เพื่อกระทาํ หรือตดัสินใจ (dispose or decide) หมายความว่า ในการตดัสินใจ

ของคนนั้น มกัจะไดรั้บการเสนอแนะ หรือชกัจูงใจใหก้ระทาํอยา่งนั้น อยา่งน้ีจากบุคคลอ่ืนอยูเ่สมอ 

ดงันั้น  ทางเลือกในการตดัสินใจของคนเราจึงข้ึนอยูก่บัขอ้เสนอแนะนั้นๆ ว่าจะมีความน่าเช่ือถือ

และมีความเป็นไปไดม้ากนอ้ยเพียงใดนอกเหนือจากน้ีแลว้ การตดัสินใจของคนเรายงัตอ้งคาํนึงถึง

การรับข่าวสาร ขอ้มูล ความรู้ และความเช่ือของแต่ละบุคคลท่ีไดส้ัง่สมกนัมาดว้ย 

2.1.4 องคป์ระกอบการติดต่อส่ือสาร 

การส่ือสารจะประสบผลสาํเร็จไดข้ึ้นอยูก่บัองคป์ระกอบสาํคญัหลายประการ (สุจิตรา

จรจิตร, 2549) คือ 

2.1.4.1 ผูส่้งสาร (sender) เป็นผูถ่้ายทอดสารต่างๆ ไปยงัผูรั้บสารโดยผูส่้งสารตอ้ง

คาํนึงถึงความถูกตอ้งเหมาะสม และวิธีการถ่ายทอดสาร เช่น ตอ้งคาํนึงถึงความรู้ท่ีตนเองมีอยู่

คาํนึงถึงคุณลกัษณะของผูรั้บสาร คาํนึงถึงสถานการณ์ เป็นตน้ 

2.1.4.2 สาร (message) เร่ืองราวท่ีผูส่้งสารตอ้งการถ่ายทอดใหผู้รั้บสารไดรั้บรู้ โดยใช้

ภาษาทั้งท่ีเป็นถอ้ยคาํและไม่ใชถ้อ้ยคาํ เป็นเคร่ืองมือในการส่ือความหมาย และสารนั้นตอ้งเป็น

เร่ืองราวท่ีมีความหมาย สามารถทาํเขา้ใจได ้สารท่ีเกิดข้ึนนั้นตอ้งอาศยัสัญลกัษณ์ทางภาษาท่ีคนใน

สังคมกาํหนดร่วมกนัเพื่อท่ีจะสามารถส่ือความหมายได ้ เขา้ใจตรงกนั เช่น การใชภ้าษาไทยและ

ภาษาองักฤษ ต่างก็มีคาํศพัทแ์ละการออกเสียงท่ีแตกต่างกนั คนไทยเรียก “สุนขั” ว่า “หมา” ขณะท่ี

คนองักฤษ เรียกว่า “dog” เป็นตน้ หากทั้งสองฝ่ายต่างก็ไม่เขา้ใจความหมายของคาํนั้นๆ ก็จะทาํให้

การส่ือสารไม่ประสบความสําเร็จ เพราะสารท่ีส่ือออกไปไม่สามารถทาํให้อีกฝ่ายหน่ึงเขา้ใจ

ความหมายท่ีตอ้งการส่ือสารได ้

2.1.4.3 ส่ือ (media or channel) เป็นช่องทางหรือพาหะนาํสารส่งไปยงัผูรั้บสาร ซ่ึงหาก

เป็นส่ือวตัถุหรือเป็นส่ือท่ีสามารถสัมผสัไดด้ว้ยประสาทสัมผสัทั้งห้าแลว้ จะเป็นส่วนสาํคญัท่ีช่วย

ให้กระบวนการส่ือสารเป็นไปดว้ยความสะดวก รวดเร็ว และชดัเจนยิง่ข้ึนจึงจะเกิดประโยชน์ใน

การนาํส่ือนั้นๆ มาใช ้ และยงัจะมีส่วนช่วยในการทาํให้เกิดความเขา้ใจตรงกนัหรือใกลเ้คียงกนั

ระหว่างผูส่้งสารกบัผูรั้บสารอีกดว้ย แต่การเลือกใชส่ื้อก็ตอ้งคาํนึงถึงความเหมาะสมกบักาลเทศะ

ดว้ย เช่น การใชเ้คร่ืองขยายเสียงช่วยในการถ่ายทอดกรณีท่ีมีคนจาํนวนมาก การใชหุ่้นมือแสดง

ประกอบการเล่านิทานให้นกัเรียนอนุบาล การใชส่ื้อคอมพิวเตอร์ประกอบการสอนวิธีการใชก้าร
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สืบคน้ดว้ยระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เป็นตน้ หากช่องทางนั้นถูกปิดกั้นสารก็จะไม่สามารถส่ือ

ความหมายถึงผูรั้บได ้

2.1.4.4 ผูรั้บสาร (receiver) คือ ผูท่ี้ทาํหนา้ท่ีรับสารท่ีผูส่้งสารส่งผา่นช่องทาง ทั้งทาง

เสียงและสัญลกัษณ์ต่างๆ โดยทาํความเขา้ใจเน้ือสารท่ีผูส่้งสารส่งมา และแสดงปฏิกิริยาตอบสนอง

ต่อเร่ืองนั้นกลบัไปใหผู้ส่้งสารไดรั้บรู้ถึงความสาํเร็จในการถ่ายทอดสารวา่บรรลุตามวตัถุประสงคท่ี์ 

ผูส่้งสารถ่ายทอดมาหรือไม่ เช่น การตอบคาํถามเม่ือผูพู้ดซกัถาม การพยกัหนา้เม่ือเขา้ใจเร่ืองท่ี

อธิบายการหวัเราะเม่ืออ่านการ์ตูนตลก เป็นตน้ 

2.1.4.5 ปฏิกิริยาตอบกลบัของผูรั้บสาร (response) เป็นการแสดงปฏิกิริยาตอบสนอง

ของผูรั้บสารหลงัจากไดรั้บสารมาว่ามีความเขา้ใจต่อส่ิงท่ีรับมาหรือไม่อยา่งไร ซ่ึงผูรั้บสารควรมี

ปฏิกิริยาตอบกลบัอย่างใดอยา่งหน่ึง หลงัจากไดรั้บสารนั้นครบถว้นแลว้ หรือเม่ือเขา้ใจสารนั้น

อยา่งถ่องแทแ้ลว้ โดยควรพิจารณาสารนั้นให้ถ่ีถว้นรอบคอบก่อนท่ีจะแสดงปฏิกิริยาตอบกลบัไป 

เพื่อใหก้ารส่ือสารบรรลุจุดมุ่งหมาย เช่น ครูถามนกัเรียนว่าเขา้ใจหรือไม่ นกัเรียนควรแสดงอาการ

ตอบรับมิใช่นัง่เฉยๆ ไม่แสดงอาการใดๆ เพราะจะไม่สามารถทาํใหผู้ถ้ามเขา้ใจได ้เป็นตน้ 

 

 
 

ภาพที ่2.1  แผนผงัการส่ือสาร 

 

ทีม่า:  จุไรรัตน์  ลกัษณะศิริ (2540, น. 2) 

 

2.1.5 องคป์ระกอบท่ีมีส่วนทาํใหก้ารส่ือสารประสบผลสาํเร็จ (จุไรรัตน ์ลกัษณะศิริ, 2540) 

กระบวนการส่ือสารแต่ละคร้ังนั้นจะมีหลายส่ิงท่ีมีผลต่อความสาํเร็จของการส่ือสาร ทั้ง

ต่อผูส่้งสารและผูรั้บสาร เช่น 
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2.1.5.1 วตัถุประสงค ์ หากผูส่้งสารและผูรั้บสารมีวตัถุประสงคท่ี์สอดคลอ้งกนัจะช่วย

ใหก้ารส่ือสารคร้ังนั้นๆ ประสบความสาํเร็จไดร้วดเร็วยิง่ข้ึน เช่น นอ้ยอยากไปเท่ียวสวนสนุก นอ้ย

จึงเอ่ยชวนนกไปเท่ียวสวนสนุกกนั ตวัอยา่งน้ีจะใชว้ตัถุประสงคโ์นม้นา้วใจ ดงันั้น นกในฐานะท่ี

เป็นผูเ้ร่ิมตน้ในการส่ือสารจะตอ้งใชค้าํพูดหรือวิธีการท่ีจะให้วตัถุประสงคข์องตนบรรลุผลตาม

เป้าหมาย  เป็นตน้ 

2.1.5.2 แรงจูงใจ เป็นตวักระตุน้ส่ิงอ่ืนท่ีช่วยสนบัสนุนความน่าสนใจนอกจากส่วนท่ี

เป็นเน้ือหาหรือสารท่ีตอ้งการนาํเสนอ เช่น ของรางวลั ผูน้าํเสนอ (presenter) ท่ีมีช่ือเสียง ท่าทาง

บุคลิกภาพของผูข้าย เป็นตน้ 

2.1.5.3 ทศันคติ เป็นความคิดเห็นหรือความรู้สึกท่ีผูส่้งสารหรือผูรั้บสารมีต่ออีกฝ่าย

หน่ึงหรืออาจเป็นความคิดเห็นท่ีมีต่อเร่ืองท่ีไดรั้บ เช่น แดงรู้สึกดีกบัผูบ้รรยาย จึงทาํใหต้ั้งใจฟังเป็น

อยา่งมากหรือเขียวชอบขาวเป็นอยา่งมาก เม่ือขาวพดูอะไรเขียวก็เช่ือทุกอยา่ง เป็นตน้ อยา่งไรก็ตาม

ในฐานะผูรั้บสารควรตอ้งวางตวัใหเ้ป็นกลางในขณะท่ีรับขอ้มูลเพราะมิฉะนั้นแลว้หากตอ้งประเมิน

ค่า ผลท่ีไดก้จ็ะไม่มีความเท่ียงตรง 

2.1.5.4 ประสบการณ์ เป็นส่ิงท่ีผูส่้งสารหรือผูรั้บสารเคยไดรั้บมา ทาํใหมี้ความรู้ความ

เขา้ใจในเร่ืองท่ีนาํเสนอไดช้ดัเจนยิง่ข้ึน เพราะเป็นเร่ืองท่ีเคยไดส้มัผสัมาก่อน 

2.1.6 หนา้ท่ีของการติดต่อส่ือสาร (functions of communication) 

การติดต่อส่ือสารในแต่ละองคก์รมีบทบาทหนา้ท่ีท่ีสาํคญัอยู ่4 ประการ คือ 

2.1.6.1 การควบคุม (control)   คือ การส่ือสารในองคก์รของผูบ้งัคบับญัชาและ

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ซ่ึงจะอยูใ่นรูปของการบงัคบับญัชาการทาํงาน การติดตามงาน การประเมินผลงาน

เพื่อใหไ้ดง้านท่ีมีประสิทธิภาพ 

2.1.6.2 การจูงใจ (motivation) ผูบ้งัคบับญัชาจะสามารถจูงใจผูใ้ตบ้งัคบับญัชา โดยการ

บอกถึง ความกา้วหนา้ในการทาํงานของพนกังานท่ีมีประสิทธิภาพ เช่น การเล่ือนขั้น การข้ึน

เงินเดือนเป็นตน้ หรือการใชค้าํพดูท่ีเป็นการเสริมแรงทางบวก เช่น การชมเชย 

2.1.6.3 การแสดงออกดา้นอารมณ์ (emotional expression) การติดต่อส่ือสารสามารถท่ี

จะช่วยลดความคบัขอ้งใจทางดา้นอารมณ์โดยการพดูกบัผูอ่ื้น เช่น ผูร่้วมงาน 

2.1.6.4 การให้ขอ้มูล (information) การติดต่อส่ือสารกบัผูอ่ื้นนั้นทาํให้องคก์รไดรั้บ

ทราบขอ้มูลต่างๆ ความตอ้งการของลูกคา้ เหนือขอ้มูลของคู่แข่งขนัซ่ึงจะเป็นประโยชน์เพื่อนาํมา

ตดัสินใจในการกาํหนดกลยทุธ์ต่างๆ ขององคก์ร 

2.1.7 รูปแบบการติดต่อส่ือสาร 

รูปแบบโดยทัว่ไปในการติดต่อส่ือสารระหวา่งบุคคล มี 2 แบบ ไดแ้ก่ 
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แบบท่ี 1 การติดต่อส่ือสารแบบทางเดียว (one - way communication) หมายถึง การท่ีผู ้

ส่งสารไดแ้จง้ หรือเสนอขอ้มูลใหผู้รั้บทราบ เพื่อแนะนาํ บอกกล่าว หรือสั่งใหป้ฏิบติัการ ซ่ึงฝ่ายรับ

จะไม่มีโอกาสไดส้อบถาม หรือปรึกษาหารือกบัผูส่้งสารเลย 

แบบท่ี 2 การติดต่อส่ือสารแบบสองทาง (two - way communication) เป็นการ

ติดต่อส่ือสาร ทาํความเขา้ใจกนั โดยมีการโตต้อบระหว่างผูส่้งสารกบัผูรั้บสาร โดยท่ีทั้งสองฝ่ายมี

โอกาสพบปะ ช้ีแจง ทาํการตกลง ทบทวนความเขา้ใจ 

2.1.8 แนวการประเมินประสิทธิภาพของการติดต่อส่ือสาร 

การติดต่อส่ือสารท่ีดีมีประสิทธิภาพ ประกอบดว้ยลกัษณะ 5 ประการดงัน้ี 

2.1.8.1 มีความชดัเจน การทาํใหเ้กิดความชดัเจน หมายถึง การระมดัระวงั ในการเลือก

ภาษาหรือถอ้ยคาํ หรือขอ้ความท่ีจาํ เป็น และช่วยในการแปลความ ให้เกิดความเขา้ใจตรงกนั 

สามารถปฏิบติัไดถู้กตอ้งตามวตัถุประสงค ์ระบุผูท่ี้เก่ียวขอ้ง เวลา สถานท่ี เหตุผล เป็นตน้ 

2.1.8.2 มีความสมบูรณ์ การติดต่อส่ือสารท่ีมีความสมบูรณ์ เป็นความพยายามทาํใหก้าร

ถ่ายทอดครบถว้นตามท่ีตอ้งการ ใหผู้รั้บเขา้ใจ ไดแ้ก่ การระบุวตัถุประสงค ์วิธีการและส่ิงท่ีเกิดข้ึน

ตามมา 

2.1.8.3 มีความกะทดัรัด (conciseness) เป็นการจดัทาํข่าวสารท่ีมีความจาํเป็น จะใหเ้ห็น

ประเดน็สาํคญัชดัเจน ไม่ทาํใหเ้กิดความเขา้ใจสบัสน 

2.1.8.4 เป็นรูปธรรม (concreteness) เป็นการติดต่อส่ือสารท่ีแสดงให้เห็นเป็นจริงได้

มิใช่อยูใ่นจินตนาการ หรือเป็นเพียงความคาดหวงัเท่านั้น กล่าวคือ ควรส่ือสารกนับนพื้นฐานของ

ความเป็นจริง ง่ายต่อการเขา้ใจ 

2.1.8.5 มีความถูกตอ้ง (correctness) เป็นการถ่ายทอดขอ้มูล ข่าวสารท่ีเป็นจริงไม่

บิดเบือนหรือขาดตกสูญหาย 

2.1.9 ความสาํคญัของการส่ือสาร 

2.1.9.1 ความสาํคญัต่อความเป็นสังคม การท่ีมนุษยจ์ะอยูร่่วมกนัเป็นกลุ่มเป็นสังคมได้

จาํเป็นตอ้งอาศยัการส่ือสารเป็นพื้นฐาน เพราะการส่ือสารทาํใหเ้กิดความเขา้ใจ และทาํความตกลง

กนัได ้ มีการติดต่อส่ือสารเพื่อสร้างระเบียบของสังคมใหเ้ป็นท่ียอมรับระหว่างสมาชิก ทั้งน้ีเพื่อจะ

ไดอ้ยูร่่วมกนัอยา่งสงบสุขเป็นสงัคม 

2.1.9.2 ความสาํคญัต่อชีวิตประจาํวนั การส่ือสารมีสาํคญัต่อการดาํเนินชีวิตประจาํวนั

ของเราเป็นอย่างมาก เรียกไดว้่าตลอดเวลาท่ีเราต่ืน เราจะทาํการส่ือสารอยู่ตลอดเวลาไม่เวน้

แมก้ระทัง่เวลาเราหลบัอยู ่หากเราฝันหรือละเมอเร่ืองใดก็ตาม นัน่ก็ถือเป็นการส่ือสารรูปแบบหน่ึง

คือ การส่ือสารภายในตวับุคคล (intrapersonal communication) 
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2.1.9.3 ความสาํคญัต่ออุตสาหกรรมและธุรกิจ ในปัจจุบนัวงการอุตสาหกรรม มีการ

ปฏิวติัทางดา้นเทคโนโลยีการผลิต ตลอดจนการพฒันาประสิทธิภาพในการทาํงานทาํใหต้อ้งอาศยั

การส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน ทั้งน้ีเพราะโรงงานอุตสาหกรรมถือเป็นองคก์รหรือสถาบนั

หน่ึงท่ีตอ้งมีความรับผดิชอบต่อสังคมและประชาชน โดยการส่ือสารท่ีนาํมาใชส้ร้างความสัมพนัธ์

กบับุคคล ภายนอกองคก์ร (ผูบ้ริโภค ชุมชนท่ีอาศยัอยูใ่นบริเวณใกลเ้คียง หรือเจา้หนา้ท่ีของรัฐบาล 

ฯลฯ) กคื็อ “การประชาสมัพนัธ์” ถือเป็นการส่ือสารท่ีช่วยในการเผยแพร่ข่าวสารเก่ียวกบัองคก์ร ลด

ปัญหาความขดัแยง้ และสร้างความเขา้ใจท่ีถูกตอ้ง  หรือความคิดเห็นของประชาชนกลุ่มต่างๆ ท่ีมี

ต่อองคก์รไดอี้กดว้ย 

2.1.9.4 ความสาํคญัต่อการปกครอง ไม่ว่าจะเป็นการปกครองในรูปแบบใดก็ตามยอ่ม

จะตอ้งประกอบไปดว้ยผูป้กครอง และผูถู้กปกครองหรือประชาชน ดงันั้นการปกครองจะเป็นไป

อยา่งราบร่ืน หรือเป็นไปในทางท่ีดีได ้ทั้งผูป้กครองและผูถู้กปกครองจะตอ้งอาศยัการส่ือสารเขา้มา

เป็นตวัช่วย โดยเฉพาะอยา่งยิ่งสังคมในระบอบประชาธิปไตย การส่ือสารจะเป็นตวัสะทอ้นให้

ผูป้กครองทราบว่า ผูถู้กปกครองตอ้งการอะไร อยากให้ผูป้กครองทาํอะไร นัน่คือความสาํคญัต่อ

การปกครอง อาศยักระทรวงการต่างประเทศ และสถานทูตต่างๆ เขา้มารับผิดชอบทางดา้นการ

ส่ือสารโดยตรง เพื่อทาํหนา้ท่ีเผยแพร่ข่าวสารเก่ียวกบัประเทศของตน สร้างความเขา้ใจอนัดีกบั

ประเทศอ่ืน ตลอดจนชกัจูงใจให้ไดรั้บความสนบัสนุนจากประเทศอ่ืน และยงัสามารถศึกษาถึง

ความรู้สึกนึกคิดของประชาชนในประเทศนั้นท่ีมีต่อประเทศของตนไดอีกดว้ย ทั้งน้ีโดยอาศยัส่ือ

ชนิดต่างๆ เช่น สถานีวิทย ุVOA หรือ Voice Of America ของสหรัฐอเมริกา หรือ สถานีวิทย ุBBC

ของประเทศองักฤษ เป็นตน้ 
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2.1.10 องคป์ระกอบและส่ิงซ่ึงอาจเป็นอุปสรรคต่อการส่ือสาร 

อุปสรรคของการส่ือสารอาจเกิดข้ึนไดทุ้กๆ องคป์ระกอบของการส่ือสารดงัน้ี 

 

ตารางที ่2.1  องคป์ระกอบและส่ิงซ่ึงอาจเป็นอุปสรรคต่อการส่ือสาร  

 

องค์ประกอบ อุปสรรค 

ผูส่้งสาร 

 

 

 

ภูมิหลงั  - ประสบการณ์ 

- ความรอบรู้ 

- มโนทศัน ์

- ทกัษะ 

ทศันคติ  - ค่านิยม 

- ความเช่ือ 

- ความลาํเอียง 

มารยาท  - ไม่รับผดิชอบ 

- ไม่สนใจ 

ผูรั้บสาร 

 

ภูมิหลงั  - ประสบการณ์ 

- ความรอบรู้ 

- มโนทศัน ์

- ทกัษะ 

ทศันคติ  - ค่านิยม 

- ความเช่ือ 

- ความลาํเอียง 

มารยาท  - ไม่รับผดิชอบ 

- ไม่สนใจ 

สาร ขอ้เทจ็จริง  - ไม่ถูกตอ้ง 

- กาํกวม 

เน้ือหา - ไม่น่าสนใจ 

- ไม่เหมาะกบัผูฟั้ง 

- ตวัอยา่งประกอบไม่มี 

- ไม่ชดัเจน 
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ตารางที ่2.1  (ต่อ) 

 

องค์ประกอบ อุปสรรค 

สาร (ต่อ) ภาษา  - ไม่ชดัเจน 

 - ไม่เหมาะสม 

 - ไม่ถูกตอ้งตามหลกัภาษาและสมยันิยม 

การใชส้ญัลกัษณ์ - ลึกซ้ึงเกินไป 

 - หยาบโลน 

ช่วงเวลา  - ไม่เหมาะสม 

จาํนวนผูฟั้ง  - มากหรือนอ้ยเกินไป 

ส่ือหรือทางติดต่อ คุณภาพ  - ไม่ชดัเจน 

  - ไม่ทนัสมยั 

 - ไม่เหมาะสม 

ขนาด  - เลก็หรือใหญ่เกินไป 

ปริมาณ  - ไม่สอดคลอ้งกบัจาํนวนผูฟั้ง 

บรรยากาศแวดลอ้ม  - มีเสียงรบกวน 

 - ไม่เป็นสดัส่วน 

สถานการณ์แวดลอ้ม บรรยากาศขณะท่ีพดู  - ตึงเครียดเกินไป 

 

ทีม่า:  สุจิตรา จรจิตร (2549) 

 

2.1.11 อุปสรรคในการติดต่อส่ือสารใหมี้ประสิทธิผล (barriers to effective communication) 

2.1.11.1 การกรองข่าวสาร (filtering) ผูส่้งข่าวสารตอ้งทาํข่าวสารใหเ้ป็นท่ีพอใจของ

ผูรั้บข่าวสารในการรับข่าวสารต่างๆ ของผูบ้ริหารนั้ นจะต้องถูกกรองจากผูช้าํนาญระดับล่าง

เสียก่อน 

2.1.11.2 การรับรู้แบบเลือกสรร (selective perception) หมายถึงการท่ีผูรั้บสารใน

กระบวนการติดต่อส่ือสารเลือกดู หรือฟังโดยข้ึนอยูก่บัความตอ้งการ การจูงใจ ประสบการณ์ ภูมิ

หลงั และลกัษณะส่วนตวัอ่ืนๆ  

2.1.11.3 อารมณ์ (emotions) ในการติดต่อส่ือสารผูส่้งข่าวสาร ควรตอ้งระมดัระวงั

เก่ียวกบัอารมณ์ของตนไม่ควรแสดงอารมณ์หรือความรู้สึกรุนแรงเม่ือเกิดความไม่พอใจ 
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2.1.11.4 ภาษา (language) ภูมิหลงัทางวฒันธรรมมีผลทาํใหก้ารตีความของภาษาได้

แตกต่างกนัการมาจากภูมิประเทศท่ีแตกต่างกนักจ็ะใชภ้าษาท่ีแตกต่างกนั 

 

2.2 แนวคดิเกีย่วกบัการติดต่อส่ือสารภายในองค์กร 

คุณลกัษณะของการติดต่อส่ือสารภายในองคก์รจะมุ่งเน้นถึงการประสานร่วมมือกนั

ของคนทาํงานควบคู่กบัการมุ่งเนน้ถึงเป้าหมายของทุกฝ่ายในองคก์ร ดงันั้นการติดต่อส่ือสารภายใน

องคก์รส่วนมากจะสัมพนัธ์โดยตรงกบังานท่ีองคก์รทาํอยู ่ โดยการส่ือสารขององคก์รจะเกิดข้ึนบน

พื้นฐานภายในกรอบของระบบองคก์รท่ีจดัไวเ้ป็นโครงสร้างกล่าวคือ เป็นไปตามสภาพขององคก์ร

ท่ีมีพฤติกรรมความสัมพนัธ์ระหว่างกนัตามโครงสร้างท่ีวางไว ้ เช่น ผูบ้งัคบับญัชาและใตบ้งัคบั

บญัชา โดยโครงสร้างน้ีเองทาํใหเ้กิดความสมัพนัธ์ดา้นอาํนาจ ท่ีเกิดจากโครงสร้างท่ีต่างระดบักนั 

สมยศ นาวีการ (2527, น. 4) ไดใ้หค้วามหมายของการติดต่อส่ือสารภายในองคก์ร  

หมายถึง การแสดงออก และการแปลความหมายข่าวสารระหว่างหน่วยการติดต่อส่ือสารต่างๆ หรือ

บุคคลในตาํแหน่งต่างๆ ท่ีอยูภ่ายในองคก์ร 

กริช  สืบสนธ์ (2537, น.  64) ไดใ้หค้วามของ การติดต่อส่ือสารภายในองคก์ร หมายถึง

กระบวนแลกเปล่ียนข่าวสารระหว่างบุคคลทุกระดบั ทุกหน่วยงาน โดยมีความสัมพนัธ์กนัภายใต้

สภาพแวดลอ้ม บรรยากาศขององคก์ร ซ่ึงสามารถปรับเปล่ียนไปตามกาลเทสะ บุคคล ตลอดจน

สาระเร่ืองราวและวตัถุประสงคข์องการติดต่อส่ือสาร 

สร้อยตระกลู  อรรถมานะ (2542, น. 357) ไดใ้หค้วามหมายของการติดต่อส่ือสาร

ภายในองคก์ร หมายถึง กระบวนการเก่ียวกบัการส่งผา่นข่าวสารและความเขา้ใจจากบุคคล หรือ

กลุ่มบุคคลหน่ึงไปยงัอีกบุคคลหน่ึง หรือเรียกว่ากลุ่มบุคคลหน่ึง ซ่ึงเป็นไปอยา่งมีลาํดบัขั้นตอนจาก

การเกิดความคิดหรือมีท่ีมาของข่าวสารของผูส่้ง ผูส่้งทาํการใส่รหสัและเน้ือหา หรือข่าวสารจากนั้น

ผูส่้งตอ้งทาํการส่งข่าวสารเหล่านั้นโดยผา่นช่องทาง หรือใชส่ื้อท่ีเหมาะสมไปยงัผูรั้บ ผูรั้บทาํการรับ

ข่าวสาร และทาํการถอดรหสัซ่ึงจะเป็นผลใหเ้กิดการกระทาํ หรืองดเวน้การกระทาํในปัจจุบนัหรือ

อนาคต 

2.2.1 ประเภทของการติดต่อส่ือสารภายในองคก์ร 

การติดต่อส่ือสารภายในองคก์รสามารถจาํแนกออกได ้ดงัน้ี 

2.2.1.1 จาํแนกตามทิศทางการส่ือสาร 

1. การติดต่อส่ือสารทางเดียว (one - way communication) หมายถึง  

การติดต่อส่ือสารท่ีผูติ้ดต่อส่ือสาร หรือผูบ้งัคบับญัชาถ่ายทอดข่าวสาร หรือคาํสั่งสู่ผูรั้บสาร หรือ

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชามีลกัษณะเป็นเส้นตรง ไม่มีการยอ้นกลบัหรือดูปฏิกิริยาของผูรั้บสาร ซ่ึงการ
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ติดต่อส่ือสารแบบน้ีจะมีลกัษณะเป็นรูปนโยบาย คาํสั่งของผูบ้ริหารระดบัสูงสู่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาท่ี

ผา่นส่ือต่างๆ  

2. การส่ือสารสองทาง (two - way communication) หมายถึง การส่ือสารท่ีผูส่้ง

สาร และผูรั้บสารสามารถส่งข่าวสารและแลกเปล่ียนความคิดเห็นระหว่างกนัและกนั การติดต่อ

ติดต่อส่ือสารสองทางผูส่้งสาร จะใหค้วามสนใจกบัปฏิกิริยาโตก้ลบัของผูรั้บสาร ซ่ึงนบัว่าเป็นส่ิงท่ี

จาํเป็นมากสาํหรับการบริหาร 

2.2.1.2 จาํแนกตามโครงสร้าง 

1. การติดต่อส่ือสารท่ีเป็นทางการ (formal communication) หมายถึง การ

ติดต่อส่ือสารท่ีมีระเบียบแบบแผนมีขอ้กาํหนดวางไวโ้ดยชดัแจง้ มีลกัษณะท่ีคาํนึงถึงบทบาทหนา้ท่ี

และตาํแหน่งระหว่างผูรั้บสารและผูส่้งสารตามผงัโครงสร้างองค์กรท่ีไดอ้อกแบบไวอ้ย่างเป็น

ทางการเป็นการส่ือสารท่ีมีลายลกัอกัษร   

2. การติดต่อส่ือสารท่ีไม่เป็นทางการ (informal communication) หมายถึง การ

ติดต่อส่ือสารกบัคนอ่ืนโดยไม่พิจารณาถึงตาํแหน่งในองคก์ร มีทั้งจากเบ้ืองบนลงสู่ล่าง เบ้ืองล่างสู่

เบ้ืองบน ตามแนวนอนและขา้มสายงานโดยพิจารณาถึงความสัมพนัธ์ทางตาํแหน่งน้อยมาก

เน่ืองจากข่าวสารท่ีไม่เป็นทางการและเป็นส่วนตวัเกิดข้ึนจากความเก่ียวพนัธ์ระหว่างบุคคลทิศทาง

ของข่าวสารจึงไม่อาจคาดคะเนได ้

2.2.1.3 จาํแนกตามสญัลกัษณ์ท่ีใชใ้นการติดต่อส่ือสาร 

1. การติดต่อส่ือสารแบบใชค้าํพูด (verbal communication) หมายถึง การ

ติดต่อส่ือสารทัว่ๆ ไป ท่ีอาศยัคาํ (words) หรือเลขจาํนวน (number) หรือการเนน้ (punctuation) เป็น

สัญลกัษณ์ข่าวสาร สัญลกัษณ์น้ีอาจเป็นในรูปภาษาพดู ภาษาเขียน หรือภาษาคณิตศาสตร์ก็ไดเ้พื่อ

ใชใ้นการติดต่อส่ือสารให้ผูรั้บเขา้ใจสามารถส่ือความหมายไดอ้ยา่งชดัเจน ผูรั้บไดรั้บข่าวสารตรง

ตามท่ีผูใ้หข่้าวสารตอ้ง ดงันั้นการติดต่อส่ือสารดว้ยการใชค้าํพดูจึงเป็นการใชถ้อ้ยคาํวาจา หรือลาย

ลกัษณ์อกัษร ท่ีมีลกัษณะสามารถตีความไดโ้ดยตรงหรือโดยออ้ม 

2. การติดต่อส่ือสารแบบไม่ใชค้าํพดู (non - verbal communication) หมายถึง  

การติดต่อส่ือสารท่ีใชส้ญัลกัษณ์นอกเหนือไปจากคาํ หรือเลขจาํนวน หรือเคร่ืองหมายการเนน้ โดย

ธรรมชาติไดส้ร้างใหม้นุษยมี์อารมณ์ต่างๆ และแสดงออกโดยใชท่้าทางและการปฏิบติั ซ่ึงจะทาํให้

ผูอ่ื้นเขา้ใจวา่เราอยูใ่นสถานการณ์ใด การติดต่อส่ือสารโดยไม่ใชภ้าษาพดูเป็นการใชท่้าทางท่ีจะช่วย

ใหผู้พ้ดูสะดวกในการติดต่อส่ือสารมากยิง่ข้ึน 
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2.2.1.4 จาํแนกตามทิศทางการส่ือสาร 

1. Vertical communication (vertical dimension of hierarchy effects) 

แบ่งออกเป็น 2 ลกัษณะ คือ 

1.1 การติดต่อส่ือสารจากบนลงล่าง (downward communication) 

หมายถึง  การส่งข่าวสารจากบุคคลท่ีอยูต่าํแหน่งสูงกว่ามายงัตาํแหน่งท่ีตํ่ากว่า (สมยศ นาวีการ, 

2527, น. 21) เป็นลกัษณะการเคล่ือนท่ีของข่าวสารไปตามสายการบงัคบับญัชา และจาก

ผูบ้งัคบับญัชาไปยงัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา การติดต่อส่ือสารแบบน้ีจะเป็นไปในรูปของการแจง้นโยบาย 

ระเบียบ ขอ้บงัคบัคาํเตือน คาํสั่ง คาํยนืยนั การซกัซอ้มความเขา้ใจ หรือการให้ข่าวสารเพ่ือการ

ปฏิบติังาน โดยทัว่ไปจะใชใ้นช่องทางการส่งสาร ดงัต่อไปน้ี 

1)  การสัง่งานตามลาํดบัชั้น 

2)  โปสเตอร์และกระดานปิดประกาศ 

3)  วารสารของบริษทั 

4)  จดหมายของพนกังานโดยตรง 

5)  คู่มือพนกังาน 

6)  ท่ีเสียบข่าวสาร 

7)  รายงานประจาํปี 

8)  ระบบส่ือสารทางเคร่ืองกระจายเสียง 

9)  ข่าวสารท่ีใส่ในซองเงินเดือน 

10)  การประชุมกลุ่ม 

11)  กฎและระเบียบบริษทั 

12)  ขอ้กาํหนดของมาตรฐานอุตสาหกรรม ISO 9002 

13)  ขั้นตอนการทาํงานแต่ละขั้นตอนกระบวนการผลิต 

1.2 การติดต่อส่ือสารจากล่างข้ึนบน (upward communication) 

หมายถึง การส่งข่าวสารจากระดบัตํ่ากว่า (ผูอ้ยูใ่ตบ้งัคบับญัชา) ไปยงัระดบัสูงกว่า (ผูบ้งัคบับญัชา) 

(สมยศ นาวีการ, 2527, น. 21) เป็นลกัษณะกลบักนักบัแบบแรก ช่องทางท่ีจะส่ือสารจะมีลกัษณะ

ดงัต่อไปน้ี 

1)  การประชุมกลุ่ม 

2)  การร้องทุกข ์

3)  การเรียกร้อง 

4)  การปรึกษาหารือ 
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5)  การปรึกษาบุคลากร 

6)  สหภาพแรงงาน 

7)  ตูแ้สดงความคิดเห็น 

2. การติดต่อส่ือสารในแนวนอนหรือแนวทะแยง (horizontal 

communication or Lateral communication) หมายถึง ลกัษณะการเดินทางของข่าวสารระหว่างผูมี้

ตาํแหน่งเสมอกนัหรือใกลเ้คียงกนัในสายงานเดียวกนั และขา้มสายงานโดยอาศยัความสัมพนัธ์

ส่วนตวั มกัเป็นการขอคาํแนะนาํและขอ้มูล เป็นการประสานงานอยา่งไม่เป็นทางการ เป็นการ

ส่ือสารไม่ข้ึนกบัสายบงัคบับญัชา เป็นการแลกเปล่ียนข่าวสารและความคิดเห็นระหว่างผูร่้วมงาน

หรือระหวา่งหน่วยงานองคก์รเดียวกนั โดยทัว่ไปจะมีการติดต่อส่ือสารในลกัษณะดงัต่อไปน้ี 

1)  การประชุมกลุ่ม 

2)  หนงัสือเวียนและบนัทึกโตต้อบ 

3)  การร่วมมือ 

4)  การประสานงาน 

5)  ไปรษณียอิ์เลก็ทรอนิกส์ 

2.2.2 การติดต่อส่ือสารกบัพนกังานใหมี้ประสิทธิภาพ มีดงัน้ี 

2.2.2.1 ผูบ้ริหารระดบัสูงตอ้งให้ความสาํคญักบัการติดต่อส่ือสาร (the CEO must 

committed to the importance of communication) 

2.2.2.2 ผูบ้ริหารตอ้งมีการกระทาํและคาํพดูท่ีสอดคลอ้งกนั (managers match actions 

and words) 

2.2.2.3 การเน้นการติดต่อส่ือสารแบบสองทาง (commitment to two-way 

communication) 

2.2.2.4 การเน้นการติดต่อส่ือสารแบบเผชิญหน้า (emphasis on face-to-face 

communication) 

2.2.2.5 การแบ่งปันความรับผิดชอบสําหรับการติดต่อส่ือสารกบัพนักงาน (shared 

responsibility for employee communications) 

2.2.2.6 มีวิธีการจดัการข่าวท่ีไม่ดีอยา่งเหมาะสม (dealing with bad news) 

2.2.2.7 การวางรูปแบบข่าวสารสาํหรับผูฟั้งใหเ้หมาะสม (the message is shaped for its 

intended audience) 

2.2.2.8 จงทาํการติดต่อส่ือสารใหเ้ป็นกระบวนการท่ีต่อเน่ือง (treat communication as 

an ongoing process) โดยมีส่ิงท่ีควรพิจารณา 5 ประการ ดงัน้ี 
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1. ผูจ้ดัการตอ้งส่ือความหมายโดยใชห้ลกัเหตุผล การตดัสินใจอยา่งมีเหตุผล 

(managers convey the rationale underlying decisions) 

2. การส่ือการใหเ้หมาะกบัจงัหวะเวลาคือส่ิงท่ีสาํคญัยิง่ (timeliness is vital) 

3. จดัใหมี้การติดต่อส่ือสารอยา่งต่อเน่ือง (communicate continually) 

4. การให้เช่ือมโยงภาพรวมระหว่างภาพเล็กๆ กบัภาพใหญ่ (link the big 

picture with the little picture) 

5. ไม่ช้ีนาํส่ิงท่ีคนควรรู้สึกเก่ียวกบัข่าว (don’t dictate the way people should 

feel about the news) 

2.2.3 อุปสรรคการติดต่อส่ือสารในปัจจุบนั (current issues in communication) มี 4 ประการ 

2.2.3.1 อุปสรรคในการติดต่อส่ือสารระหว่างเพศหญิงกบัเพศชาย (communication 

barriers between women and men) 

2.2.3.2 การติดต่อส่ือสารแบบการเมืองท่ีถูกตอ้ง (politically correct communication) 

2.2.3.3 การติดต่อส่ือสารในวฒันธรรมขา้มชาติ (cross - culture communication) ปัจจยั

เก่ียวกบัวฒันธรรมขา้มชาติทาํใหเ้กิดปัญหาดา้นการติดต่อส่ือสารดงัน้ี 

1. อุปสรรคซ่ึงมีสาเหตุมาจากความหมายของคาํและวิธีการใชค้าํท่ีแตกต่างกนั 

(barriers caused by semantics) 

2. อุปสรรคซ่ึงมีสาเหตุมาจากคาํท่ีมีความหมายเพิ่มเติม (barriers caused by 

word connotations) 

3. อุปสรรคมีสาเหตุมาจากนํ้ าเสียงแตกต่างกนั (barriers caused by tone 

differences) 

4. อุปสรรคซ่ึงมีสาเหตุมาจากการรับรู้ท่ีแตกต่างกนั (barriers caused by 

differences among perceptions) 

2.2.4 อุปสรรคของการส่ือสาร (ศุภโชค ซุนอ๋ิว, 2546, น. 53-60) ประกอบดว้ย 

1.  ระยะทาง 

2.  ความคลาดเคล่ือนของข่าวสาร 

3.  ความไวว้างใจ 

4.  การเขา้พบไดย้าก 

5.  คุณลกัษณะส่วนตวัของผูบ้งัคบับญัชา 

6.  การขาดความชดัเจนในการมอบหมายงานใหแ้ก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

7.  ความผดิพลาดในการเลือกใชส่ื้อท่ีเหมาะสมกบัการทาํงานในแต่ละสถานการณ์ 
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8.  การส่ือสารท่ีมีลกัษณะท่ีขาดทิศทาง 

9.  ขอ้มูลข่าวสารท่ีมีมากเกินไป 

10.  การปฏิเสธท่ีจะรับฟังข่าวในการส่ือสารนั้น 

11.  การส่ือสารท่ีมีช่องวา่ง 

12.  ข่าวสารมีการสูญหายในแต่ละขั้นตอนของการส่ือสาร 

2.2.5 การแกไ้ขอุปสรรคของการส่ือสาร (ศุภโชค ซุนอ๋ิว, 2546, น.  53 - 60) ไดแ้ก่ 

1.  สมาชิกในองคก์ารควรจะมีความรู้ความเขา้ใจในหลกัของการส่ือสาร 

2.  การใชภ้าษาใชค้าํพดูท่ีมีลกัษณะตรงไปตรงมาไม่คลุมเครือ หรือสร้างความเขา้ใจผดิ 

3.  ในการส่ือสารควรใชก้ารส่ือสารท่ีมีลกัษณะสองทาง 

4.  มีการส่ือสารในลกัษณะท่ีมีการยอ้นกลบัไปยงัผูท่ี้ส่งข่าวสาร 

5.  การส่ือสารท่ีมีการอภิปรายซํ้าๆ ทาํใหก้ารรับรู้ข่าวสารมีความชดัเจน 

6.  มีการสร้างความเช่ือถือระหวา่งผูบ้งัคบับญัชาและผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

7.  มีการสร้างความร่วมมือระหวา่งผูบ้งัคบับญัชาและผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

 

2.3 แนวคดิเกีย่วกบัการส่ือสารกบัการบริหาร 

การบริหารงานใหป้ระสบความสาํเร็จนั้น นอกจากตอ้งใชค้วามรู้ความสามารถแลว้การ

ส่ือสารก็มีบทบาทสาํคญัต่อการ บริหารงานทุกแขนงอาชีพ ถา้หากผูบ้ริหารเขา้ใจถึงเทคนิคและ

วิธีการในการส่ือสารก็จะช่วยใหก้ารบริหารงานเป็นไปอยา่งราบร่ืน ในทางตรงกนัขา้มถา้ผูบ้ริหาร

ไม่เขา้ใจถึงวิธีการส่ือสาร กอ็าจจะทาํใหง้านลม้เหลวไดเ้ช่นกนั (สมควร กวียะ, 2547, น. 1 - 4) 

2.3.1 ความหมายการบริหารงาน (สมควร กวียะ, 2547, น.  1-4) 

การบริหารงาน คือ การจดัการนัน่เอง พอพูดถึงการจดัการอาจจะบอกว่า คาํว่า 

administration ซ่ึงแปลว่าการบริหารงาน กบัคาํว่า management แปลว่าการจดัการ นั้นเป็นคาํ

เดียวกนัหรือไม่ จะเห็นไดว้่าเป็นคาํเดียวกนัก็ไดมี้ความหมายเหมือนกนั แต่ส่วนใหญ่แลว้การ

บริหารงาน (administration) จะเป็นความหมายท่ีกวา้งกว่าสาํหรับของอเมริกนัจะหมายถึงรัฐบาล

เลยทีเดียว และเป็นความหมายของสาขาวิชา เช่น สาขาวิชา MBA (master of business 

administration) เป็นตน้ แต่ถา้ลงมาเป็นวิชายอ่ยๆ มกัจะเรียกว่า การจดัการ (management) อาจจะ

ถามวา่ถา้อยา่งนั้นหมายความวา่อยา่งไรการบริหารงานคือการจดัการ เพ่ือท่ีจะทาํใหท้รัพยากรต่างๆ 

เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองคก์ร ใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคข์ององคก์ร อาจถามต่อไปว่าทรัพยากร

นั้นคืออะไรบา้ง ความจริงแลว้ทรัพยากรในอดีตนั้นจะหมายถึง คน (man) เคร่ืองจกัร (machine)  

เงิน (money) และวสัดุอุปกรณ์ต่างๆ (material) แต่ท่ีจริงแลว้ในยคุใหม่น้ี ทรัพยากรต่างๆ เหล่านั้น
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ไม่เพียงพอทรัพยากรท่ีอาจเรียกว่ามีความสาํคญัท่ีสุดต่อองคก์ร ต่อการบริหารงานนั้น คือ media & 

communication หมายความว่าจะตอ้งเพิ่มตวั M เขา้ไปอีกตวัหน่ึง ซ่ึงนกับริหารในยคุเก่ามกัจะลืม

ไป ความจริงแลว้ตวัน้ีเป็นตวัท่ีมีความสาํคญัมากเพราะจะเป็นตวัท่ีจะเช่ือมโยงใหทุ้กคนทุกฝ่ายได้

ทาํงานร่วมกนัเป็นหน่ึงเดียว เป็นไปตามนโยบาย ตามแนวทางปฏิบติัและแผนงาน ถา้ขาดการ

ส่ือสารแลว้การดาํเนินงานก็ไม่สามารถเป็นไปได ้แมว้่าเราจะมีคน เคร่ืองจกัร เงิน เรามีอะไรต่างๆ 

พร้อม แต่ถา้ขาดการส่ือสารแลว้การบริหารงานนั้นไม่สามารถจะเป็นไปไดน้ัน่คือความหมายและ

ความสําคญัของการบริหารงานหน้าท่ีความรับผิดชอบของผูบ้ริหารงานสําหรับผูบ้ริหารนั้นใน

ขั้นตอนแรกตอ้งเป็นผูน้าํท่ียึดหลกัมนุษยส์ัมพนัธ์จะเรียกว่าใชห้ลกัประชาธิปไตยก็ไดไ้ม่ใช่เป็น

เผด็จการ ตวัน้ีสาํคญัมากมีบทบาทหนา้ท่ีเป็นผูน้าํ และจะตอ้งทาํหนา้ท่ีท่ีจะแสดงให้เห็นนโยบาย 

วตัถุประสงคข์ององคก์รให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาไดท้ราบ ไดเ้ขา้ใจและร่วมมือปฏิบติัอย่างจริงจงั 

นอกจากนั้นจะตอ้งมีหนา้ท่ีท่ีจะตอ้งกาํหนดกลยทุธ์ (strategy) และแผนกลยทุธ์ (strategic plan) 

ข้ึนมาเพื่อท่ีจะให้ผูป้ฏิบติังาน ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาไดป้ฏิบติัหลงัจากนั้นในการปฏิบติังานผูบ้ริหารมี

หนา้ท่ีสนบัสนุน ซ่ึงในยคุเก่าผูบ้ริหารมกัจะทาํหนา้ท่ีเป็นผูส้ั่ง แต่ในยคุใหม่ผูบ้ริหารตอ้งทาํหนา้ท่ี

สนบัสนุน เรียกว่า (facility) ใหค้วามสะดวกเพ่ือท่ีจะทาํใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาไดใ้ชก้ลวิธี ใชท้กัษะ

ของตนเองอยา่งเตม็ท่ี ไม่ควรเขา้ไปแทรกแซงในเร่ืองกลวิธีและทกัษะของผูป้ฏิบติังาน แต่คอยดูแล 

คอยช้ีแนะเม่ือมีปัญหาต่างๆ เก่ียวกบันโยบายและกลยทุธ์คลา้ยๆ เป็นพ่ีเล้ียง ไม่ใช่เป็นนกัมวยเอง 

ในยคุเก่าบางทีผูบ้ริหารเป็นนกัมวยเอง มกัจะแพ ้ ในยคุใหม่เป็นพี่เล้ียงสามารถท่ีจะใชก้ลยทุธ์ใน

การท่ีจะสอนให้ผูป้ฏิบติังานใชก้ลวิธีอยา่งดีท่ีสุดตามความเช่ียวชาญของเขา ส่ิงสุดทา้ยซ่ึงคิดว่ามี

ความสาํคญัมากสาํหรับผูบ้ริหาร คือ จะตอ้งมีหนา้ท่ีในการท่ีจะกาํหนดให้มีการศึกษาวิจยัและ

ประเมินผลการปฏิบติังานก่อนท่ีจะปฏิบติังานน่าจะให้มีการศึกษาวิจยั เน้นในเร่ืองของการใช้

ความรู้ ใชท้กัษะความเช่ียวชาญในการปฏิบติังาน ในขณะเดียวกนัเม่ือปฏิบติังานไปแลว้ ควรจะให้

มีการประเมินผลโดยใชห้ลกัวิธีวิทยาศาสตร์ ในการท่ีจะประเมินผลการปฏิบติังาน เพื่อท่ีจะไดน้าํ

ผลนั้นมาพฒันาการทาํงานต่อไป 

2.3.2 ความสาํคญัของการส่ือสารมีความสาํคญัต่อการบริหารงาน (สมควร กวียะ, 2547, น. 1-4)  

ดงัท่ีไดก้ล่าวไปแลว้ว่า การส่ือสารไดก้ลายมาเป็นปัจจยัหรือองคป์ระกอบท่ีสาํคญัของ

การบริหารงานเป็นทั้งปัจจยัและทรัพยากรท่ีจะใชใ้นการบริหารงานเพราะฉะนั้นจึงมีความสาํคญั

อย่างมากเรียกว่าถา้ไม่มีการส่ือสารก็ไม่สามารถท่ีจะบริหารงานไดอ้ย่างแน่นอนการส่ือสารเป็น

กระบวนการทางสงัคม หมายความวา่ในการท่ีเราจะพดูจากนัใหเ้ขา้ใจรู้เร่ืองกนั กต็อ้งใชก้ารส่ือสาร 

ก่อให้เกิดสังคม ก่อให้เกิดองคก์ร เรียกว่าการส่ือสารนั้นเป็นองคก์รในตวัของมนัท่ีสาํคญัคือการ

ส่ือสารนั้นสามารถท่ีจะสร้างความเป็นหน่ึงเดียวขององคก์ร องคก์รนั้นเป็นเสมือนหน่ึงระบบท่ี
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จะตอ้งมีการทาํงานร่วมกนั โดยทุกฝ่ายจะตอ้งยอมรับความเป็นหน่ึงเดียวไม่ใช่ต่างคนต่างทาํ ต่าง

คนต่างคิดเป็นไปไม่ไดแ้น่นอน การแสดงความคิดเห็นนั้นอาจแตกต่างกนัแต่การทาํงานตอ้งเป็นไป

ในแนวทางเดียวกนั มีความเป็นหน่ึงเดียวซ่ึงนัน่หมายความวา่จะตอ้งทาํกนัดว้ยความรัก ความเขา้ใจ

ระหว่างทุกฝ่าย ถา้หากทุกฝ่ายไม่มีความรักความเขา้ใจกนัแลว้ การทาํงานนั้นไม่เกิดผลดีอย่าง

แน่นอน ซ่ึงนัน่หมายความว่าเราจะตอ้งมีการส่ือสารระหว่างบุคคล  การส่ือสารในองคก์ร มีการ

ส่ือสารหลายรูปหลายแบบท่ีจะตอ้งทาํใหเ้กิดความเขา้ใจในการทาํงาน นอกจากนั้นการส่ือสารยงั

เป็นปัจจยัท่ีจะก่อใหเ้กิดความรู้ ทกัษะแก่บุคลากร เป็นไปไม่ไดท่ี้อยูดี่ๆ บุคลากรจะเกิดความรู้ เรา

จะตอ้งจดัใหมี้การส่ือสาร อยา่งเช่น มีการศึกษา มีการอบรมสัมมนา เป็นการเพิ่มพนูความรู้ พฒันา

ทกัษะ พฒันาความเช่ียวชาญของบุคลากร จึงเป็นเร่ืองท่ีการส่ือสารมีความสําคญัต่อองคก์ร

นอกจากนั้นการส่ือสารยงัสามารถท่ีจะกระตุน้ให้ทุกคนทาํงานอยา่งขยนัขนัแขง็ ถา้หากว่าเราไม่

รู้จกัท่ีจะพดู ไม่รู้จกัท่ีจะเขียนชกัจูงโนม้นา้วใจใหค้นเห็นความสาํคญัของการงาน เราคงไม่สามารถ

ทาํใหทุ้กคนทาํงานอยา่งขยนัขนัแขง็ได ้ และท่ีสาํคญัคือทาํอยา่งไรใหทุ้กคนทาํงานอยา่งมีความสุข 

เราสามารถใชก้ารส่ือสารโนม้นา้วใจใหเ้ขาเห็นว่าการท่ีเขาทาํงานเป็นเร่ืองของความสุข ไม่ใช่เป็น

เร่ืองของความทุกขท์รมานท่ีจะตอ้งใชเ้วลา 8 - 9 ชัว่โมง ในแต่ละวนัอยา่งทนทุกข ์ทรมาน อยา่งนั้น

เรียกว่าชีวิตทั้งชีวิตเป็นชีวิตท่ีสูญเปล่า ถา้เราเห็นนกัส่ือสารท่ีดีโดยเฉพาะผูบ้ริหาร สามารถท่ีจะชกั

จูงให้เห็นว่าความจริงแลว้การงาน เป็นส่วนท่ีสําคญัของชีวิต ทาํให้เรามีการพฒันาตนเอง เป็น

ความสุขของชีวิต โดยสรุปการส่ือสารคือตวัองคก์รนัน่เอง ถา้ขาดการส่ือสารก็ไม่สามารถท่ีจะทาํ

ใหก้ารงานมีประสิทธิภาพ และก่อใหเ้กิดคุณภาพชีวิตแก่บุคลากรได ้

2.3.3 เทคนิคของผูบ้ริหารในการส่ือสารกบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชาในระดบัต่างๆ (สมควร กวียะ, 

2547, น. 1-4)  

สาํหรับเทคนิคในการส่ือสารเพื่อการบริหารงานนั้น ในจุดแรกเป็นเร่ืองของทศันคติ

หมายความว่าผูท่ี้จะส่ือสารจะตอ้งสร้างทศันคติท่ีดีข้ึนมาก่อน ในการท่ีจะส่ือสารกบัผูบ้ริหารควร

จะตอ้งเป็นผูเ้ร่ิมตน้ท่ีจะตอ้งแสดงทศันคติท่ีดี คือ มีความเคารพในคุณค่าของความเป็นมนุษย ์

เคารพและเขา้ใจในศกัยภาพ หรือความสามารถท่ีจะเป็นไปไดข้องมนุษย ์ไม่ใช่เร่ิมตน้ดว้ยการดูถูก

ว่าไม่มีความรู้อะไรคงทาํอะไรไม่ได ้ เป็นทศันคติเชิงลบ ซ่ึงตวัน้ีเป็นตวัสาํคญัท่ีจะทาํใหเ้กิดความ

รัก ความเขา้ใจ ความร่วมมือ หมายความว่าเราจะตอ้งเคารพในคุณค่าของความเป็นมนุษยข์อง

บุคลากร เช่ือมัน่ในศกัยภาพของบุคลากร ไวว้างใจ ตวัน้ีสาํคญัมากภาษาองักฤษเรียกว่า trust  เรา

จะตอ้งไวว้างใจ ไม่ใช่เร่ิมตน้ดว้ยการบอกวา่ควรลองเอาไปทาํดู แลว้ยงัพดูอีกวา่คิดวา่ไม่น่าจะทาํได ้

ถา้อยา่งน้ีเร่ิมตน้ดว้ยการไม่ไวว้างใจ แต่เราตอ้งบอกว่าเขาทาํไดแ้น่ งานช้ินน้ีเขามีความสามารถท่ี

จะทาํไดคุ้ณไวว้างใจเขาไปทาํเถอะคุณเช่ือวา่เขาตอ้งทาํไดดี้ท่ีสุดอยา่งแน่นอน อนัน้ีเป็นความสาํคญั
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เร่ิมตน้ดว้ยทศันคติเชิงบวก และส่ือสารแสดงความไวว้างใจ  นอกจากนั้นจะตอ้งส่ือสารสร้าง

แรงจูงใจ ภาษาองักฤษเรียกว่า motivation หมายความว่าในการท่ีจะทาํใหเ้ขาเช่ือฟังเราไม่ใช่ว่าเรา

ใชว้ิธีหลอกล่อต่างๆ แต่เราควรจะใชแ้รงจูงใจ อยา่งเช่นการใหร้างวลั การลงโทษ การใชพ้ลงักลุ่ม

อนัน้ีถือว่าเป็นแรงจูงใจท่ีจะทาํให้คนอยากทาํงาน เพราะเขารู้ว่าการพิจารณาความดีความชอบจะ

เป็นรางวลัสาํหรับเขา เป็นตน้ หรือเขารู้ว่าถา้เขาทาํผดิอะไรไปจะมีการลงโทษท่ีประกาศใหรู้้ทัว่ๆ 

กนั เป็นแรงจูงใจท่ีทาํใหเ้ขาตอ้งระมดัระวงัตวัเอง พลงักลุ่มกเ็ช่นเดียวกนั เราตอ้งรู้จกัสร้างพลงักลุ่ม

ข้ึนมา อยา่งเช่น ระบบคิวซี ภาษาองักฤษเรียกว่า quality control วงจรการควบคุมคุณภาพ

หมายความว่าเราตอ้งสร้างคนข้ึนมา ใหเ้ขาทาํงานเป็นกลุ่ม เป็นทีมเวิร์ค และมีความรับผดิชอบใน

กลุ่มนั้นสร้างเป็นพลงักลุ่มข้ึนมาเพื่อท่ีจะทาํงานแข่งขนักบักลุ่มอ่ืนเป็นตน้ อนัน้ีเป็นการใช้

แรงจูงใจท่ีจะมีประสิทธิภาพมาก 

ตวัสุดทา้ย คือ มนุษยส์ัมพนัธ์ ความเห็นอกเห็นใจกนั มิตรภาพต่างๆ จะตอ้งเกิดข้ึน

ไม่ใช่ถือว่าเป็นเจา้นายคนอ่ืนไม่เก่ียว ตอ้งถือว่าทุกคนเป็นเพื่อนร่วมงาน เพราะฉะนั้นการพดู การ

เขียนจะตอ้งคาํนึงถึงชีวิตจิตใจของแต่ละคนดว้ย 

2.3.4 แนวทางการแกไ้ขปัญหาของการส่ือสารกบัการบริหารงาน (สมควร กวียะ, 2547, น. 1-4)  

ปัญหาท่ีสาํคญัท่ีสุดตวัแรก คือ ทศันคติ มกัจะมีทศันคติท่ีไม่ดีต่อกนั เราจะตอ้ง

ปรับเปล่ียน ตอ้งเร่ิมตน้โดยผูน้าํหรือผูบ้ริหารจะตอ้งเขา้ใจจุดน้ี และนาํเอามนุษยส์ัมพนัธ์มาแกไ้ข

สร้างมนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีดี สร้างมิตรภาพท่ีดีระหว่างกนั ควรท่ีจะมองว่าการส่ือสารนั้นไม่ไดเ้ก่ียว

เฉพาะเร่ืองของการใชส่ื้อ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งเราจะใชส่ื้อท่ีจะประชาสัมพนัธ์ออกไปขา้งนอก แต่

ความจริงการใชส่ื้อภายในมีความสาํคญัก่อนการท่ีจะประชาสัมพนัธ์ออกไปขา้งนอกดว้ยซํ้ าไปใน

ขณะเดียวกนัการส่ือสารภายในองคก์ร ซ่ึงเรียกว่า intra organizational communication ก็มี

ความสาํคญัตอ้งนาํมาผสมผสานดว้ย สร้างข้ึนมาเรียกว่าการส่ือสารองคก์รเชิงบูรณการหมายความ

วา่การส่ือสารทุกรูปทุกแบบ ภายในกบัภายนอก จากสูงลงล่าง จากล่างข้ึนบน การใชส่ื้อต่างๆ ไม่ว่า

จะเป็นไปในรูปของการประชาสัมพนัธ์ การโฆษณา การสัมพนัธ์กบัชุมชน จะตอ้งนาํมาพิจารณา

ผสมผสานกนัทุกส่วน ไม่ใชม้องแต่วา่เรามีการโฆษณา มีการประชาสมัพนัธ์ มีการส่ือสารการตลาด

ก็เพียงพอแลว้ เราจะตอ้งนาํเอาการส่ือสารภายในเขา้มาผสมผสาน การส่ือสารกบัชุมชนเขา้มา

ผสมผสาน สร้างข้ึนเป็นการส่ือสารองคก์รเชิงบูรณาการ เป็นการมองภาพรวมไม่ใช่มองเฉพาะจุด

เท่านั้น 

สาํหรับขอ้เสนอแนะตวัท่ีสาํคญัท่ีสุด คือ เราจะตอ้งทาํให้องคก์รนั้นเป็นระบบมนุษย์

ไม่ใช่ระบบของเคร่ืองจกัร เรามกัจะมองว่าเม่ือเรามีองคก์รมีบริษทั มีธนาคาร จะเป็นเคร่ืองจกัรท่ี

จะตอ้งผลิตสินคา้หรือผลิตภณัฑอ์อกมา อนันั้นเป็นความเขา้ใจผิด ความจริงองคก์รเป็นเร่ืองของ
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การรวมตวัของมนุษยเ์ขา้มาเป็นระบบมนุษย ์ ระบบของสังคมมนุษยท่ี์ทาํงานร่วมกนัดว้ยชีวิตจิตใจ

โดยมีเป้าหมายท่ีสาํคญั คือ การสร้างความสุขใหก้บัทุกคน ในการบริหารงานนั้นจะตอ้งยดึหลกัคาํ

ว่า จิตใจก่อนวตัถุ ธรรมดาเรามกัมองไปท่ีวตัถุก่อนจิตใจ และอีกคาํหน่ึง คือ ความสุขก่อน

ความสาํเร็จ ไม่ใช่คาํนึงถึงแต่ความสาํเร็จ ความสุขนั้นเป็นเร่ืองท่ีหลงั จึงถือว่าความสาํเร็จของ

องคก์รนั้นตอ้งมาจากพื้นฐานความสุขของทุกคน นบัตั้งแต่ผูบ้ริหารลงไปจนถึงผูป้ฏิบติังานระดบั

ล่าง การส่ือสารนั้นมีบทบาทสาํคญัต่อการบริหารงานทุกแขนงอาชีพ ถา้หากผูบ้ริหารงานมีความรู้

และเขา้ใจถึงเทคนิคการส่ือสาร ก็จะช่วยให้การบริหารงานเป็นไปอย่างราบร่ืน และปัญหาขอ้

ขดัแยง้ต่างๆ กจ็ะลดนอ้ยลงดว้ย 

 

2.4 การส่ือสารภายในโรงพยาบาลนนทเวช 

โรงพยาบาลนนเวช  มี คู่มือการปฏิบัติงานเร่ืองการติดต่อส่ือสารภายใน โดยมี

วตัถุประสงคแ์ละแนวทางการปฏิบติัการติดต่อส่ือสารดงัน้ี  

วตัถุประสงค ์

เพื่อให้พนักงานทุกคนของโรงพยาบาลได้รับขอ้มูลข่าวสารจากผูบ้ริหารระดับสูง  

ไดรั้บข่าวสารภายในหน่วยงานตนเอง  ไดรั้บข่าวสารจากต่างหน่วยงานภายในโรงพยาบาลไดอ้ยา่ง

ถูกตอ้ง  ครบถว้น และทนัเหตุการณ์ 

2.4.1 วิธีการส่ือสารภายในโรงพยาบาลนนทเวช 

1. การส่ือสารโดยการจดัประชุม 

1.1 การจดัประชุมระดบัฝ่าย/หน่วยงาน ควรมีการจดัประชุมภายในหน่วยงาน เพื่อ

สรุปผลการปฏิบติังาน การติดตามงานต่างๆ หรือกรณีมีคาํสั่ง/นโยบายเร่งด่วน ทุกคนในหน่วยงาน

จะไดรั้บทราบ และจดัทาํเป็น Meeting report   

1.2 การส่งมอบงานระหว่างเวร หน่วยงานท่ีมีการปฏิบติังานเป็นผลดั จะมีการ

ประชุมระหว่างเวร เพื่อรายงานผลการติดตามงาน รายงานปัญหาท่ีเกิดข้ึนภายในเวร เพื่อส่งมอบ

งานใหเ้วรต่อไป   

1.3 ระดบัคณะกรรมการ หรือ ทีมคร่อมสายงาน 

คณะกรรมการ หรือ คณะอนุกรรมการคร่อมสายงาน ตามโครงสร้างการบริหารระบบ

คุณภาพภายในโรงพยาบาลตอ้งจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยเดือนละ 1 คร้ัง เพื่อติดตาม

ความกา้วหนา้ในการดาํเนินงานต่างๆ และบนัทึกเป็นรายงานการประชุม 
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2. การส่ือสารโดยการจดัทาํบนัทึกขอ้ความหรือหนงัสือเวียนภายใน 

2.1 หน่วยงานภายในเม่ือไดรั้บบนัทึกหรือหนงัสือเวียนท่ีเป็นคาํสั่ง ระเบียบปฏิบติั

ต่างๆ จะตอ้งทาํการส่ือสารใหเ้จา้หนา้หนา้ท่ีทราบโดยการติดป้ายประกาศ และลงนามรับทราบ 

2.2 หน่วยงานต่างๆ หรือ คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ สามารถจดัทาํเอกสาร

ภายใน จดหมายข่าว ประกาศต่างๆ เผยแพร่ภายในโรงพยาบาลไดต้ามความเหมาะสม 

3. การส่ือสารโดยการส่งขอ้มูลทางระบบ Computer 

3.1 หน่วยงาน คณะกรรมการ  คณะอนุกรรมการ ต่างๆ ท่ีตอ้งการส่งขอ้ความทาง

ระบบComputer ท่ีมีขอ้ความไม่ยาวมากและเร่งด่วน ตอ้งการความรวดเร็ว และตอ้งส่งขอ้ความ

หลายคร้ัง  ใหท้าํบนัทึกไปยงัฝ่ายสารสนเทศเพื่อขอเปิดใชสิ้ทธิในการใชร้ะบบ Computer  

 

2.5 ผลงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

ลดาวลัย ์วฒันสานต์ิ (2540) ได้ศึกษาถึงความพึงพอใจของพนักงานต่อการส่ือสาร

ภายในองคก์ร ศึกษากรณี เครือบริษทัเจริญโภคภณัฑ ์จาํกดั โดย การวิจยัน้ีมีจุดประสงคเ์พ่ือศึกษา

ความพึงพอใจ ของพนกังานต่อการส่ือสารภายในองคก์ร ศึกษากรณี เครือบริษทัเจริญโภคภณัฑ ์

จาํกดั ณ ท่ีทาํการอาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ ซ่ึงมีวตัถุประสงค ์ดงัน้ี 

1) เพื่อศึกษาการส่ือสารภายในองคก์รของเครือ บริษทัเจริญโภคภณัฑ์ ณ ท่ีทาํการ

อาคารซี.พี.ทาวเวอร์ 

2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของพนกังานท่ีมีต่อการ ส่ือสารภายในองคก์ร โดยเนน้การ

ส่ือสารระหวา่งพนกังาน กบัผูบ้งัคบับญัชาและระหวา่งพนกังานดว้ยกนั 

3) เพื่อศึกษาถึงความสัมพนัธ์ระหว่างการส่ือสาร ภายในองคก์รกบัความพึงพอใจท่ีมี

ต่อการส่ือสารและการ ปฏิบติังาน 

การวิจยัน้ี เป็นการวิจยัเชิงสาํรวจโดยใชแ้บบ สอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูล 

กล่าวคือ หลงัจาก ไดพ้ฒันาแบบสอบถามท่ีผา่นการทดสอบความเช่ือถือได ้ (โดยเฉพาะภาษาและ

ความเขา้ใจ) และเห็นชอบจากคณะ กรรมการวิทยานิพนธ์แลว้ ไดแ้จกแบบสอบถามไปยงัพนกังาน 

(เจาะจงท่ีตวับุคคล) ในส่วนงานต่างๆ โดยยึดหลกัการ กระจายไปตามบริษทัย่อยฝ่ายและแผนก 

จากนั้นก็จะมีการติด ตามรับแบบสอบถามกลบั ทั้งน้ี การวิเคราะห์ขอ้มูลไดใ้ช ้ทั้งความถ่ี ร้อยละ 

ค่าเฉล่ีย และการทดสอบโดยค่า t-test และ F-test จากการวิจยัคร้ังน้ีพบว่า ตวัแปรอิสระ(เพศ 

การศึกษา อายกุารทาํงานและตาํแหน่งหนา้ท่ีความรับผดิชอบ) กบัตวัแปร ตาม(ความพึงพอใจใน

การส่ือสารและการปฏิบติังาน)ไม่มี ความสัมพนัธ์กนั ยกเวน้พนกังานท่ีมีตาํแหน่งหนา้ท่ีความ 

รับผดิชอบระดบับงัคบับญัชาจะมีความพึงพอใจในการส่ือสารและ การปฏิบติังานมากกว่าพนกังาน
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ระดบัพนกังาน ส่วนในรูปแบบของระบบการส่ือสารภายในองคก์ร ซ่ึงมีความสัมพนัธ์และมีส่วน

เก่ียวขอ้งในการส่งเสริมการ ปฏิบติังานในองคก์รนั้น โดยเฉพาะอยา่งยิง่ระบบการส่ือสาร ซ่ึงอยูใ่น

ระดบัเดียวกนั จะมีรูปแบบท่ีไดรั้บความพึงพอใจ อยา่งสูงท่ีสุด 

นัยนา นพน้อม (2549)ไดศึ้กษาเร่ืองความคิดเห็นของพนักงานต่อการส่ือสารภายใน

องคก์าร : กรณีศึกษาบริษทัสัญชาติเกาหลีแห่งหน่ึงในจงัหวดัฉะเชิงเทรา โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 

ศึกษาระดบัความคิดเห็นของพนกังานต่อการส่ือสารภายในองคก์ารบริษทัสัญชาติเกาหลีแห่งหน่ึงมี

วตัถุประสงคเ์พื่อ ศึกษาความคิดเห็นของพนกังานต่อการส่ือสารภายในองคก์าร เปรียบเทียบระดบั

ตาํแหน่งงานกบัระดบัความถ่ีบ่อยของการใชว้ิธีการส่ือสารภายในองคก์าร เปรียบเทียบระดบั

ตาํแหน่งงานกบัความคิดเห็นต่อประสิทธิผลการส่ือสารภายในองคก์าร และศึกษาความสัมพนัธ์

ระหว่างวิธีการส่ือสารภายในองคก์ารกบัประสิทธิผลการส่ือสารภายในองคก์าร โดยประชากรท่ีใช้

ในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นพนักงานของบริษทัสัญชาติเกาหลีแห่งหน่ึงจาํนวน 308 คน ไดรั้บ

แบบสอบถามท่ีสมบูรณ์จาํนวน 305 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 99.02 ผูว้ิจยัใชเ้คร่ืองมือเป็นแบบสอบถาม

ซ่ึงดดัแปลงมาจาก ทนงเกียรติ เจริญวงคเ์พช็ร์ (2545) สถิติท่ีใชใ้น การวิเคราะห์ ไดแ้ก่ ความถ่ี ร้อย

ละ ค่าเฉล่ีย และความเบ่ียงเบนมาตรฐานผลการศึกษาสรุปไดด้งัน้ี 

1) พนกังานส่วนใหญ่มีตาํแหน่งงานระดบัปฏิบติัการ จาํนวน 114 คน คิดเป็นร้อยละ 

37.40 รองลงมาคือ ระดบัพนกังานจาํนวน 108 คน คิดเป็นร้อยละ 35.40 ระดบัหวัหนา้งาน จาํนวน 

63 คน คิดเป็นร้อยละ 20.70 และระดบับริหารจาํนวน 20 คิดเป็นร้อยละ 6.60 ตามลาํดบั 

2) ระดบัความถ่ีบ่อยของการใชว้ิธีการส่ือสารภายในองคก์าร พบว่า โดยภาพรวม

พนักงานมีความเห็นต่อระดบัความถ่ีบ่อยของการใชว้ิธีการส่ือสารโดยลายลกัษณ์อกัษรในระดบั

มาก ระดบัความถ่ีบ่อยของการใชว้ิธีการส่ือสารดว้ยวาจาอยู่ในระดบัมาก ซ่ึงยงันอ้ยกว่าการใช้

วิธีการส่ือสารดว้ยลายลกัษณ์อกัษร ส่วนวิธีการส่ือสารภายในองคก์รท่ีมีความถ่ีบ่อยในการใชน้อ้ย

ท่ีสุดคือ การส่ือสารดว้ยเทคโนโลยซ่ึีงอยูใ่นระดบัปานกลาง 

3) ระดบัความคิดเห็นของพนกังานต่อประสิทธิภาพการส่ือสารภายในองคก์าร พบว่า

โดยรวมพนักงานมีความคิดเห็นต่อประสิทธิผลการส่ือสารภายในองคก์ารอยู่ในระดบัปานกลาง

พิจารณาเป็นรายดา้นคือพนกังานมีความคิดเห็นต่อประสิทธิผลการส่ือสารภายในองคก์ารทางดา้น

ภาพรวมทัว่ไปอยูใ่นระดบัปานกลาง ดา้นขอ้มูลป้อนกลบัส่วนตวั/บุคคลอยูใ่นระดบัมาก ดา้นการ

ประสานหล่อหลอมทางองคก์ารอยูใ่นระดบัมาก ดา้นการส่ือสารกบัผูบ้งัคบับญัชาอยูใ่นระดบัปาน

กลาง ดา้นบรรยากาศของการติดต่อส่ือสารอยู่ในระดบัปานกลาง ดา้นการส่ือสารอย่างไม่เป็น

ทางการอยูใ่นระดบัมาก ดา้นคุณภาพของส่ือท่ีใชใ้นองคก์ารอยูใ่นระดบัปานกลาง ดา้นการส่ือสาร

กบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชาอยูใ่นระดบัปานกลาง 
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4) เปรียบเทียบความคิดเห็นของพนักงานต่อประสิทธิผลการส่ือสารภายในองคก์าร

จาํแนกตามระดบัตาํแหน่งงาน พบว่า พนกังานท่ีมีระดบัตาํแหน่งงานต่างกนัมีความคิดเห็นต่อ

ประสิทธิผลการส่ือสารภายในองคก์าร โดยรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

5) ความสัมพนัธ์ระหว่างวิธีการส่ือสารภายในองค์การกับประสิทธิผลการส่ือสาร

ภายในองคก์าร วิธีการส่ือสารภายในองคก์ารทั้ง 3 วิธีคือ ลายลกัษณ์อกัษร วาจา  และเทคโนโลย ี

พบว่าวิธีการส่ือสารดว้ยลายลกัษณ์อกัษรมีความสัมพนัธ์ทางลบอย่างไม่มีนัยสําคญัทางสถิติกบั

ความคิดเห็นต่อประสิทธิผลการส่ือสารภายในองคก์าร แต่วิธีการส่ือสารดว้ยวาจาและวิธีการ

ส่ือสารด้วยเทคโนโลยีความสัมพนัธ์ทางบวกอย่างไรมีนัยสําคญัทางสถิติกับความคิดเห็นต่อ

ประสิทธิผลการส่ือสารภายในองคก์าร 

สุภาวดี พรหมมา (2540) ไดท้าํการศึกษาเร่ืองการส่ือสารการตลาดของธุรกิจ

โรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครเพื่อศึกษาถึงการใช้การส่ือสารทางการตลาดของ

โรงพยาบาลเอกชน ไม่วา่จะเป็นการส่ือสารการตลาดดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นสถานท่ีจาํหน่าย 

หรือดา้นการส่งเสริมการตลาด และเปรียบเทียบการใชก้ารส่ือสารการตลาดของโรงพยาบาลเอกชน

แต่ละประเภท นอกจากนั้น การส่ือสารการตลาดมีผลหรือไม่กบัการตดัสินใจใชบ้ริการโรงพยาบาล

เอกชน ซ่ึงไดท้าํการศึกษาและเก็บรวบรวมขอ้มูลข้ึนในระหว่างปี 2538-2539  โดยวิธีการศึกษาจะ

แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ในส่วนของโรงพยาบาลจะใชก้ารสัมภาษณ์ผูอ้าํนวยการฝ่ายบริหาร และ/หรือ 

ผูจ้ดัการฝ่ายการตลาด จาํนวนทั้งหมด 24 ท่าน 18 โรงพยาบาล โดยเลือกโรงพยาบาลท่ีเป็นท่ีรู้จกั

ของผูบ้ริโภค และโรงพยาบาลท่ีมีการส่ือสารถึงผูบ้ริโภคอยูส่มํ่าเสมอ นอกจากนั้น ทาํการสมัภาษณ์

ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัโรงพยาบาลเอกชน คือ เจา้หนา้ท่ีกระทรวงสาธารณสุข, เลขาธิการสมาคม

โรงพยาบาลเอกชนและบรรณาธิการนิตยสาร Hospital Life เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีสมบูรณ์ท่ีสุด สาํหรับ

ในส่วนของผูม้าใชบ้ริการจะเก็บแบบสอบถามผูท่ี้มาใชบ้ริการ ณ โรงพยาบาลนั้นๆ ซ่ึงมีจาํนวน

ทั้งหมด 700 คน  โดยผลการวิจยัพบวา่   

1) โรงพยาบาลเอกชนในปัจจุบนัมีการนาํการส่ือสารการตลาด เขา้มาประยุกตใ์ชใ้น

โรงพยาบาล ไม่ว่าจะเป็นการส่ือสารการตลาดดา้นผลิตภณัฑ ์ ราคา สถานท่ีจาํหน่าย หรือดา้นการ

ส่งเสริมการตลาด โดยการส่ือสารการตลาดท่ีโรงพยาบาลให้ความสําคญัมากท่ีสุด คือ ดา้น

ผลิตภณัฑ ์ เช่น การจดัใหมี้แพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญประจาํในโรงพยาบาล การมีเคร่ืองมือทางการแพทยท่ี์

ทนัสมยั การใหค้วามสาํคญัของการบริการ เพื่อใหเ้ป็นท่ีพึงพอใจกบัผูม้าใชบ้ริการ เป็นตน้   

2) โรงพยาบาลท่ีอยู่ในตลาดหลกัทรัพย ์ และไม่อยู่ในตลาดหลกัทรัพยไ์ม่พบความ

แตกต่างทางด้านการส่ือสารการตลาดให้เขา้ถึงผูบ้ริโภคอย่างชัดเจน เม่ือเปรียบเทียบกับ
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โรงพยาบาลเอกชนท่ีบริหารงานในรูปของมูลนิธิซ่ึงพบว่า มีการทาํการส่ือสารการตลาดเพื่อให้

เขา้ถึงผูบ้ริโภคนอ้ยกวา่โรงพยาบาลเอกชน 2 ประเภทดงักล่าวขา้งตน้อยา่งชดัเจน    

3) ทางดา้นผูบ้ริโภคพบว่า การตดัสินใจเขา้ใชบ้ริการของโรงพยาบาลเอกชนนั้นๆ 

เพราะความสะดวกในเร่ืองของการเดินทางเป็นสาํคญั โดยส่วนใหญ่ระบุว่ามาใชบ้ริการเพราะใกล้

กบัท่ีพกัอาศยัหรือท่ีทาํงาน และส่ือท่ีใชป้ระกอบการตดัสินใจส่ือบุคคลยงัมีอิทธิพลในการตดัสินใจ

เขา้ใชบ้ริการมากท่ีสุด 

เรวตัร สมบติัทิพย ์(2543) ไดท้าํการศึกษาเร่ืองการติดต่อส่ือสารในองคก์าร: กรณีศึกษา

บริษทัซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จาํกดั  โดยการวิจยัในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาความ

คิดเห็นท่ีมีต่อการติดต่อส่ือสารของ พนกังานบริษทัซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จาํกดั ปัจจยั

ส่วนบุคคลบางประการ และวิธีการ ติดต่อส่ือสารในองค์การท่ีมีต่อความคิดเห็นในการ

ติดต่อส่ือสาร กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัใน คร้ังน้ี เป็นพนกังานบริษทัซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศ

ไทย) จาํกดั จาํนวน 450 คน เก็บรวบรวม ขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถามคืนมา 355 ชุด คิดเป็นร้อยละ 

92.22 สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าสถิติ t-test 

และ One-Way ANOVA ทดสอบสมมติฐานดว้ยการกาํหนดระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05   

ผลการวิจยั พบว่า  พนกังานมีความคิดเห็นต่อการติดต่อส่ือสารในองคก์ารอยูใ่นระดบั ปานกลาง 

โดยมีความคิดเห็นต่อการติดต่อส่ือสารดา้นคุณภาพของส่ือท่ีใชใ้นองคก์ารมากท่ีสุด รองลงมาคือ

ในดา้นบรรยากาศของการติดต่อส่ือสารในองคก์าร ปัจจยัดา้นทางเพศ อาย ุระดบั ตาํแหน่ง และ

ระดบัการศึกษาของพนกังานต่างกนั พนกังานมีความคิดเห็นต่อการติดต่อส่ือสาร แตกต่างกนัอยา่ง

มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ยกเวน้ปัจจยัทางดา้นระยะเวลาในการทาํงาน พนกังานมีความ

คิดเห็นต่อการติดต่อส่ือสารไม่แตกต่างกนั ส่วนวิธีการส่ือสารดว้ยลายลกัษณ์ อกัษร วิธีการส่ือสาร

ดว้ยวาจา และวิธีการส่ือสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัเทคโนโลยีต่างกนั พนกังานมี ระดบัความคิดเห็นต่อ

วิธีการส่ือสารภายในองคก์ารแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

สุภา นานาพลูสิน (2546) ไดศึ้กษาถึงความพึงพอใจของพนกังานต่อการส่ือสารภายใน

องคก์าร, น.กรณีศึกษาบริษทัไฮไฟ โอเรียนท ์(ไทย) จาํกดั การวิจยัในคร้ังน้ีมีจุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษา 

ความพึงพอใจของพนกังานต่อการส่ือสารภายในองคก์าร : กรณีศึกษาบริษทัไฮไฟ โอเรียนท ์(ไทย) 

จาํกดั โดยรวมทั้ง 6 ดา้นไดแ้ก่ ดา้น ความพึงพอใจในงาน ดา้นความเพียงพอของข่าวสาร  

ดา้นความสามารถเสนอแนะปรับปรุงให้ดีข้ึนของบุคคล ดา้นประสิทธิภาพของช่องทางการ

ติดต่อส่ือสาร ดา้นคุณภาพของส่ือกลาง และดา้นวิธีการติดต่อส่ือสารกบัเพ่ือนร่วมงาน โดยจาํแนก

ตาม เพศ อาย ุระดบัการศึกษา ระดบัตาํแหน่งงาน และ รูปแบบการส่ือสาร กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการ

วิจยัคร้ังน้ีคือ พนกังานบริษทัไฮไฟ โอเรียนท ์(ไทย) จาํกดั ทั้งหมดจาํนวน 125 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้น
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การเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นแบบสอบถาม โดยไดรั้บแบบสอบถามคืนมา 120 ชุด คิดเป็นร้อยละ 96 

สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์

ความแตกต่างใชท้ดสอบค่าที (t-test) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way Analysis of 

Variance : F-test) และค่าสหสัมพนัธ์แบบง่ายของเพียร์สัน (Pearson product moment correlation 

coefficient) โดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป ผลการวิจยัพบว่า พนกังานบริษทั ไฮไฟ โอเรียนท ์ (ไทย) 

จาํกดัท่ีตอบแบบสอบถามจาํนวน 120 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายอุยูร่ะหว่าง 25-35 ปี มีระดบั

การศึกษาสูงกวา่อนุปริญญา/ปวส.ข้ึนไป และมีตาํแหน่งระดบับริหาร/ผูบ้งัคบับญัชา จาํนวน 23 คน 

มีตาํแหน่งระดบัปฏิบติัการ จาํนวน 97 คน ผลการศึกษาพบวา่  

1) พนักงานบริษทัไฮไฟ โอเรียนท์ (ไทย) จาํกดั ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการ

ส่ือสารภายในองคก์าร โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง โดยมีความพึงพอใจดา้นความสามารถ

เสนอแนะปรับปรุงใหดี้ข้ึนของบุคคล และดา้นวิธีการติดต่อส่ือสารกบัเพื่อนร่วมงานมากท่ีสุด  

2) พนกังานบริษทัไฮไฟ โอเรียนท ์(ไทย) จาํกดั ท่ีมีเพศ อายุ และระดบัการศึกษา

ต่างกนัมีความพึงพอใจต่อการส่ือสารภายในองคก์าร โดยรวมแตกต่างกนั อยา่งไม่มีนยัสาํคญัทาง

สถิติ 

3) พนกังานบริษทัไฮไฟ โอเรียนท ์(ไทย) จาํกดั ท่ีมีระดบัตาํแหน่งงานต่างกนั มีความ

พึงพอใจต่อการส่ือสารภายในองคก์าร โดยรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั ทางสถิติท่ี ระดบั .05   

4) ทิศทางการส่ือสาร ไดแ้ก่ การส่ือสารทางเดียว มีความสัมพนัธ์ทางลบอยูใ่นระดบั

ปานกลางกบัความพึงพอใจต่อการส่ือสารภายในองคก์าร ส่วนการส่ือสารสองทาง มีความสัมพนัธ์

ทางบวกอยูใ่นระดบัปานกลางกบัความพึงพอใจต่อการส่ือสารภายในองคก์าร ท่ีระดบันยัสาํคญัทาง

สถิติท่ี .01  

5) ประเภทของการใช้ในการส่ือสาร ได้แก่ การส่ือสารแบบเป็นทางการไม่มี

ความสัมพนัธ์กบัความความพึงพอใจต่อการส่ือสารภายในองคก์าร ส่วนการส่ือสารแบบไม่เป็น

ทางการมีความสัมพนัธ์ทางบวกอยูใ่นระดบันอ้ยกบัความพึงพอใจต่อการส่ือสารภายในองคก์าร ท่ี

ระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ี .05 

สุรพงษ ์โสธนะเสถียร และวลัลีย ์ศรีประภาภรณ์ (2553) ไดศึ้กษาถึงการจดัการทางการ

ส่ือสารในคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาถึงการส่ือสารในองคก์ร 

รวมถึงศึกษาการจัดการในองค์กรและศึกษาการจัดการทางการส่ือสาร  ซ่ึงการวิจัยในเชิง

คุณภาพ  ผูว้ิจยัได้แบ่งการนําเสนอผลการวิจยัโดยวิเคราะห์มุมมองและความเห็นของผูใ้ห้

ขอ้มูล  ไดแ้ก่ผูบ้ริหารระดบัสูง ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ซ่ึงเป็นมุมมองและความเห็น

ของผูบ้ริหารระดบัสูงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวางระบบการบริหารการจดัการของหวัหนา้งาน ส่วนการ
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วิจยัเชิงปริมาณ ผูว้ิจยันาํเสนอผลการวิจยัจากการทอดแบบสอบถามใหส้าํหรับบุคลากรภายในคณะ

แพทยศาสตร์ศิริราช  โดยทอดแบบสอบถามกบักลุ่มตวัอยา่งทั้งส้ิน 300 คน มีผูต้อบแบบสอบถาม

กลบัมาจาํนวน 233 คน  นอกจากนั้นยงัไดท้าํการสมัภาษณ์แบบเจาะลึกผูบ้ริหาร 7 คน  ผลการศึกษา 

พบว่า ผูบ้ริหารทุกระดบัโดยเฉพาะผูบ้ริหารในระดบัสูงไดน้าํเอาระบบการส่ือสารและเทคโนโลยี

สารสนเทศมาใชใ้นการวางแผนในการทาํงานเพื่อตอบสนองต่อนโยบายขององคก์าร ผูบ้ริหารทุก

ระดบัชั้นโดยเฉพาะผูบ้ริหารในระดบัสูงมีระบบการบริหารการจดัการท่ีไม่ค่อยแตกต่างกนั และ

พยายามปรับให้เขา้กับเทคโนโลยีมากข้ึนโดยได้นําเอานวตักรรมใหม่ๆ มาปรับใช้ในการ

บริหารงาน ผูบ้ริหารทุกระดบัโดยเฉพาะผูบ้ริหารระดบัสูงไดน้าํเอาระบบการส่ือสารท่ีทนัสมยัมา

ใชใ้นการบริหารงานเพิ่มมากข้ึน 

เอ้ือการย ์ สันติศิริ (2546) ไดท้าํการศึกษาปัญหาพิเศษ เร่ือง การส่ือสารกบัการรับรู้ต่อ

การเปล่ียนแปลงภายในองคก์ารโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อ ศึกษาระดบัการรับรู้ต่อการเปล่ียนแปลง

ภายในองคก์าร/ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรดา้นประชากรและศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่าง

ตวัแปรดา้นการส่ือสารในองคก์ารกบัการรับรู้ต่อกาเปล่ียนแปลงภายในองคก์าร วิธีการศึกษา ศึกษา

จากพนกังานกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 312 คน สุ่มตวัอยา่งโดยวิธีสุ่มแบบง่าย ผลการศึกษาพบว่าระดบั

การรับรู้ต่อกาเปล่ียนแปลงภายในองคก์ารของพนกังานบริษทั โรงพยาบาลไทยนครรินทร์ จาํกดั ใน

ภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง โดยการรับรู้ดา้นงานงานมีการรับรู้ในอนัดบั 1 กรรับรู้ดา้น 

โครงสร้างอนัดบั 2 และอนัดบัสุดทา้ยดา้นเทคโนโลย ีทั้งน้ีมีวิธีการส่ือสารท่ีใชภ้ายในองคก์ารใชก้า

อ่านจากหนงัสือเวียน/จดหมาย/บอร์ด/ประกาศ ทิศทางการส่ือสาร แนวนอน ความถ่ีในการส่ือสาร 

นอ้ยกว่า 5 คร้ัง/สัปดาห์ โดยมีขอ้เสนอในการปรับปรุงตวัแปรดา้นการส่ือสาร คือ วิธีการส่ือสาร

และข่าวสาร เพื่อบรรลุ เป้าหมายตามท่ีองคก์ารตั้งไว ้ ทางผูว้ิจยัเห็นสมควรให้ดาํเนินการดงัน้ี 

ผูบ้ริหารควรมีการกาํหนดนโยบายดา้นการส่ือสารเป็นลายลกัษณ์อกัษรชดัเจน และมีระบบการ

ประเมินนโยบายทางดา้นการเผยแพรีข่าวสารอยา่งมีประสิทธิภาพส่งเสริมการใชก้ารส่ือสารแบบ

ไขวภ้ายในองคก์าร มีระบบเปิดรับความคิดเห็นจากระดบัล่างตามแนวความคิดการบริหารองคก์าร

แบบมีส่วนร่วม ในทุกขอ้คิดเห็นตอ้งไดรั้บการตอบสนองจากฝ่ายบริหาร ควรเพิ่มการให้ขอ้มูล

ข่าวสารและจดัอบรมให้ผูป้ฏิบติัเกิดการเรียนรู้ขอ้มูลข่าวสารการเปล่ียนแปลงภายในองคก์ารเท่า

เทียมครบถว้น โดยผูบ้ริหารควรวางแผนการส่ือสารให้ทนัเหตุการณ์เพ่ือท่ีจะนําไปใช้เป็น

ประโยชน์ต่อการปฏิบติังานใหไ้ดม้ากท่ีสุด และควรเพิ่มการใหข้อ้มูลข่าวสารในองคก์ารใหค้รบทุก

ดา้น ทั้งน้ีเน่ืองจากการส่ือสารท่ีดีช่วยสร้างความรู้สึกในทางบวกใหทุ้กคนท่ีทาํงานในองคก์าร เกิด

การรับรู้ขอ้มูลข่าวสารท่ีสมบูรณ์รู้เท่าทนัการเปล่ียนแปลงซ่ึงส่งผลต่อความสาํเร็จหรือลม้เหลวของ

องคก์าร 
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บทที ่ 3 

วธีิดาํเนินการวจิัย 

 

การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงสํารวจ (Survey Research) โดยการใชแ้บบสอบถาม 

(Questionnaires)  เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล เพื่อศึกษาความคิดเห็นของพนกังานต่อ

การส่ือสารภายในองคก์าร : กรณีศึกษาโรงพยาบาลนนทเวช  โดยมีขั้นตอนและกรอบแนวคิดใน

การวิจยัดงัน้ี 

 

3.1 กรอบแนวคดิในการวจัิย 

 
              ตวัแปรอิสระ       ตวัแปรตาม   

   
                                                               
  
 

 

          
 

 

 

 

 

ภาพที ่3.1  กรอบแนวคิดในการวิจยั 

 

 

 

 

 

ความคิดเห็นต่อการส่ือสารภายในองคก์าร 

- ดา้นทิศทางการส่ือสาร 

การส่ือสารจากบนลงล่าง 

การส่ือสารจากล่างข้ึนบน 

การส่ือสารในแนวราบ 

การส่ือสารขา้มสายงาน 

- คุณภาพของข่าวสาร 

 

คุณลกัษณะส่วนบุคคล 

- เพศ 
- อาย ุ
- ระดบัการศึกษา 
- อายงุาน 
- ฝ่ายงาน 
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3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

3.2.1 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งในการวจิยั 

ประชากรในการวิจยัคร้ังน้ี คือ พนักงานท่ีปฏิบติังานอยู่ภายในโรงพยาบาลนนทเวช 

จงัหวดันนทบุรี โดยมีจาํนวนประชากรทั้งหมด 1,027 คน โดยแบ่งกลุ่มประชากรออกเป็นฝ่ายงาน 

ดงัตารางท่ี 3.1 (ส่วนงานบริหารทรัพยากรมนุษย,์ เมษายน 2554) 

 

ตารางที ่ 3.1  จาํนวนประชากร 

 

ฝ่ายงาน จํานวนประชากร 

ฝ่ายสนบัสนุนบริการ  244   คน 

ฝ่ายบริการการแพทย ์ 223   คน 

ฝ่ายการพยาบาล 560   คน 

รวม                         1,027   คน 

 

3.2.2 การกาํหนดขนาดตวัอยา่ง 

โดยคาํนวณหาขนาดตวัอย่างจากประชากร เพื่อให้ตวัอย่างมีลกัษณะการกระจายและ

ครอบคลุมกลุ่มประชากรมากท่ีสุด ผูว้ิจยัไดค้าํนวณหาขนาดของกลุ่มตวัอย่างโดยการใชสู้ตรของ 

Yamane (1967, p. 886) ท่ีระดบัความคลาดเคล่ือน 0.05 ดงัสูตรต่อไปน้ี 

สูตร 

   n      =       N 

                 1 + Ne2 

เม่ือ 

   n    =   ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 

   N   =   ขนาดของประชากร 

   e    =   ความคลาดเคล่ือนของกลุ่มตวัอยา่ง (ในท่ีน้ีใหมี้ค่าเท่ากบั 0.05) 

แทนค่าในสูตร ดงัน้ี 

   n    =             1,027 

    1+ (1,027)(0.05)2     

         =     288.48 
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จากการคาํนวณไดข้นาดของกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีทั้งหมดประมาณ 289 คน 

หลงัจากนั้นจึงใชก้ารสุ่มตวัอยา่งแบบแบ่งกลุ่ม (Stratified Sampling) ไดฝ่้ายการพยาบาล จาํนวน 

157 คน ฝ่ายสนบัสนุนบริการจาํนวน 69 คน ฝ่ายบริการการแพทยจ์าํนวน 63 คน  

 

3.3 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูลเพ่ือการวิจยัคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัความ

คิดเห็นของพนกังานต่อการส่ือสารภายในองคก์าร ศึกษาเฉพาะกรณีโรงพยาบาลนนทเวช 

แบ่งออกเป็น 3 ตอน 

ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเพื่อเก็บขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบดว้ย 

เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อายกุารทาํงาน ฝ่ายงานท่ีสังกดั ขอ้คาํถามเป็นแบบเลือกตอบ (Check list) 

จาํนวน 5 ขอ้ 

ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเพ่ือเก็บขอ้มูลความคิดเห็นเก่ียวกับช่องทางการส่ือสาร

ภายในโรงพยาบาลของพนกังานท่ีปฏิบติังานภายในโรงพยาบาล ซ่ึงขอ้คาํถามเป็นแบบประเมินค่า 

3 ระดบั (Three-point rating scale) โดยมีเกณฑก์ารพิจารณา ดงัน้ี 3 หมายถึงใชม้ากท่ีสุด 2 หมายถึง

ใชป้านกลาง 1 หมายถึงใชน้อ้ยท่ีสุด ซ่ึงครอบคลุมดา้นช่องทางการติดต่อส่ือสารทั้ง 11 ช่องทาง 

ตอนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามเพื่อเก็บขอ้มูลความคิดเห็นเก่ียวกับการส่ือสารภายใน

องคก์รของพนกังานท่ีปฏิบติังานภายในโรงพยาบาล ขอ้คาํถามเป็นแบบประเมินค่า 5 ระดบั (Five-

point rating scale) มีจาํนวน 30 ขอ้ โดยแบ่งตามทิศทางการส่ือสาร ดงัน้ี 

การส่ือสารจากบนลงล่าง  ขอ้ 1-6 จาํนวน 6 ขอ้ 

การส่ือสารจากล่างข้ึนบน ขอ้ 7-12 จาํนวน 6 ขอ้ 

การส่ือสารในแนวราบ ขอ้ 13-18 จาํนวน 6 ขอ้ 

การส่ือสารขา้มสายงาน ขอ้ 19-24 จาํนวน 6 ขอ้ 

ดา้นคุณภาพของข่าวสาร ขอ้ 25-30 จาํนวน 6 ขอ้ 

 

3.4 เกณฑ์การให้คะแนน 

3.4.1 เกณฑก์ารใหค้ะแนน 

การให้คะแนนแต่ละขอ้คาํถามตามระดบัความคิดเห็นของพนักงานต่อการส่ือสาร

ภายในองคก์าร : กรณีศึกษา โรงพยาบาลนนทเวชในตอนท่ี 2 ดงัน้ี  
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ระดับความคิดเห็น  ความหมายของระดับ  เกณฑ์การให้คะแนน 

       มากท่ีสุด      เห็นดว้ยมากท่ีสุด   5 

        มาก       เห็นดว้ยมาก    4 

        ปานกลาง      เห็นดว้ยปานกลาง   3  

        นอ้ย       เห็นดว้ยนอ้ย    2 

        นอ้ยท่ีสุด      เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด   1 

  

3.4.2 เกณฑก์ารแปลผลคะแนน 

การแปลผลค่าคะแนนเฉล่ียระดบัความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อความ

คิดเห็นของพนกังานต่อการส่ือสารภายในองคก์าร : กรณีศึกษา โรงพยาบาลนนทเวช ใชเ้กณฑก์าร

แปลผลคะแนน ดงัน้ี 

ค่าคะแนนเฉลีย่  การแปลผล 

4.50 - 5.00   เห็นดว้ยมากท่ีสุด 

3.50 – 4.49   เห็นดว้ยมาก 

2.50 – 3.49   เห็นดว้ยปานกลาง 

1.50 – 2.49   เห็นดว้ยนอ้ย 

1.00 – 1.49   เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด 

3.4.3 ขั้นตอนในการสร้างเคร่ืองมือ 

ในการสร้างเคร่ืองมือเพื่อใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการตามลาํดบัขั้นตอน 

ดงัน้ี 

3.4.3.1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร ตาํรา และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัความคิดเห็นต่อ

การส่ือสารภายในองค์การ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม ตลอดจนพฒันาและ

ปรับปรุงแบบสอบถามท่ีสร้างใหค้รอบคลุม และตรงตามเน้ือหาของเร่ืองท่ีทาํการวิจยั 

3.4.3.2 ศึกษาวิธีสร้างแบบสอบถามตามหลกัการสร้างแบบสอบถามแบบประเมินค่า  5 

ระดบั ตามแนวคิดของลิเคิร์ท (Likert’s five-point rating scale) และหลกัการวิเคราะห์เคร่ืองมือท่ีใช้

ในการวิจยั 

3.4.3.3 นาํแบบสอบถามท่ีสร้างเสนออาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพ่ือพิจารณาแกไ้ข

ขอ้บกพร่องใหมี้ความถูกตอ้งครอบคลุมตามขอบเขตและนิยามศพัทท่ี์ศึกษา พร้อมทั้งตรวจสาํนวน

ภาษาท่ีใชใ้นแบบสอบถาม 
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3.4.3.4 นําแบบสอบถามไปทดสอบหาค่าความเช่ือมัน่กับพนักงานท่ีปฏิบติังานอยู่

ภายในโรงพยาบาลนนทเวช ท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจาํนวน 30 คน แล้วนํามาหาค่าความเช่ือมั่น 

(Reliability of measurement) โดยใชสู้ตรสัมประสิทธ์ิแอลฟา (α – coefficient) ตามวิธีการของ 

Cronbach (บุญเรียง ขจรศกัด์ิ, 2535, น. 166) ไดค่้าความเช่ือมัน่รวมทั้งฉบบัอยูท่ี่ .9602 

3.4.3.5 ผูว้ิจยันาํแบบสอบถามท่ีผา่นการแกไ้ขแลว้ไปใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลจาก

กลุ่มตวัอยา่ง 

 

3.5 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มูลตามขั้นตอน ดงัน้ี 

3.5.1 บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัย ธุรกิจบัณฑิตย์ ทําหนังสือถึงผู ้อ ํานวยการของ                    

โรงพยาบาลนนทเวช เพื่อขอความร่วมมือให้ผูว้ิจยัไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้น

การศึกษาคร้ังน้ี 

3.5.2 เม่ือไดรั้บอนุญาตจากผูอ้าํนวยการของโรงพยาบาลนนทเวชตามหนังสือขา้งตน้แลว้ 

ผูว้ิจยัจะไดเ้กบ็รวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งพนกังานท่ีปฏิบติังานอยูภ่ายในโรงพยาบาลนนทเวช 

โดยจะนาํแบบสอบถามส่งให้กบัพนกังานในแต่ละแผนกพร้อมช้ีแจงรายละเอียดให้เขา้ใจ และรับ

แบบสอบถามกลบัคืนดว้ยตนเอง แลว้นาํมาตรวจสอบคดัเลือกไวเ้ฉพาะแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์

เท่านั้นเพื่อนาํไปใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล 

 

3.6 การวเิคราะห์ข้อมูล 

ผูว้ิจยัดาํเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดรั้บจากแบบสอบถามดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

สาํเร็จรูป 

 

3.7 สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

3.7.1  การวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัลกัษณะส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ 

เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อายุการทาํงาน และฝ่ายงานท่ีสังกดั ดว้ยการแจกแจงความถ่ีและหาค่า 

ร้อยละ 

3.7.2 การวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัความคิดเห็นของพนักงานต่อการส่ือสารภายในองคก์าร : 

กรณีศึกษา โรงพยาบาลนนทเวช ดว้ยการคาํนวณหาค่าเฉล่ีย (X) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

3.7.3  วิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นของพนักงานต่อการส่ือสารภายในองค์การ : 

กรณีศึกษา โรงพยาบาลนนทเวช จาํแนกตามลกัษณะส่วนบุคคลซ่ึงเป็นตวัแปรอิสระ ประกอบดว้ย 
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เพศ อาย ุระดบัการศึกษา และระดบังาน โดยใชส้ถิติ t-test กบัตวัแปรเพศ และใชส้ถิติ F-test กบัตวั

แปรอาย ุระดบัการศึกษา และระดบังาน ซ่ึงถา้พบว่ามีความแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ จะทาํ

การทดสอบเป็นรายคู่โดยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe’s test) 

 

DPU



 

 

บทที ่ 4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 

ผูว้ิจยัไดท้าํการวิเคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถามเร่ือง “ความคิดเห็นของพนักงานต่อ

การส่ือสารภายในองคก์าร : กรณีศึกษา โรงพยาบาลนนทเวช ตวัอยา่งเป็นพนกังานท่ีปฏิบติังานอยู่

ภายในโรงพยาบาลนนทเวช จงัหวดันนทบุรี จาํนวนทั้งส้ิน 3 ฝ่ายงานไดแ้ก่ ฝ่ายสนบัสนุบบริการ 

ฝ่ายบริการการแพทย ์และฝ่ายการพยาบาล จาํนวน 289 คน และไดน้าํเสนอผลวิเคราะห์ขอ้มูลในรูป

ตารางประกอบความเรียง แบ่งออกเป็น 4 ตอน คือ 

4.1 ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถาม 

4.2 ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะห์การใช้ช่องทางการส่ือสารภายในของพนักงานของ

โรงพยาบาลนนทเวช 

4.3 ตอนท่ี 3 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของพนกังานของโรงพยาบาลนนทเวชต่อ

การส่ือสารภายในดา้นทิศทางการส่ือสารและดา้นคุณภาพการส่ือสาร 

4.4 ตอนท่ี 4 ผลการทดสอบสมมติฐานเพื่อเปรียบเทียบค่าเฉล่ียความคิดเห็นของ

พนักงานของโรงพยาบาลนนทเวชต่อการส่ือสารภายในองคก์ารจาํแนกตามเพศ อายุ ระดบั

การศึกษา อายกุารทาํงานและฝ่ายงานท่ีสงักดั 

เพื่อให้เขา้ใจผลการวิเคราะห์ขอ้มูลไดดี้ยิ่งข้ึน ผูว้ิจยัไดก้าํหนดสัญลกัษณ์ทางสถิติและ

อกัษรยอ่ท่ีใชใ้นการวิจยั ดงัน้ี 

n  แทน   ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 

  แทน   ค่าเฉล่ีย (Mean) ระดบัความพึงพอใจ 

S.D  แทน   ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

t  แทน   ค่าสถิติท่ีใชพ้ิจารณาใน t – test 

F  แทน   ค่าสถิติท่ีใชพ้ิจารณาใน F – test 

*  แทน   ค่านยัสาํคญัทางสถิติ ท่ีระดบั .05 
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4.1  ตอนที่  1  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทัว่ไปของกลุ่มตัวอย่างทีต่อบแบบสอบถาม 

 

ตารางที ่4.1  จาํนวนและร้อยละของพนกังานผูต้อบแบบสอบถามการส่ือสารภายในองคก์าร : 

กรณีศึกษา โรงพยาบาลนนทเวช จาํแนกตามเพศ 

 

เพศ จํานวน ร้อยละ 

ชาย 24 8.30 

หญิง 265 91.70 

รวม 289 100.00 

 

จากตารางท่ี 4.1 พนกังานของโรงพยาบาลนนทเวชท่ีตอบแบบสอบถามในการวิจยัใน

คร้ังน้ีส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 91.70  และรองลงมาเป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 8.30 

 

ตารางที ่4.2  จาํนวนและร้อยละของพนกังานผูต้อบแบบสอบถามการส่ือสารภายในองคก์าร : 

กรณีศึกษา โรงพยาบาลนนทเวช จาํแนกตามอาย ุ

 

อายุ จํานวน ร้อยละ 

อายตุ ํ่ากวา่  30 ปี 115 39.80 

อาย ุ30 - 39 ปี 87 30.10 

อายตุั้งแต่  40  ปีข้ึนไป 87 30.10 

รวม 289 100.00 

 

จากตารางท่ี 4.2 พนกังานของโรงพยาบาลนนทเวชท่ีตอบแบบสอบถามในการวิจยัใน

คร้ังน้ีส่วนใหญ่มีอายตุ ํ่ากว่า 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 39.80 รองลงมาคือมีอาย ุ30 - 39 ปี และอายตุั้งแต่ 

40 ปีข้ึนไป จาํนวนเท่ากนัคิดเป็นร้อยละ 30.10  
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ตารางที่ 4.3  จาํนวนและร้อยละของพนักงานผูต้อบแบบสอบถามการส่ือสารภายในองค์การ : 

กรณีศึกษา โรงพยาบาลนนทเวช จาํแนกตามระดบัการศึกษา 

 

ระดับการศึกษา จํานวน ร้อยละ 

ตํ่ากวา่ปริญญาตรี 15 5.20 

ปริญญาตรี 254 87.90 

ปริญญาโท 20 6.90 

รวม 289 100.00 

 

จากตารางท่ี 4.3 พนกังานของโรงพยาบาลนนทเวชท่ีตอบแบบสอบถามในการวิจยัใน

คร้ังน้ีส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 87.90 และรองลงมาการศึกษาปริญญา

โท คิดเป็นร้อยละ 6.90 และการศึกษาตํ่ากวา่ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 5.20 

 

ตารางที ่4.4  จาํนวนและร้อยละของพนกังานผูต้อบแบบสอบถามการส่ือสารภายในองคก์าร : 

กรณีศึกษา โรงพยาบาลนนทเวช จาํแนกตามอายกุารทาํงาน 

 

อายุการทาํงาน จํานวน ร้อยละ 

นอ้ยกวา่  5  ปี 97 33.60 

5 - 10 ปี 67 23.20 

11  -  15 ปี 66 22.80 

15 - 20 ปี 21 7.30 

มากกวา่  20 ปีข้ึนไป 38 13.10 

รวม 289 100.00 

 

จากตารางท่ี 4.4 พนกังานของโรงพยาบาลนนทเวชท่ีตอบแบบสอบถามในการวิจยัใน

คร้ังน้ีส่วนใหญ่มีอายุการทาํงานนอ้ยกว่า 5 ปี คิดเป็นร้อยละ 33.60 และรองลงมามีอายุการทาํงาน

ระหว่าง 5 - 10 ปี คิดเป็นร้อยละ 23.20 อายกุารทาํงานระหว่าง 11 - 15 ปี คิดเป็นร้อยละ 22.80 อายุ

การทาํงานมากกว่า 20 ปีข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 13.10 และอายกุารทาํงานระหว่าง 15 - 20 ปี คิดเป็น

ร้อยละ 7.30 
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ตารางที ่4.5  จาํนวนและร้อยละของพนกังานผูต้อบแบบสอบถามการส่ือสารภายในองคก์าร : 

กรณีศึกษา โรงพยาบาลนนทเวช จาํแนกตามฝ่ายงานท่ีสงักดั 

 

ฝ่ายงานทีสั่งกดั จํานวน ร้อยละ 

ฝ่ายการพยาบาล 157 54.30 

ฝ่ายบริการการแพทย ์ 63 21.80 

ฝ่ายสนบัสนุนบริการ 69 23.90 

รวม 289 100.00 

 

จากตารางท่ี  4.5  พนกังานของโรงพยาบาลนนทเวชท่ีตอบแบบสอบถามในการวิจยัใน

คร้ังน้ีส่วนใหญ่สังกดัอยู่ท่ีฝ่ายการพยาบาล คิดเป็นร้อยละ 54.30  และรองลงมาสังกดัอยู่ท่ีฝ่าย

สนบัสนุนบริการ คิดเป็นร้อยละ 23.90  และฝ่ายบริการการแพทย ์คิดเป็นร้อยละ 21.80 

  

4.2 ตอนที ่2  ผลการวเิคราะห์การใช้ช่องทางการส่ือสารภายในของพนักงานของโรงพยาบาลนนทเวช 
 

ตารางที่ 4.6  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดบัความคิดเห็นของพนักงานเก่ียวกบัการใช้

ช่องทางการส่ือสารภายในโรงพยาบาลของพนกังานท่ีปฏิบติังานภายในโรงพยาบาล นนทเวช 
 

ช่องทางการตดิต่อส่ือสาร  S.D. 

โทรศพัท ์

เพื่อนร่วมงาน 

การจดัประชุม 

หนงัสือเวยีน 

บอร์ดข่าวสาร 

Electronic mail (E-mail) 

วารสารภายในโรงพยาบาล 

2.71 

2.58 

2.12 

2.10 

2.03 

2.03 

1.96 

0.55 

0.53 

0.65 

0.65 

0.80 

0.69 

0.66 

Intranet 1.87 0.79 

E-Mail ส่วนตวั 1.65 0.81 

Face book 1.62 0.80 

MSN 1.51 0.62 

รวม 1.96 0.68 
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จากตารางท่ี 4.6 ค่าเฉล่ียความคิดเห็นของพนักงานท่ีปฏิบติังานภายในโรงพยาบาล 

นนทเวชท่ีมีต่อช่องทางการส่ือสารภายในองคก์าร พิจารณาเป็นรายช่องทางจากค่าเฉล่ียมากไปหา

น้อย พบว่า ช่องทางการส่ือสารแบบโทรศพัท์ มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดอยู่ท่ี 2.71 รองลงมาคือ เพ่ือน

ร่วมงานมีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ระดบั 2.58 รองลงมาคือการจดัประชุมมีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ระดบั 2.12 รองลงมาคือ

หนงัสือเวียนมีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ระดบั 2.10 รองลงมาคือ Electronic mail (E-Mail) มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ระดบั 

2.03 และบอร์ดข่าวสารมีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ระดบั2.03 รองลงมาคือวารสารภายในโรงพยาบาลมีค่าเฉล่ีย

อยู่ท่ีระดบั 1.96 รองลงมาคือ Intranet มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ีระดบั 1.87 รองลงมาคือ E-Mail ส่วนตวัมี

ค่าเฉล่ียอยู่ท่ีระดบั 1.65 รองลงมาคือ Facebook มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ีระดบั 1.62 และค่าเฉล่ียตํ่าสุดคือ 

MSN มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ระดบั 1.51  

 

4.3 ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของพนักงานของโรงพยาบาลนนทเวชต่อการส่ือสาร

ภายในด้านทศิทางการส่ือสารและด้านคุณภาพการส่ือสาร 

 

ตารางที่ 4.7  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดบัความคิดเห็นของพนักงานท่ีปฏิบติังาน

ภายในโรงพยาบาลนนทเวชเก่ียวกบัการส่ือสารภายในองคก์ารโดยรวมและรายดา้น 

 

การส่ือสารภายในองค์การ 
ระดับความคดิเห็น 

 S.D. ระดับ 

การส่ือสารจากบนลงล่าง 3.86 .71 มาก 

การส่ือสารในแนวราบ 3.84 .73 มาก 

การส่ือสารขา้มสายงาน 3.79 .73 มาก 

การส่ือสารจากล่างข้ึนบน 3.65 .76 มาก 

ดา้นคุณภาพของข่าวสาร 3.72 .62 มาก 

รวม 3.77 .63 มาก 

 

จากตารางท่ี 4.7 พบว่า พนกังานโรงพยาบาลนนทเวชมีค่าเฉล่ียความคิดเห็นเก่ียวกบัการ

ส่ือสารภายในโรงพยาบาลโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (  = 3.77) และเม่ือพิจารณาตามทิศทาง

ของการส่ือสารพบค่าเฉล่ียความคิดเห็นการส่ือสารจากบนลงล่างมากท่ีสุด (  = 3.86) รองลงมา

ไดแ้ก่การส่ือสารในแนวราบ (  = 3.84) รองลงมาไดแ้ก่การส่ือสารขา้มสายงาน (  = 3.79) สาํหรับ
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การส่ือสารจากล่างข้ึนมีค่าเฉล่ียความคิดเห็นนอ้ยท่ีสุด (  = 3.65) โดยมีค่าเฉล่ียความคิดเห็นดา้น

คุณภาพของข่าวสารรวมอยูใ่นระดบัมาก (  = 3.72) 

 

ตารางที่ 4.8  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดบัความคิดเห็นของพนักงานท่ีปฏิบติังาน

ภายในโรงพยาบาลนนทเวชเก่ียวกบัการส่ือสารภายในองคก์ารดา้นทิศทางการส่ือสารจากบนลงล่าง 

 

ด้านทศิทางการส่ือสารจากบนลงล่าง 
ระดับความคดิเห็น 

 S.D. ระดับ 5 4 3 2 1 

1. ผู ้บัง คับ บัญ ช า ข อ ง ท่ า น ไ ด้ ส่ื อ ส า ร 

นโยบาย  แผนกลยุทธ์ หรือเป้าหมาย

ขององค์การให้ท่านทราบชดัเจน  เป็น

ลายลกัษอ์กัษร 

127 

(43.9) 

105 

(36.3) 

49 

(17.0) 

6 

(2.1) 

2 

(0.7) 

4.21 0.84 มาก 

2. ท่านไดรั้บทราบความเคล่ือนไหวต่างๆ  

( การประกาศนโยบาย  คาํสั่งแต่งตั้ ง  

สวสัดิการ/สิทธิประโยชน์ ต่างๆ )ใน

องคก์รอยา่งสมํ่าเสมอ 

70 

(24.2) 

128 

(44.3) 

69 

(23.9) 

14 

(4.8) 

8 

(2.8) 

3.82 0.95 มาก 

3. ผู ้บังคับบัญชาของท่านได้ ให้ข้อมูล

ยอ้นกลบัดา้น ผลการปฏิบติังาน กรณีท่ี

ผ ล ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น ไ ม่ เ ป็ น ไ ป ต า ม

เป้าหมายหรือไม่เป็นไปตามท่ีคาดหวงั

ไว ้ 

64 

(22.1) 

111 

(38.4) 

100 

(34.6) 

12 

(4.2) 

2 

(0.7) 

3.77 0.86 มาก 

4. ผูบ้งัคบับญัชาได้แจง้ให้ท่านทราบ ถึง

ขอ้ร้องเรียนจากลูกคา้ท่ีเกิดข้ึนจากการ

ปฏิบติังานของท่าน 

56 

(19.4) 

98 

(33.9) 

102 

(35.3) 

32 

(11.1) 

1 

(0.3) 

3.61 0.93 มาก 

5. เ ม่ือมีการเปล่ียนแปลงกระบวนการ

ทาํงาน  ผูบ้งัคบับญัชาของท่านจะเป็น

ฝ่ า ย แ จ้ง ใ ห้ ท่ า น ท ร า บ  ( เ ช่ น  ก า ร

ปรับเปล่ียนกลยุทธ์ในหน่วยงาน การ

ปรับแผนการทาํงาน ฯ)    

113 

(39.1) 

98 

(33.9) 

66 

(22.8) 

10 

(3.5) 

2 

(0.7) 

4.07 0.90 มาก 
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ตารางที ่4.8  (ต่อ) 

ด้านทศิทางการส่ือสารจากบนลงล่าง 
ระดับความคดิเห็น 

 S.D. ระดับ 5 4 3 2 1 

6. ท่ าน ทราบ  ข้อ มูล ท่ี เ ก่ี ยว กับ  สิท ธิ

ประโยชน์  สวสัดิการต่างๆ ท่ีท่านจะ

ไดรั้บจากผูบ้งัคบับญัชาทุกคร้ัง    

51 

(17.6) 

119 

(41.2) 

92 

(31.8) 

25 

(8.7) 

2 

(0.7) 

3.66 0.89 มาก 

รวม      3.86 0.71 มาก 

 

จากตารางท่ี 4.8 พบว่า พนกังานโรงพยาบาลนนทเวชมีค่าเฉล่ียความคิดเห็นเก่ียวกบัการ

ส่ือสารภายในองคก์ารดา้นทิศทางการส่ือสารจากบนลงล่างโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (  = 3.86) 

และเ ม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยมีค่า เฉล่ียความคิดเห็นว่า 

ผูบ้งัคบับญัชาของท่านไดส่ื้อสาร นโยบาย แผนกลยุทธ์ หรือเป้าหมายขององคก์ารให้ท่านทราบ

ชดัเจน เป็นลายลกัษอ์กัษร เป็นขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด (  = 4.21) สาํหรับขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าสุดคือขอ้

ท่ีว่าผูบ้งัคบับญัชาไดแ้จง้ให้ท่านทราบ ถึงขอ้ร้องเรียนจากลูกคา้ท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบติังานของ

ท่าน (  = 3.61) 
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ตารางที่ 4.9  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดบัความคิดเห็นของพนักงานท่ีปฏิบติังาน

ภายในโรงพยาบาลนนทเวชเก่ียวกบัการส่ือสารภายในองคก์ารดา้นทิศทางการส่ือสารจากล่างข้ึน

บน 

 

ด้านทศิทางการส่ือสารจากล่างขึน้บน 
ระดับความคดิเห็น 

 S.D. ระดับ 5 4 3 2 1 

7.  เม่ือมีปัญหาในการปฏิบติังานท่าน

สามารถเสนอความคิดเห็น เพื่อร่วมหา

แ น ว ท า ง ก า ร แ ก้ ไ ข ปั ญ ห า กั บ

ผูบ้งัคบับญัชาได ้

60 

(20.8) 

119 

(41.2) 

80 

(27.7) 

29 

(10.0) 

1 

(0.3) 

3.72 0.92 มาก 

8.  ผู ้บังคับบัญชาเปิดโอกาสให้ท่านได้

นํา เสนอความคิดสร้างสรรค์  หรือ

กิจกรรม ท่ีจะช่วยในการพัฒนาการ

ทาํงานใหดี้ข้ึน 

63 

(21.8) 

78 

(27.0) 

116 

(40.1) 

32 

(11.1) 

- 

 

3.60 0.95 มาก 

9.  ท่านมีโอกาสส่ือสารกบัผูบ้งัคบับญัชา

ในเร่ืองงาน เช่น ปัญหาหรือแนวคิดใน

การทาํงาน เฉพาะท่ีเป็นทางการเท่านั้น 

ไม่สามารถใชช่้องทางอ่ืนในการส่ือสาร

ไดเ้ลย 

54 

(18.7) 

91 

(31.5) 

104 

(36.0) 

21 

(7.3) 

19 

(6.6) 

3.40 1.08 ปาน

กลาง 

10. หากท่านมีปัญหาส่วนตัวท่ีต้องการ

ความช่วยเหลือ  ท่านสามารถร้องขอ 

หรือขอคาํปรึกษาจากผูบ้งัคบับญัชาของ

ท่านไดเ้สมอ 

76 

(26.3) 

99 

(34.3) 

88 

(30.4) 

13 

(4.5) 

13 

(4.5) 

3.73 1.04 มาก 

11. เม่ือท่านไม่ไดรั้บความเป็นธรรมจาก

การทํางาน ท่านสามารถร้องขอหรือ

ขอรับความเป็นธรรมจากผูบ้งัคบับญัชา

ของท่านได ้  

46 

(15.9) 

127 

(43.9) 

68 

(23.5) 

31 

(10.7) 

17 

(5.9) 

3.53 1.07 มาก 

12. หน่วยงานของท่านมีการปรึกษา

ร่วมกนัในการนาํนโยบายไปปฏิบติั 

87 

(30.1) 

104 

(36.0) 

68 

(23.5) 

30 

(10.4) 

- 

 

3.86 0.97 มาก 

รวม      3.65 0.76 มาก 
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จากตารางท่ี 4.9 พบว่า พนกังานโรงพยาบาลนนทเวชมีค่าเฉล่ียความคิดเห็นเก่ียวกบัการ

ส่ือสารภายในองค์การด้านทิศทางการส่ือสารจากล่างข้ึนบนโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  

(  = 3.65) และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่าอยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ ยกเวน้ขอ้ท่านมีโอกาสส่ือสาร

กบัผูบ้งัคบับญัชาในเร่ืองงาน เช่น ปัญหาหรือแนวคิดในการทาํงาน เฉพาะท่ีเป็นทางการเท่านั้น ไม่

สามารถใชช่้องทางอ่ืนในการส่ือสารไดเ้ลยอยูใ่นระดบัปานกลาง (  = 3.40) โดยมีค่าเฉล่ียความ

คิดเห็นว่า หน่วยงานของท่านมีการปรึกษาร่วมกนัในการนาํนโยบายไปปฏิบติั เป็นขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ีย

สูงสุด (  = 3.86) 

 

ตารางที่ 4.10  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดบัความคิดเห็นของพนักงานท่ีปฏิบติังาน

ภายในโรงพยาบาลนนทเวชเก่ียวกบัการส่ือสารภายในองคก์ารดา้นทิศทางการส่ือสารในแนวราบ 

 

ด้านทศิทางการส่ือสารในแนวราบ 
ระดับความคดิเห็น  S.D. ระดับ 

5 4 3 2 1 

13.  การส่ือสารภายในหน่วยงานท่านมี

ประสิทธิภาพเพียงพอท่ีจะทาํใหก้าร

ทาํงานบรรลุเป้าหมาย 

61 

(21.1) 

131 

(45.3) 

83 

(28.7) 

6 

(2.1) 

8 

(2.8) 

3.80 0.89 มาก 

14.  หน่วยงานของท่าน มีการจดัประชุม

เพื่อกาํกบัติดตาม และประเมินผลการ

ดาํเนินงานสมํ่าเสมอ 

57 

(19.7) 

119 

(41.2) 

104 

(36.0) 

1 

(0.3) 

8 

(2.8) 

3.75 0.87 มาก 

15.  หน่วยงานของท่านมีการปรึกษา

ร่วมกนั กรณีพบปัญหา  อุปสรรค   ท่ี

เกิดข้ึนในการปฏิบติังาน เพือ่หาทาง

แกไ้ข 

90 

(31.1) 

101 

(34.9) 

89 

(30.8) 

9 

(3.1) 

- 

 

3.94 0.86 มาก 

16.  หน่วยงานของท่านเปิดรับความ

คิดเห็น หรือ แนวทางการแกปั้ญหา

ใหม่ๆ  จากบุคลากรทุกระดบัอยา่ง

สมํ่าเสมอ 

75 

(26.0) 

102 

(35.3) 

101 

(34.9) 

11 

(3.8) 

- 

 

3.83 0.86 มาก 

17.  หน่วยงานของท่านมีการส่ือสารท่ีดี

ช่วยใหก้ารทาํงานมีประสิทธิภาพและ

ประสานกนัไดเ้ป็นอยา่งดี 

67 

(23.2) 

131 

(45.3) 

84 

(29.1) 

1 

(0.3) 

6 

(2.1) 

3.87 0.84 มาก 
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ตารางที ่4.10  (ต่อ) 

 

ด้านทศิทางการส่ือสารในแนวราบ 
ระดับความคดิเห็น  S.D. ระดับ 

5 4 3 2 1 

18.  หน่วยงานของท่านมีการติดต่อส่ือสาร

กบัหน่วยงานอ่ืนๆ เช่น  การติดต่อขอ

ขอ้มูล  ขอความช่วยเหลือต่างๆ  อยา่ง

สมํ่าเสมอ  เพื่อใหก้ารดาํเนินงาน

บรรลุวตัถุประสงค ์เป้าหมาย 

67 

(23.2) 

119 

(41.2) 

90 

(31.1) 

13 

(4.5) 

- 

 

3.83 0.83 มาก 

รวม      3.84 0.73 มาก 

 

จากตารางท่ี 4.10 พบวา่ พนกังานโรงพยาบาลนนทเวชมีค่าเฉล่ียความคิดเห็นเก่ียวกบัการ

ส่ือสารภายในองคก์ารดา้นทิศทางการส่ือสารในแนวราบโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (  = 3.84) 

และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่าอยู่ในระดบัมากทุกขอ้ โดยมีค่าเฉล่ียความคิดเห็นว่า หน่วยงาน

ของท่านมีการปรึกษาร่วมกนั กรณีพบปัญหา อุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในการปฏิบติังานเพ่ือหาทางแกไ้ข

เป็นขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด (  = 3.94) สาํหรับขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าสุดคือขอ้ท่ีวา่หน่วยงานของท่าน มีการ

จดัประชุมเพื่อกาํกบัติดตาม และประเมินผลการดาํเนินงานสมํ่าเสมอมีความคิดเห็นอยูท่ี่ระดบัมาก 

(  = 3.75) 
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ตารางที่ 4.11  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดบัความคิดเห็นของพนักงานท่ีปฏิบติังาน

ภายในโรงพยาบาลนนทเวชเก่ียวกบัการส่ือสารภายในองคก์ารดา้นทิศทางการส่ือสารขา้มสายงาน 

 

ด้านทศิทางการส่ือสารข้ามสายงาน 
ระดับความคดิเห็น  S.D. ระดับ 

5 4 3 2 1 

19. ก า ร ส่ื อ ส า ร ร ะ ห ว่ า ง ท่ า น แ ล ะ

คณะกรรมการต่าง ๆ ท่ีอยู่ภายใต้

ระบบคุณภาพ เป็นไปอย่างต่อเน่ือง 

และเป็นการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ

ทํ า ใ ห้ บ ร ร ลุ วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ ข อ ง

คณะกรรมการชุดนั้นๆ   

55 

(19.0) 

115 

(39.8) 

108 

(37.4) 

11 

(3.8) 

- 

 

3.74 0.81 มาก 

20.  เม่ือมีการเปล่ียนแปลงการปฏิบติังาน

จะมีการประชุมร่วมกนัในหน่วยงาน 

เพื่อทาํความเขา้ใจร่วมกนัและสามารถ

ปฏิบติัให้เป็นไปในแนวทางเดียวกนั

ได ้

52 

(18.0) 

127 

(43.9) 

91 

(31.5) 

19 

(6.6) 

- 

 

3.73 0.83 มาก 

21.  ท่านไดใ้ชช่้องทางในการติดต่อส่ือสาร

ท่ี อ ง ค์ ก ร ไ ด้ จั ด ห า ไ ว้ ใ ห้  อ ย่ า ง

สมํ่าเสมอ เช่น Email  Intranet   

98 

(33.9) 

83 

(28.7) 

71 

(24.6) 

27 

(9.3) 

10 

(3.5) 

3.80 1.11 มาก 

22.  มีก ารทํางาน โดย ก ารสั่ งก ารจ าก

หน่วยงาน อ่ืน ซ่ึงไม่ใ ช่สายบังคับ

บั ญ ช า  เ พื่ อ ป ร ะ โ ย ช น์ ใ น ก า ร

ปฏิบติังาน 

56 

(19.4) 

110 

(38.1) 

77 

(26.6) 

37 

(12.8) 

9 

(3.1) 

3.58 1.04 มาก 

23.  ท่านใหค้วามสาํคญัต่องานในหนา้ท่ี ท่ี

ได้รับมอบหมายโดยผู ้บังคับบัญา

โดยตรงมากกว่างานท่ีมาจากการสั่ง

การขา้มสายงาน 

121 

(41.9) 

97 

(33.6) 

58 

(20.1) 

11 

(3.8) 

2 

(0.7) 

4.12 0.91 มาก 
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ตารางที ่4.11  (ต่อ) 

 

ด้านทศิทางการส่ือสารข้ามสายงาน 
ระดับความคดิเห็น  S.D. ระดับ 

5 4 3 2 1 

24.  เน้ือหา และ คําสั่งท่ีท่านได้รับจาก

ผูบ้งัคบับญัชามีความชดัเจน เพียงพอ

ในการนาํไปปฏิบติังานไดทุ้กคร้ัง 

63 

(21.8) 

113 

(39.1) 

103 

(35.6) 

10 

(3.5) 

- 

 

3.79 0.82 มาก 

รวม      3.79 0.73 มาก 

 

จากตารางท่ี 4.11 พบวา่ พนกังานโรงพยาบาลนนทเวชมีค่าเฉล่ียความคิดเห็นเก่ียวกบัการ

ส่ือสารภายในองคก์ารดา้นทิศทางการส่ือสารขา้มสายงานโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (  = 3.79) 

และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยมีค่าเฉล่ียความคิดเห็นว่า ให้

ความสาํคญัต่องานในหนา้ท่ี ท่ีไดรั้บมอบหมายโดยผูบ้งัคบับญัาโดยตรงมากกว่างานท่ีมาจากการ

สัง่การขา้มสายงาน เป็นขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด (  = 4.12) สาํหรับขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าสุดคือขอ้ท่ีว่ามีการ

ทาํงานโดยการสั่งการจากหน่วยงานอ่ืนซ่ึงไม่ใช่สายบงัคบับญัชา เพื่อประโยชน์ในการปฏิบติังาน 

(  = 3.58) 

 

ตารางที ่4.12  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดบัความคิดเห็นของพนกังานท่ีปฏิบติังาน

ภายในโรงพยาบาลนนทเวชเก่ียวกบัการส่ือสารภายในองคก์ารดา้นคุณภาพของข่าวสาร 

 

ด้านคุณภาพของข่าวสาร 
ระดับความคดิเห็น  S.D. ระดับ 

5 4 3 2 1 

25.  ข่าวสารท่ีท่านไดรั้บทราบจากองคก์ร 

เป็นข่าวสารท่ีทนัสมยัเสมอ 

53 

(18.3) 

126 

(43.6) 

93 

(32.2) 

16 

(5.5) 

1 

(0.3) 

3.74 0.83 มาก 

26.  ท่านมีความเห็นว่าองค์กรได้ส่ือสาร

วิสัยทศัน์ พนัธกิจ ค่านิยมองคก์รให้

ท่านอยา่งชดัเจนเป็นลายลกัษอ์กัษรนาํ

ไปปฏิบติัได ้

67 

(23.2) 

123 

(42.6) 

89 

(30.8) 

10 

(3.5) 

- 

 

3.85 0.81 มาก 
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ตารางที ่4.12  (ต่อ) 

 

ด้านคุณภาพของข่าวสาร 
ระดับความคดิเห็น  S.D. ระดับ 

5 4 3 2 1 

27.  ในกรณีท่ีมีงานหลายงานเขา้มาพร้อมๆ 

กนัท่านทราบไดท้นัทีวา่ควรทาํงานช้ิน

ใดก่อน  เพราะเป็นงานท่ีสนันสนุน

พนัธกิจหลกัขององคก์ร 

80 

(27.7) 

106 

(36.7) 

91 

(31.5) 

12 

(4.2) 

- 

 

3.88 0.86 มาก 

28.  บ่อยคร้ังท่ีท่านไดรั้บข่าวสารเดียวกนั  

แต่มีเน้ือหาแตกต่างกนั  แต่ผ่านมาคน

ละช่องทาง ทาํให้เน้ือหาท่ีส่ือออกมา

ไ ม่ เ ห มื อ น กัน  ห รื อ ไ ม่ เ ป็ น ไ ป ใ น

แนวทางเดียวกัน ทาํให้เกิดความไม่

เขา้ใจในข่าวสารนั้นๆ  

49 

(17.0) 

118 

(40.8) 

90 

(31.1) 

22 

(7.6) 

10 

(3.5) 

3.60 0.97 มาก 

29.  เน้ือหาจากข่าวสารท่ีท่านได้รับจาก

องคก์รมีความน่าสนใจ โนม้นา้วอยาก

ใหป้ฏิบติัตาม 

33 

(11.4) 

120 

(41.5) 

117 

(40.5) 

18 

(6.2) 

1 

(0.3) 

3.57 0.79 มาก 

30.  ทุกคร้ังท่ีท่านไดรั้บข่าวสาร ภาษามี

ความชดัเจน เขา้ใจง่าย 

46 

(15.9) 

116 

(40.1) 

107 

(37.0) 

18 

(6.2) 

2 

(0.7) 

3.64 0.85 มาก 

รวม      3.72 0.62 มาก 

 

จากตารางท่ี 4.12 พบวา่ พนกังานโรงพยาบาลนนทเวชมีค่าเฉล่ียความคิดเห็นเก่ียวกบัการ

ส่ือสารภายในองคก์ารดา้นคุณภาพของข่าวสาร โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (  = 3.72) และเม่ือ

พิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ โดยมีค่าเฉล่ียความคิดเห็นว่า ในกรณีท่ีมีงานหลาย

งานเขา้มาพร้อมๆ กนัท่านทราบไดท้นัทีวา่ควรทาํงานช้ินไหนก่อน เพราะเป็นงานท่ีสนนัสนุนพนัธ

กิจหลกัขององคก์ร เป็นขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด (  = 3.88) สาํหรับขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าสุดคือขอ้ท่ีว่า

เน้ือหาจากข่าวสารท่ีท่านไดรั้บจากองคก์รมีความน่าสนใจ โนม้นา้วอยากใหป้ฏิบติัตาม (  = 3.57) 
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4.4 ตอนที่ 4 ผลการทดสอบสมมติฐานเพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของพนักงานของ

โรงพยาบาลนนทเวชต่อการส่ือสารภายในองค์การจําแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา อายุการ

ทาํงานและฝ่ายงานทีสั่งกดั 

สมมติฐาน ขอ้ท่ี 1 พนกังานโรงพยาบาลนนทเวชท่ีมีเพศต่างกนัมีความคิดเห็นของ

พนกังานต่อการส่ือสารภายในองคก์ารแตกต่างกนั ตามท่ีแสดงในตาราง 4.13 

 

ตารางที่ 4.13  การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียความคิดเห็นของพนักงานโรงพยาบาลนนทเวชต่อการ

ส่ือสารภายในองคก์าร จาํแนกตามเพศ 

 

ความคดิเห็น 

เพศ 
ค่าสถิต ิ

แปลผล 
ชาย หญงิ 

  

(S.D.) 

 

(S.D.) 

t Sig. 

ดา้นทิศทางการส่ือสารจากบนลงล่าง 3.91 

(.61) 

3.85 

(.71) 

.938 .334 ไม่แตกต่าง 

ดา้นทิศทางการส่ือสารจากล่างข้ึนบน 3.67 

(.87) 

3.65 

(.75) 

.208 .649 ไม่แตกต่าง 

ดา้นทิศทางการส่ือสารในแนวราบ 3.69 

(.94) 

3.85 

(.71) 

2.329 .128 ไม่แตกต่าง 

ดา้นทิศทางการส่ือสารขา้มสายงาน 3.57 

(.85) 

3.82 

(.71) 

1.240 .266 ไม่แตกต่าง 

ดา้นคุณภาพของข่าวสาร 3.72 

(.54) 

3.72 

(.63) 

1.103 .294 ไม่แตกต่าง 

โดยรวม 
3.71 

(.67) 

3.77 

(.62) 

.004 .949 ไม่แตกต่าง 

 

หมายเหตุ.  *ค่านยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 

จากตารางท่ี 4.13 เม่ือใช้สถิติ t-test เปรียบเทียบความคิดเห็นของพนักงาน

โรงพยาบาลนนทเวชต่อการส่ือสารภายในองคก์าร จาํแนกตามเพศ  พบว่า พนกังานท่ีมีเพศแตกต่าง
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กนั มีความคิดเห็นโดยรวมไม่แตกต่างกนั และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นก็ไม่พบความแตกต่างทั้ง 5 

ดา้น   

 

สมมติฐาน ขอ้ 2. พนกังานโรงพยาบาลนนทเวชท่ีมีอายงุานต่างกนัมีความคิดเห็นของ

พนกังานต่อการส่ือสารภายในองคก์ารแตกต่างกนั ตามท่ีแสดงในตารางท่ี 4.14 

 

ตารางที่ 4.14  การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียความคิดเห็นของพนักงานโรงพยาบาลนนทเวชต่อการ

ส่ือสารภายในองคก์าร  จาํแนกตามอาย ุ

 

ความคดิเห็น 

อายุ 

ค่าสถิต ิ

แปลผล 

อายุตํ่า

กว่า  30 

ปี 

อายุ 30 

- 39 ปี 

อายุ 40

ปีขึน้ไป 

  

(S.D.) 

  

(S.D.) 

  

(S.D.) 

F Sig. 

ดา้นทิศทางการส่ือสารจากบนลง

ล่าง 

3.86 

(.76) 

3.87 

(.66) 

3.85 

(.69) 

.027 .973 ไม่แตกต่าง 

ดา้นทิศทางการส่ือสารจากล่างข้ึน

บน 

3.73 

(.68) 

3.66 

(.83) 

3.55 

(.78) 

1.357 .259 ไม่แตกต่าง 

ดา้นทิศทางการส่ือสารในแนวราบ 3.90 

(.71) 

3.78 

(.76) 

3.81 

(.74) 

.796 .452 ไม่แตกต่าง 

ดา้นทิศทางการส่ือสารขา้มสายงาน 3.73 

(.74) 

3.91 

(.73) 

3.77 

(.69) 

1.614 .201 ไม่แตกต่าง 

ดา้นคุณภาพของข่าวสาร 3.71 

(.55) 

3.71 

(.70) 

3.73 

(.64) 

.044 .957 ไม่แตกต่าง 

รวม 3.77 

(.59) 

3.77 

(.66) 

3.73 

(.65) 

.152 .859 ไม่แตกต่าง 

 

หมายเหตุ.  *ค่านยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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จากตารางท่ี 4.14 เม่ือใช้สถิติ F-test เปรียบเทียบความคิดเห็นของพนักงาน

โรงพยาบาลนนทเวชต่อการส่ือสารภายในองคก์าร จาํแนกตามอาย ุพบว่า พนกังานท่ีมีอายแุตกต่าง

กนั มีความคิดเห็นโดยรวมไม่แตกต่างกนั และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า พนักงานท่ีมีอายุ

แตกต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการส่ือสารภายในองคก์ารทั้ง 5 ดา้นไม่แตกต่างกนั 

สมมติฐาน ขอ้ท่ี 3 พนกังานโรงพยาบาลนนทเวชท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั มีความ

คิดเห็นของพนกังานต่อการส่ือสารภายในองคก์ารแตกต่างกนั ตามท่ีแสดงในตาราง 4.15 

 

ตารางที่ 4.15  การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียความคิดเห็นของพนักงานโรงพยาบาลนนทเวชต่อการ

ส่ือสารภายในองคก์าร  จาํแนกตามระดบัการศึกษา   

 

ความคดิเห็น 

ระดับการศึกษา   

ค่าสถิต ิ

แปลผล 

ตํ่ากว่า

ปริญญา

ตรี 

ปริญญา

ตรี 

ปริญญา

โท 

  

(S.D.) 

  

(S.D.) 

  

(S.D.) 

F Sig. 

ดา้นทิศทางการส่ือสารจากบนลงล่าง 3.90 

(.77) 

3.83 

(.70) 

4.15 

(.74) 

1.918 .149 ไม่แตกต่าง 

ดา้นทิศทางการส่ือสารจากล่างข้ึนบน 3.54 

(.92) 

3.67 

(.74) 

3.49 

(.87) 

.689 .503 ไม่แตกต่าง 

ดา้นทิศทางการส่ือสารในแนวราบ 3.47 

(1.01) 

3.85 

(.67) 

3.98 

(1.13) 

2.322 .100 ไม่แตกต่าง 

ดา้นทิศทางการส่ือสารขา้มสายงาน 3.54 

(.82) 

3.82 

(.72) 

3.60 

(.62) 

1.845 .160 ไม่แตกต่าง 

ดา้นคุณภาพของข่าวสาร 3.80 

(.60) 

3.72 

(.62) 

3.56 

(.62) 

.797 .452 ไม่แตกต่าง 

รวม 3.65 

(.77) 

3.78 

(.61) 

3.76 

(.69) 

.309 .734 ไม่แตกต่าง 

 

หมายเหตุ.  *ค่านยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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จากตารางท่ี 4.15 เม่ือใช้สถิติ F-test เปรียบเทียบความคิดเห็นของพนักงาน

โรงพยาบาลนนทเวชต่อการส่ือสารภายในองคก์าร จาํแนกตามระดบัการศึกษา พบว่า พนกังานท่ีมี

ระดบัการศึกษาแตกต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวมไม่แตกต่างกนั และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น 

พบว่า พนักงานท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการส่ือสารภายในองคก์ารทั้ง 5 

ดา้นไม่แตกต่างกนั 

สมมติฐาน ขอ้ท่ี 4 พนักงานโรงพยาบาลนนทเวชท่ีมีอายุการทาํงานต่างกนัมีความ

คิดเห็นของพนกังานต่อการส่ือสารภายในองคก์ารแตกต่างกนั ตามท่ีแสดงในตาราง 4.16 

 

ตารางที ่4.16  การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียความคิดเห็นของพนกังานโรงพยาบาลนนทเวชต่อการ

ส่ือสารภายในองคก์าร จาํแนกตามอายงุาน 

 

ความคดิเห็น 

อายุงาน 

ค่าสถิต ิ

แปลผล 

น้อย

กว่า  5  

ปี 

5 - 10 

ปี 

11  -  

15 ปี 

15 - 20 

ปี 

มากกว่า  

20 ปีขึน้

ไป 

  

(S.D.) 

  

(S.D.) 

  

(S.D.) 

  

(S.D.) 

  

(S.D.) 

F Sig. 

ดา้นทิศทางการ

ส่ือสารจากบนลง

ล่าง 

3.96 

(.68) 

4.00 

(.77) 

3.75 

(.72) 

3.86 

(.42) 

3.54 

(.64) 

3.579 .007 แตกต่าง* 

ดา้นทิศทางการ

ส่ือสารจากล่างข้ึน

บน 

3.75 

(.73) 

3.93 

(.73) 

3.63 

(.78) 

3.58 

(.55) 

3.00 

(.58) 

11.041 .000 แตกต่าง* 

ดา้นทิศทางการ

ส่ือสารในแนวราบ 

3.99 

(.72) 

3.92 

(.64) 

3.81 

(.82) 

3.67 

(.60) 

3.44 

(.70) 

4.587 .001 แตกต่าง* 

ดา้นทิศทางการ

ส่ือสารขา้มสายงาน 

3.76 

(.75) 

4.05 

(.75) 

3.82 

(.70) 

3.83 

(.42) 

3.38 

(.58) 

5.634 .000 แตกต่าง* 
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ตารางที ่4.16  (ต่อ) 

 

ความคดิเห็น 

อายุงาน 

ค่าสถิต ิ

แปลผล 

น้อย

กว่า  5  

ปี 

5 - 10 

ปี 

11  -  

15 ปี 

15 - 20 

ปี 

มากกว่า  

20 ปีขึน้

ไป 

  

(S.D.) 

  

(S.D.) 

  

(S.D.) 

  

(S.D.) 

  

(S.D.) 

F Sig. 

ดา้นคุณภาพของ

ข่าวสาร 

3.77 

(.56) 

3.84 

(.75) 

3.77 

(.65) 

3.56 

(.44) 

3.35 

(.39) 

4.783 .001 แตกต่าง* 

รวม 3.85 

(.59) 

3.95 

(.66) 

3.76 

(.66) 

3.70 

(.40) 

3.34 

(.52) 

6.706 .000 แตกต่าง* 

 

หมายเหตุ.  *ค่านยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 

จากตารางท่ี 4.16 เม่ือใช้สถิติ F-test เปรียบเทียบความคิดเห็นของพนักงาน

โรงพยาบาลนนทเวชต่อการส่ือสารภายในองคก์าร จาํแนกตามอายงุาน พบว่า พนกังานท่ีมีอายงุาน

แตกต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวมแตกต่างกนั และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า พนักงานท่ีมี

อายุงานแตกต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการส่ือสารภายในองคก์ารทั้ง 5 ดา้นแตกต่างกนัท่ีระดบั

นยัสาํคญั .05 และเม่ือพบวา่มีความแตกต่างกนัในดา้นการส่ือสารภายในองคก์ารทั้ง 5 ดา้น จึงนาํไป

ทดสอบโดยวิธีการ Scheffe 
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ตารางที่ 4.17  การทดสอบ Scheffe ค่าเฉล่ียความคิดเห็นของพนกังานโรงพยาบาลนนทเวชต่อการ

ส่ือสารภายในองคก์ารโดยรวม จาํแนกตามอายงุาน 

 

อายุงาน 

 

อายุงาน 

5 - 10 ปี นอ้ยกวา่ 5 ปี 11  -  15 ปี 15 - 20 ปี มากกวา่ 20 

ปีข้ึนไป 

3.95 3.85 3.76 3.70 3.34 

5 - 10 ปี 3.95  .098 .189 .239 .605* 

นอ้ยกวา่  5  ปี 3.85   .092 .141 .503* 

11  -  15 ปี 3.76    .049 .417* 

15 - 20 ปี 3.70     .369 

มากกวา่  20 ปีข้ึนไป 3.34      

 

หมายเหตุ.  *ค่านยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 

จากตารางท่ี 4.17 เม่ือใชส้ถิติ Scheffe ทดสอบค่าเฉล่ียความคิดเห็นของพนกังาน

โรงพยาบาลนนทเวชต่อการส่ือสารภายในองคก์ารโดยรวม  จาํแนกตามอายงุาน  พบว่า พนกังานท่ี

มีอายงุานนอ้ยกว่า 5 ปี พนกังานท่ีมีอายงุาน 5 - 10 ปี และพนกังานท่ีมีอายงุาน 11 - 15 ปี มีความ

คิดเห็นต่อการส่ือสารในองคก์ารโดยรวมแตกต่างกบัพนักงานท่ีมีอายุงานมากกว่า 20 ปีข้ึนไปท่ี

ระดบันยัสาํคญั .05 ส่วนอ่ืนๆ ไม่พบความแตกต่าง 
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ตารางที่ 4.18  การทดสอบ Scheffe ค่าเฉล่ียความคิดเห็นของพนกังานโรงพยาบาลนนทเวชต่อการ

ส่ือสารภายในองคก์ารท่ีมีต่อทิศทางการส่ือสารจากบนลงล่าง จาํแนกตามอายงุาน 

 

อายุงาน 

 

อายุงาน 

5 - 10 ปี นอ้ยกวา่ 5 ปี 15 - 20 ปี 11  -  15 ปี มากกวา่ 20 

ปีข้ึนไป 

4.00 3.96 3.86 3.75 3.54 

5 - 10 ปี 4.00  .013 .096 .251 .456* 

นอ้ยกวา่  5  ปี 3.96   .083 .238 .421* 

15 - 20 ปี 3.86    .155 .366 

11  -  15 ปี 3.75     .211 

มากกวา่  20 ปีข้ึนไป 3.54      

 

หมายเหตุ.  *ค่านยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 

จากตารางท่ี 4.18 เม่ือใช้สถิติ Scheffe ทดสอบค่าเฉล่ียความคิดเห็นของพนักงาน

โรงพยาบาลนนทเวชต่อการส่ือสารภายในองคก์ารท่ีมีต่อทิศทางการส่ือสารจากบนลงล่าง จาํแนก

ตามอายงุาน พบว่า พนกังานท่ีมีอายงุานนอ้ยกว่า 5 ปี และพนกังานท่ีมีอายงุาน 5 - 10 ปี มีความ

คิดเห็นต่อการส่ือสารในองคก์ารท่ีมีต่อทิศทางการส่ือสารจากบนลงล่างแตกต่างกบัพนกังานท่ีมีอายุ

งานมากกวา่ 20 ปีข้ึนไปท่ีระดบันยัสาํคญั .05 ส่วนอ่ืนๆ ไม่พบความแตกต่าง 
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ตารางที่  4.19  การทดสอบ Scheffe ค่าเฉล่ียความคิดเห็นของพนกังานโรงพยาบาลนนทเวชต่อการ

ส่ือสารภายในองคก์ารท่ีมีต่อทิศทางการส่ือสารจากล่างข้ึนบน จาํแนกตามอายงุาน 

 

อายุงาน 

 

อายุงาน 

5 - 10 ปี นอ้ยกวา่ 5 ปี 11  -  15 ปี 15 - 20 ปี มากกวา่ 20 

ปีข้ึนไป 

3.93 3.75 3.63 3.58 3.00 

5 - 10 ปี 3.93  .184 .302 .354 .933* 

นอ้ยกวา่  5  ปี 3.75   .118 .169 .749* 

11  -  15 ปี 3.63    .052 .631* 

15 - 20 ปี 3.58     .579 

มากกวา่  20 ปีข้ึนไป 3.00      

 

หมายเหตุ.  *ค่านยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 

จากตารางท่ี 4.19 เม่ือใช้สถิติ Scheffe ทดสอบค่าเฉล่ียความคิดเห็นของพนักงาน

โรงพยาบาลนนทเวชต่อการส่ือสารภายในองคก์ารท่ีมีต่อทิศทางการส่ือสารจากล่างข้ึนบน จาํแนก

ตามอายงุาน พบว่า พนกังานท่ีมีอายงุานนอ้ยกว่า 5 ปี พนกังานท่ีมีอายงุาน 5 - 10 ปี และพนกังานท่ี

มีอายงุาน 11 - 15 ปี มีความคิดเห็นต่อการส่ือสารในองคก์ารท่ีมีต่อทิศทางการส่ือสารจากล่างข้ึน

บนแตกต่างกบัพนกังานท่ีมีอายงุานมากกวา่ 20 ปีข้ึนไปท่ีระดบันยัสาํคญั .05 ส่วนอ่ืนๆ ไม่พบความ

แตกต่าง 
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ตารางที่ 4.20  การทดสอบ Scheffe ค่าเฉล่ียความคิดเห็นของพนกังานโรงพยาบาลนนทเวชต่อการ

ส่ือสารภายในองคก์ารท่ีมีต่อทิศทางการส่ือสารในแนวราบ จาํแนกตามอายงุาน 

 

อายุงาน 

 

อายุงาน 

นอ้ยกวา่ 5 ปี 5 - 10 ปี 11  -  15 ปี 15 - 20 ปี มากกวา่ 20 

ปีข้ึนไป 

3.99 3.92 3.81 3.67 3.44 

นอ้ยกวา่  5  ปี 3.99  .065 .175 .321 .549* 

5 - 10 ปี 3.92   .109 .256 .484* 

11  -  15 ปี 3.81    .147 .375 

15 - 20 ปี 3.67     .228 

มากกวา่  20 ปีข้ึนไป 3.44      

 

หมายเหตุ.  *  ค่านยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 

จากตารางท่ี 4.20 เม่ือใช้สถิติ Scheffe ทดสอบค่าเฉล่ียความคิดเห็นของพนักงาน

โรงพยาบาลนนทเวชต่อการส่ือสารภายในองคก์ารท่ีมีต่อทิศทางการส่ือสารในแนวราบ จาํแนกตาม

อายงุาน พบว่า พนกังานท่ีมีอายงุานนอ้ยกว่า 5 ปี และพนกังานท่ีมีอายงุาน 5 - 10 ปี มีความคิดเห็น

ต่อการส่ือสารในองค์การท่ีมีต่อทิศทางการส่ือสารในแนวราบแตกต่างกบัพนักงานท่ีมีอายุงาน

มากกวา่ 20 ปีข้ึนไปท่ีระดบันยัสาํคญั .05 ส่วนอ่ืนๆ ไม่พบความแตกต่าง 
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ตารางที่ 4.21  การทดสอบ Scheffe ค่าเฉล่ียความคิดเห็นของพนกังานโรงพยาบาลนนทเวชต่อการ

ส่ือสารภายในองคก์ารท่ีมีต่อทิศทางการส่ือสารขา้มสายงาน  จาํแนกตามอายงุาน 

 

อายุงาน 

 

อายุงาน 

5 - 10 ปี 15 - 20 ปี 11  -  15 ปี นอ้ยกวา่ 5 ปี มากกวา่ 20 

ปีข้ึนไป 

4.05 3.83 3.82 3.76 3.38 

5 - 10 ปี 4.05  .214 .224 .291 .670* 

15 - 20 ปี 3.83   .010 .077 .456 

11  -  15 ปี 3.82    .067 .446* 

นอ้ยกวา่  5  ปี 3.76     .379 

มากกวา่  20 ปีข้ึนไป 3.38      

 

หมายเหตุ.  *ค่านยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 

จากตารางท่ี 4.21 เม่ือใช้สถิติ Scheffe ทดสอบค่าเฉล่ียความคิดเห็นของพนักงาน

โรงพยาบาลนนทเวชต่อการส่ือสารภายในองคก์ารท่ีมีต่อทิศทางการส่ือสารขา้มสายงาน จาํแนก

ตามอายงุาน พบวา่ พนกังานท่ีมีอายงุาน 5 - 10 ปี และพนกังานท่ีมีอายงุาน 11 - 15 ปี มีความคิดเห็น

ต่อการส่ือสารในองคก์ารท่ีมีต่อทิศทางการส่ือสารขา้มสายงานแตกต่างกบัพนักงานท่ีมีอายุงาน

มากกวา่ 20 ปีข้ึนไปท่ีระดบันยัสาํคญั .05 ส่วนอ่ืนๆ ไม่พบความแตกต่าง 
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ตารางที่ 4.22  การทดสอบ Scheffe ค่าเฉล่ียความคิดเห็นของพนกังานโรงพยาบาลนนทเวชต่อการ

ส่ือสารภายในองคก์ารท่ีมีต่อดา้นคุณภาพของข่าวสาร จาํแนกตามอายงุาน 

 

อายุงาน 

 

อายุงาน 

5 - 10 ปี นอ้ยกวา่ 5 ปี 11  -  15 ปี 15 - 20 ปี มากกวา่ 20 

ปีข้ึนไป 

3.84 3.77 3.77 3.56 3.35 

5 - 10 ปี 3.84  .066 .063 .272 .485* 

นอ้ยกวา่  5  ปี 3.77   .003 .206 .419* 

11  -  15 ปี 3.77    .209 .422* 

15 - 20 ปี 3.56     .213 

มากกวา่  20 ปีข้ึนไป 3.35      

 

หมายเหตุ.  *ค่านยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 

จากตารางท่ี 4.22 เม่ือใช้สถิติ Scheffe ทดสอบค่าเฉล่ียความคิดเห็นของพนักงาน

โรงพยาบาลนนทเวชต่อการส่ือสารภายในองคก์ารท่ีมีต่อคุณภาพของข่าวสาร จาํแนกตามอายงุาน 

พบว่า พนกังานท่ีมีอายงุานนอ้ยกว่า 5 ปี พนกังานท่ีมีอายงุาน 5 - 10 ปี และพนกังานท่ีมีอายงุาน 11 

- 15 ปี มีความคิดเห็นต่อการส่ือสารในองคก์ารท่ีมีต่อคุณภาพของข่าวสารแตกต่างกบัพนกังานท่ีมี

อายงุานมากกวา่ 20 ปีข้ึนไปท่ีระดบันยัสาํคญั .05 ส่วนอ่ืนๆ ไม่พบความแตกต่าง 
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สมมติฐาน ขอ้ท่ี 5 พนกังานโรงพยาบาลนนทเวชท่ีสังกดัฝ่ายงานต่างกนัมีความคิดเห็น

ของพนกังานต่อการส่ือสารภายในองคก์ารแตกต่างกนั ตามท่ีแสดงในตาราง  4.23 

 

ตารางที่ 4.23  การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียความคิดเห็นของพนักงานโรงพยาบาลนนทเวชต่อการ

ส่ือสารภายในองคก์าร จาํแนกตามฝ่ายงานท่ีสงักดั 

 

ความคดิเห็น 

ฝ่ายงานทีสั่งกดั 

ค่าสถิต ิ

แปลผล 

ฝ่ายการ

พยาบาล 

ฝ่าย

บริการ

การแพทย์ 

ฝ่าย

สนับสนุน

บริการ 

  

(S.D.) 

  

(S.D.) 

  

(S.D.) 

F Sig. 

ดา้นทิศทางการส่ือสารจากบนลง

ล่าง 

3.86 

(.72) 

3.74 

(.73) 

3.927 

(.64) 

1.808 .166 ไม่แตกต่าง 

ดา้นทิศทางการส่ือสารจากล่างข้ึน

บน 

3.69 

(.72) 

3.54 

(.85) 

3.68 

(.78) 

.958 .385 ไม่แตกต่าง 

ดา้นทิศทางการส่ือสารในแนวราบ 3.86 

(.71) 

3.73 

(.77) 

3.88 

(.75) 

.848 .429 ไม่แตกต่าง 

ดา้นทิศทางการส่ือสารขา้มสาย

งาน 

3.93 

(.73) 

3.47 

(.70) 

3.78 

(.65) 

9.450 .000* แตกต่าง 

ดา้นคุณภาพของข่าวสาร 3.77 

(.63) 

3.52 

(.61) 

3.77 

(.57) 

4.150 .017* แตกต่าง 

รวม 3.82 

(.64) 

3.60 

(.62) 

3.82 

(.59) 

3.069 .048* แตกต่าง 

 

หมายเหตุ.  *ค่านยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 

จากตารางท่ี 4.23 เม่ือใชส้ถิติ t-test เปรียบเทียบความคิดเห็นของพนักงาน

โรงพยาบาลนนทเวชต่อการส่ือสารภายในองคก์าร จาํแนกตามอายงุาน  พบว่า พนกังานท่ีมีฝ่ายงาน

ท่ีสังกัดแตกต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวมแตกต่างกัน และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
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พนักงานท่ีมีฝ่ายงานท่ีสังกัดแตกต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการส่ือสารภายในองค์การท่ีมีต่อทิศ

ทางการส่ือสารขา้มสายงานและดา้นคุณภาพของข่าวสาร มีความแตกต่างกนัท่ีระดบันัยสําคญั .05  

ส่วนดา้นอ่ืนๆ พบว่า ไม่แตกต่างกนั และเม่ือพบว่ามีความแตกต่างกนัในดา้นทิศทางการส่ือสารขา้ม

สายงานและดา้นคุณภาพของข่าวสาร จึงนาํไปทดสอบโดยวิธีการ Scheffe 

 

ตารางที่ 4.24  การทดสอบ Scheffe ค่าเฉล่ียความคิดเห็นของพนกังานโรงพยาบาลนนทเวชต่อการ

ส่ือสารภายในองคก์ารโดยรวม จาํแนกตามฝ่ายงานท่ีสงักดั 

 

ฝ่ายงานทีสั่งกดั 

 

ฝ่ายงานทีสั่งกดั 

ฝ่ายการพยาบาล ฝ่ายสนบัสนุน

บริการ 

ฝ่ายบริการ

การแพทย ์

3.82 3.82 3.60 

ฝ่ายการพยาบาล 3.82  .004 .221* 

ฝ่ายสนบัสนุนบริการ 3.82   .216* 

ฝ่ายบริการการแพทย ์ 3.60    

 

หมายเหตุ.  *ค่านยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 

จากตารางท่ี 4.24 เม่ือใชส้ถิติ Scheffe ทดสอบค่าเฉล่ียความคิดเห็นของพนกังาน

โรงพยาบาลนนทเวชต่อการส่ือสารภายในองค์การโดยรวม จาํแนกตามฝ่ายงานท่ีสังกดั  พบว่า 

พนกังานท่ีสงักดัฝ่ายการพยาบาล มีความคิดเห็นต่อทิศทางการส่ือสารโดยรวมแตกต่างกบัพนกังาน

ท่ีสังกดัฝ่ายบริการการแพทย ์ และพนักงานท่ีสังกดัฝ่ายบริการการแพทยมี์ความคิดเห็นต่อทิศ

ทางการส่ือสารโดยรวมแตกต่างกบัพนักงานท่ีสังกดัฝ่ายสนับสนุนบริการ ท่ีระดบันัยสําคญั .05 

ส่วนดา้นอ่ืนๆ ไม่พบความแตกต่าง 
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ตารางที่ 4.25  การทดสอบ Scheffe ค่าเฉล่ียความคิดเห็นของพนกังานโรงพยาบาลนนทเวชต่อการ

ส่ือสารภายในองคก์ารท่ีมีต่อทิศทางการส่ือสารขา้มสายงาน  จาํแนกตามฝ่ายงานท่ีสงักดั 

 

ฝ่ายงานทีสั่งกดั 

 

ฝ่ายงานทีสั่งกดั 

ฝ่ายการพยาบาล ฝ่ายสนบัสนุน

บริการ 

ฝ่ายบริการ

การแพทย ์

3.93 3.78 3.47 

ฝ่ายการพยาบาล 3.93  .149 .456 * 

ฝ่ายสนบัสนุนบริการ 3.78   .307* 

ฝ่ายบริการการแพทย ์ 3.47    

 

หมายเหตุ.  *ค่านยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 

จากตารางท่ี 4.25 เม่ือใชส้ถิติ Scheffe ทดสอบค่าเฉล่ียความคิดเห็นของพนกังาน

โรงพยาบาลนนทเวชต่อการส่ือสารภายในองคก์ารท่ีมีต่อทิศทางการส่ือสารขา้มสายงาน  จาํแนก

ตามฝ่ายงานท่ีสังกดั  พบว่า พนกังานท่ีสังกดัฝ่ายการพยาบาล มีความคิดเห็นต่อทิศทางการส่ือสาร

ขา้มสายงานแตกต่างกบัพนกังานท่ีสังกดัฝ่ายบริการการแพทย ์ และพนกังานท่ีสังกดัฝ่ายบริการ

การแพทยมี์ความคิดเห็นต่อทิศทางการส่ือสารขา้มสายงานแตกต่างกับพนักงานท่ีสังกัดฝ่าย

สนบัสนุนบริการ ท่ีระดบันยัสาํคญั .05 ส่วนดา้นอ่ืนๆ ไม่พบความแตกต่าง 
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ตารางที่ 4.26  การทดสอบ Scheffe ค่าเฉล่ียความคิดเห็นของพนกังานโรงพยาบาลนนทเวชต่อการ

ส่ือสารภายในองคก์ารท่ีมีต่อดา้นคุณภาพของข่าวสาร จาํแนกตามฝ่ายงานท่ีสงักดั 

 

ฝ่ายงานทีสั่งกดั 

 

ฝ่ายงานทีสั่งกดั 

ฝ่ายการพยาบาล ฝ่ายสนบัสนุน

บริการ 

ฝ่ายบริการ

การแพทย ์

3.77 3.77 3.52 

ฝ่ายการพยาบาล 3.77  .000 .252* 

ฝ่ายสนบัสนุนบริการ 3.77   .252 

ฝ่ายบริการการแพทย ์ 3.52    

 

หมายเหตุ.  *ค่านยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 

จากตารางท่ี 4.26 เม่ือใช้สถิติ Scheffe ทดสอบค่าเฉล่ียความคิดเห็นของพนักงาน

โรงพยาบาลนนทเวชต่อการส่ือสารภายในองคก์ารท่ีมีต่อดา้นคุณภาพของข่าวสาร จาํแนกตามฝ่าย

งานท่ีสังกดั พบว่า พนักงานท่ีสังกดัฝ่ายการพยาบาล มีความคิดเห็นต่อดา้นคุณภาพของข่าวสาร

แตกต่างกบัพนกังานท่ีสังกดัฝ่ายบริการการแพทย ์ท่ีระดบันยัสาํคญั .05 ส่วนดา้นอ่ืนๆ ไม่พบความ

แตกต่าง 
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บทที ่ 5 

สรุปผลการวจิัย  อภปิรายผล  และข้อเสนอแนะ 

 

การศึกษาคร้ังน้ีผูว้ิจยัมีวตัถุประสงคเ์พื่อ ศึกษาระดบัความคิดเห็นของพนักงานต่อการ

ส่ือสารภายในองคก์าร ของโรงพยาบาลนนทเวช และเพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของพนกังานต่อ

การส่ือสารภายในองคก์ารของโรงพยาบาลนนทเวช จาํแนกตามตาม เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อายุ

การทาํงาน และฝ่ายงานท่ีสงักดั 

ประชากรซ่ึงไดแ้ก่พนกังานท่ีปฏิบติังานในฝ่ายสนบัสนุนบริการ ฝ่ายบริการการแพทย ์

และฝ่ายการพยาบาล ในโรงพยาบาลนนทเวช จงัหวดันนทบุรี ทั้งหมด 1,027 คน คาํนวณหาขนาด

ของตวัอยา่งโดยการใชสู้ตรของยามาเน (Yamane, 1967, p. 886) ท่ีระดบัความคลาดเคล่ือน 0.05 ได้

ตวัอยา่ง 289 คน ใชว้ิธีการการสุ่มตวัอยา่งแบบแบ่งกลุ่ม (Stratified Sampling) ไดต้วัอยา่งเป็นฝ่าย

งานสนบัสนุบบริการ จาํนวน 69 คน ฝ่ายงานบริการการแพทย ์จาํนวน 63 คน และฝ่ายงานการ

พยาบาล จาํนวน 157 คน ซ่ึงเคร่ืองมือท่ีใชเ้กบ็รวบรวมขอ้มูลเป็นแบบสอบถามมี 3 ตอน 

ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบดว้ย เพศ อาย ุระดบัการศึกษา 

อายกุารทาํงาน ฝ่ายงานท่ีสงักดั ขอ้คาํถามเป็นแบบเลือกตอบ (Check list) จาํนวน 5 ขอ้ 

ตอนท่ี 2 ขอ้มูลเก่ียวกบัการใชช่้องทางการส่ือสารภายในโรงพยาบาลของพนักงานท่ี

ปฏิบติังานภายในโรงพยาบาล ซ่ึงขอ้คาํถามเป็นแบบประเมินค่า 3 ระดบั (Three-point rating scale) 

ครอบคลุมดา้นช่องทางการติดต่อส่ือสารทั้ง 11 ช่องทาง 

ตอนท่ี 3 ขอ้มูลความคิดเห็นเก่ียวกบัการส่ือสารภายในองคก์รของพนกังานท่ีปฏิบติังาน

ภายในโรงพยาบาล จาํนวน 30 ขอ้ ไดแ้ก่ การส่ือสารจากบนลงล่าง การส่ือสารจากล่างข้ึนบน การ

ส่ือสารในแนวราบ การส่ือสารขา้มสายงานและดา้นคุณภาพของข่าวสาร โดยแบบสอบถามมีค่า

ความเช่ือมัน่เป็นรายขอ้ รวมทั้งฉบบัอยูท่ี่ .9615 

 

5.1 สรุปผลการวจัิย 

จากผลการวิจยัในคร้ังน้ีสามารถสรุปผลการวิจยัไดแ้ยกออกเป็นขอ้ ดงัน้ี 

1. ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถาม 

พนักงานของโรงพยาบาลนนทเวชท่ีตอบแบบสอบถามในการวิจยัในคร้ังน้ีส่วนใหญ่

เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 91.70 และรองลงมาเป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 8.30 โดยมีอายตุ ํ่ากว่า 
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30 ปี คิดเป็นร้อยละ 39.80 รองลงมาคือมีอาย ุ30 - 39 ปี และอายตุั้งแต่ 40 ปีข้ึนไป จาํนวนเท่ากนัคิด

เป็นร้อยละ 30.10 ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 87.90 และรองลงมา

การศึกษาปริญญาโท คิดเป็นร้อยละ 6.90 มีอายุการทาํงานนอ้ยกว่า 5 ปี คิดเป็นร้อยละ 33.60 และ

รองลงมามีอายกุารทาํงานระหว่าง 5 - 10 ปี คิดเป็นร้อยละ 23.20 และส่วนใหญ่สังกดัอยู่ท่ีฝ่ายการ

พยาบาล คิดเป็นร้อยละ 54.30 และรองลงมาสงักดัอยูท่ี่ฝ่ายสนบัสนุนบริการ คิดเป็นร้อยละ 23.90  

2. ขอ้มูลเก่ียวกบัการใชช่้องทางการส่ือสารภายในองคก์ร  

2.1 พบว่า ช่องทางการส่ือสารแบบโทรศัพท์ มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดอยู่ ท่ี  2.71 

รองลงมาคือ เพื่อนร่วมงานมีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ระดบั 2.58 รองลงมาคือการจดัประชุมมีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ระดบั 

2.12 รองลงมาคือหนงัสือเวียนมีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ระดบั 2.10 รองลงมาคือ Electronic mail (E-Mail) มี

ค่าเฉล่ียอยู่ท่ีระดบั 2.03 และบอร์ดข่าวสารมีค่าเฉล่ียอยู่ท่ีระดบั2.03 รองลงมาคือวารสารภายใน

โรงพยาบาลมีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ระดบั 1.96 รองลงมาคือ Intranet มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ระดบั 1.87 รองลงมาคือ 

E-Mail ส่วนตวัมีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ระดบั 1.65 รองลงมาคือ Facebook มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ระดบั 1.62 และ

ค่าเฉล่ียตํ่าสุดคือ MSN มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ระดบั 1.51  

3. ขอ้มูลความคิดเห็นของพนกังานต่อการส่ือสารภายในองคก์ารของโรงพยาบาลนนท

เวช พบว่าพนักงานโรงพยาบาลนนทเวชมีค่าเฉล่ียความคิดเห็นเก่ียวกับการส่ือสารภายในของโร

พยาบาลนนทเวชโดยรวมอยูใ่นระดบัมากมาก (x� = 3.77) และเม่ือพิจารณาตามทิศทางของการส่ือสาร พบ

ค่าเฉล่ียความคิดเห็นจากการส่ือสารจากบนลงล่างมากท่ีสุด(x� = 3.86) รองลงมาไดแ้ก่การส่ือสารแนวราบ 

(x�= 3.84) รองลงมาไดแ้ก่การส่ือสารขา้มสายงาน (x� = 3.79) สาํหรับการส่ือสารจากล่างข้ึนบนมีค่าเฉล่ีย

ความคิดเห็นนอ้ยท่ีสุด (x�= 3.65) โดยมีค่าเฉล่ียความคิดเห็นดา้นคุณภาพข่าวสาร เร่ืองความชดัเจนของ

ข่าวสารอยูใ่นระดบัมาก (x� = 3.72)  

4. ผลการวิเคราะห์สมมติฐาน  

4.1 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นของพนักงานต่อการส่ือสารภายใน

องคก์าร : กรณีศึกษา โรงพยาบาลนนทเวช จาํแนกตามเพศ พบว่า พนกังานท่ีเพศแตกต่างกนั มี

ความคิดเห็นโดยรวม และรายดา้น ทั้ง 5 ดา้น ไม่แตกต่างกนัท่ีระดบันยัสาํคญั .05 

4.2 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นของพนักงานต่อการส่ือสารภายใน

องคก์าร : กรณีศึกษา โรงพยาบาลนนทเวช จาํแนกตามอาย ุพบว่า พนกังานท่ีมีอายแุตกต่างกนั มี

ความคิดเห็นโดยรวม และรายดา้น ทั้ง 5 ดา้น ไม่แตกต่างกนัท่ีระดบันยัสาํคญั .05 

4.3 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นของพนักงานต่อการส่ือสารภายใน

องคก์าร : กรณีศึกษา โรงพยาบาลนนทเวช จาํแนกตามระยะเวลาในการปฏิบติังาน พบว่า พนกังาน

ท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวมไม่แตกต่างกนั และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น 
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พบว่า พนักงานท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการส่ือสารภายในองคก์ารทั้ง 5 

ดา้นไม่แตกต่างกนัท่ีระดบันยัสาํคญั .05 

4.4 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นของพนักงานต่อการส่ือสารภายใน

องคก์าร : กรณีศึกษา โรงพยาบาลนนทเวช จาํแนกตามระยะเวลาในการปฏิบติังาน พบว่า พนกังาน

ท่ีมีระยะเวลาในการปฏิบติังานแตกต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวมแตกต่างกนั และเม่ือพิจารณาเป็น

รายดา้น พบว่า พนักงานท่ีมีระยะเวลาในการปฏิบติังานแตกต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการส่ือสาร

ภายในองคก์ารทั้ง 5 ดา้นแตกต่างกนั โดยพนักงานท่ีมีระยะเวลาในการปฏิบติังานนอ้ยกว่า 5 ปี 

พนกังานท่ีมีระยะเวลาในการปฏิบติังาน 5 - 10 ปี และพนกังานท่ีมีระยะเวลาในการปฏิบติังาน 11 - 

15 ปี มีความคิดเห็นต่อการส่ือสารในองค์การโดยรวมแตกต่างกบัพนักงานท่ีมีระยะเวลาในการ

ปฏิบติังานมากกวา่ 20 ปีข้ึนไปท่ีระดบันยัสาํคญั .05 ส่วนอ่ืนๆ ไม่พบความแตกต่าง 

4.5 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นของพนักงานต่อการส่ือสารภายใน

องคก์าร : กรณีศึกษา โรงพยาบาลนนทเวช จาํแนกตามฝ่ายงานท่ีสังกดั พบว่า พนกังานท่ีมีฝ่ายงาน

ท่ีสังกัดแตกต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวมแตกต่างกัน และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 

พนักงานท่ีมีฝ่ายงานท่ีสังกัดแตกต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการส่ือสารภายในองค์การท่ีมีต่อทิศ

ทางการส่ือสารขา้มสายงานและดา้นความชดัเจนของข่าวสาร มีความแตกต่างกนั โดย พนักงานท่ี

สังกดัฝ่ายการพยาบาล มีความคิดเห็นต่อทิศทางการส่ือสารขา้มสายงานแตกต่างกบัพนักงานท่ี

สงักดัฝ่ายบริการการแพทย ์และพนกังานท่ีสังกดัฝ่ายบริการการแพทยมี์ความคิดเห็นต่อทิศทางการ

ส่ือสารขา้มสายงานแตกต่างกบัพนกังานท่ีสังกดัฝ่ายสนบัสนุนบริการ และพนกังานท่ีสังกดัฝ่ายการ

พยาบาล มีความคิดเห็นต่อคุณภาพของข่าวสารแตกต่างกบัพนกังานท่ีสังกดัฝ่ายบริการการแพทย ์ท่ี

ระดบันยัสาํคญั .05 ส่วนดา้นอ่ืน  ๆพบวา่ ไม่แตกต่างกนั 

 

5.2  อภิปรายผล 

จากขอ้คน้พบของการศึกษาน้ี มีประเดน็ท่ีสามารถนาํมาอภิปรายไดด้งัน้ี 

1. ประเด็นดา้นการใชช่้องทางการส่ือสาร 3 ลาํดบัแรก ของช่องทางทั้งหมด พบว่า

พนกังานของโรงพยาบาลนนทเวช ใชช่้องทางการติดต่อส่ือสารภายในองคก์ารผา่นช่องทางการใช้

โทรศพัท ์เพื่อร่วมงาน และการจดัประชุม 

ทั้งน้ีจะเห็นได้ว่าทั้ ง 3 ช่องทางดังกล่าวเป็นลกัษณะการส่ือสาร (Two way 

communication) มีการให้ขอ้มูลยอ้นกลบัซ่ึงกนัและกนัได ้ซ่ึงจะนาํไปสู่ความเขา้ใจตรงกนัในสาร

ระหว่างผูรั้บและผูส่้งสารไดม้ากข้ึน และ 2 ลาํดบัแรกคือการใชโ้ทรศพัทแ์ละเพ่ือนร่วมงาน ทั้ง 2 

แบบเป็นลกัษณะการส่ือสารท่ีไม่เป็นทางการทาํให้การส่งสารได้รวดเร็วทนัต่อเหตุการณ์การ
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ส่ือสารทางคาํพดูจะใหค้วามกระจ่าง อธิบายไดท้นัทีและแสดงใหเ้ห็นวา่พนกังานโรงพยาบาล นนท

เวชมีความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลท่ีดี ผลการวิจยัน้ีสอดคลอ้งกบัขอ้สรุปของวิรัช สงวนวงศว์าน 

(2547, น. 115) ไดก้ล่าวถึง การส่ือสารคือการถ่ายโอน (Transfer and understanding of meaning) 

การติดต่อส่ือสารจะประสบความสําเร็จก็ต่อเม่ือสามารถส่งผลต่อความหมายและผูรั้บเกิดความ

เขา้ใจถูกตอ้งการส่ือสารอาจมีลกัษณะเป็นการส่ือสารระหว่างบุคคล (Interpersonal communication) 

และเป็นเครือข่ายองคก์รหรือท่ีเรียกกนัโดยทัว่ไปว่าการติดต่อส่ือสารขององคก์ร (Organization 

communication) สาํหรับช่องทางลาํดบัท่ี 3 คือการจดัประชุมเป็นการส่ือสารท่ีเป็นทางการมีการ

ระดมสมอง เปิดโอกาสใหแ้สดงความเห็นอยา่งกวา้งขวาง มีการวิเคราะห์ และอภิปราย มีการลงมติ

ท่ีประชุม ทาํให้ทุกฝ่ายเขา้ใจตรงกนัในนโยบายหรือปัญหาท่ีเกิดข้ึน แต่การจดัประชุมอาจจะล่าชา้ 

อาจส่งผลให้ แกปั้ญหาไม่ทนัต่อสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน ผลการวิจยัน้ีสอดคลอ้งกบัขอ้สรุปของวิรัช 

ลภิรัตนกุล (2546, น. 159) ไดก้ล่าวถึง การติดต่อส่ือสาร คือ กระบวนการในการส่งผ่านหรือส่ือ

ความหมายระหว่างบุคคล สังคมมนุษยเ์ป็นสังคมท่ีสมาชิกสามารถใช้ความสามารถของตนส่ือ

ความหมายให้ผูอ่ื้นเขา้ใจได ้โดยแสดงออกในรูปความตอ้งการ ความปรารถนาความรู้สึกนึกคิด

ความรู้ และประสบการณ์ต่างๆ จากบุคคลหน่ึงไปสู่อีกบุคคลหน่ึง ดังนั้ นการใช้ช่องทางทาง

โทรศพัท์และเพื่อร่วมงานจึงค่อนขา้งเหมาะสมกบัองคก์ารแบบโรงพยาบาลท่ีจาํเป็นตอ้งไดรั้บ

ความร่วมมือ และประสานงานกบัทุกๆ คนและจากทุกฝ่ายงาน สาํหรับงานท่ีไม่เร่งด่วนมากนกัและ

ตอ้งการใหทุ้กคนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น การจดัประชุมจึงเป็นการใชช่้องทางท่ีเหมาะสม 

2. ประเด็นดา้นทิศทางการส่ือสาร พบว่าพนกังานโรงพยาบาลนนทเวชมีความคิดเห็น

ต่อทิศทางการส่ือสารทั้ง 4 คือ 1) ทิศทางการส่ือสารจากบนลงล่าง 2) ทิศทางการส่ือสารจากล่างข้ึน

บน 3) ทิศทางการส่ือสารในแนวราบ 4) ทิศทางการส่ือสารขา้มสายงาน  มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก

ทั้ง 4 ทิศทาง แสดงใหเ้ห็นวา่การส่ือสารภายในองคก์ารของโรงพยาบาลนนทเวชมีความหลากหลาย

และสมดุลกนัในทุกทิศทาง ซ่ึงเหมาะสมหรับองคก์ารขนาดใหญ่ท่ีมีความจาํเป็นตอ้งเปิดทิศทางให้

พนกังานส่ือสารกนัไดร้อบดา้น และเม่ือพิจารณาเป็นรายทิศทางมีขอ้คน้พบท่ีน่าสนใจดงัน้ี 

2.1 ทิศทางการส่ือสารจากบนลงล่าง ขอ้คาํถามท่ีมีค่าเฉล่ียอยู่ในลาํดบัน้อยท่ีสุด 

(�̅�=3.61) ไดแ้ก่ขอ้ท่ีวา่ ผูบ้งัคบับญัชาไดแ้จง้ใหท่้านทราบถึงขอ้ร้องเรียนจากลูกคา้ท่ีเกิดข้ึนจากการ

ปฏิบติังานของท่าน สําหรับงานในโรงพยาบาลการให้ขอ้มูลยอ้นกลบัของลูกคา้ควรได้รับการ

ตอบสนองอย่างทนัที ซ่ึงแมว้่าขอ้น้ีจะมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก แต่ก็มีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดใน 6 ขอ้

คาํถาม จึงเป็นขอ้คน้พบท่ีน่าสนใจ และควรนําไปสู่การปรับปรุงแก้ไขเพื่อเป็นประโยชน์ต่อ

องคก์ารต่อไป 
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2.2 ทิศทางการส่ือสารจากล่างข้ึนบน ขอ้คาํถามท่ีมีค่าเฉล่ียอยู่ในลาํดบัมากท่ีสุด

(�̅�=3.73) ไดแ้ก่ ขอ้ท่ีว่า หากท่านมีปัญหาส่วนตวัท่ีตอ้งการความช่วยเหลือท่านสามารถร้องขอ 

หรือขอคาํปรึกษาจากผูบ้งัคบับญัชาท่านได้เสมอ แสดงให้เห็นว่าผูบ้งัคบับญัชาส่วนใหญ่ของ

พนักงานในโรงพยาบาลนนทเวชรับฟังปัญหาของพนักงาน ซ่ึงจะเป็นการสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดี

ระหวา่งผูบ้งัคบับญัชาและลูกนอ้ง 

2.3 ทิศทางการส่ือสารในแนวราบ ขอ้คาํถามท่ีมีค่าเฉล่ียอยู่ในลาํดับมากท่ีสุด 

(�̅�=3.94) ไดแ้ก่ขอ้ท่ีว่า หน่วยงานของท่านมีการปรึกษาร่วมกนั กรณีพบปัญหา อุปสรรค ท่ีเกิดข้ึน

ในการปฏิบติังานเพี่อหาทางแกไ้ข แสดงให้เห็นถึงพนกังานมีความร่วมมือร่วมใจในการแกปั้ญหา

ร่วมกนั 

2.4 ทิศทางการส่ือสารขา้มสายงาน ขอ้คาํถามทีมีค่าเฉล่ียอยู่ในลาํดับมากท่ีสุด 

(�̅�=4.12) ไดแ้ก่ขอ้ท่ีว่า ท่านให้ความสาํคญัต่องานในหนา้ท่ี ท่ีไดรั้บมอบหมายโดยผูบ้งัคบับญัชา

โดยตรงมากกวา่งานท่ีมาจากการสั่งการขา้มสายงาน ซ่ึงขอ้ดีก็คือ แมว้่าจะมีการส่ือสารขา้มสายงาน

แต่พนักงานก็ยงัให้ความสําคัญต่องานของผูบ้ ังคับบัญชาโดยตรงมากกว่าผูบ้ ังคับบัญชาจาก

หน่วยงานอ่ืน กรณีเช่นน้ีปัญหาการสัง่การขา้มสายงานกย็ากท่ีจะเกิดข้ึน 

3. ประเด็นดา้นคุณภาพข่าวสาร  พบว่าค่าเฉล่ียโดยรวมความคิดเห็นของพนกังานอยูใ่น

ระดบัมาก (�̅�=3.72)  และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้อยูใ่นระดบัมากทุกๆ ขอ้คาํถาม  ซ่ึงแสดงให้เห็น

ว่าโรงพยาบาลนนทเวชมีการส่ือสารท่ีทนัสมยัมีความชัดเจนสามารถนําไปปฏิบติัได้  มีความ

น่าสนใจโนม้นา้วใหอ้ยากปฏิบติั และข่าวสารท่ีไดรั้บเขา้ใจง่าย เป็นขอ้ดีขององคก์ารท่ีมีการแข่งขนั

สูงอย่างโรงพยาบาล  คุณภาพของข่าวสารก็จะสร้างความน่าเช่ือถือทั้งพนกังานและลูกคา้นาํไปสู่

ความสาํเร็จขององคก์ารในท่ีสุด 

 

5.3 ข้อเสนอแนะสําหรับการนําผลการวจัิยไปใช้ 

จากการวิจยัพบวา่พนกังานใชช่้องทางการส่ือสารผา่นเทคโนโลยสีารสนเทศไดแ้ก่ 

E-mail / Facebook / และ Msn อยูใ่น 3 ลาํดบัสุดทา้ย จึงจาํเป็นตอ้งมีการปรับปรุงแกไ้ข

โดย  

1. สนบัสนุนใหใ้ช ้E-mail บนัทึกผลหรือขอ้สรุปจากการท่ีไดส่ื้อสารกนัทางโทรศพัท ์

หรือหัวหน้าฝ่ายต่างๆ หลงัจากการมาพบปะหารือกนัอย่างไม่เป็นทางการ เพื่อหาแนวทางแกไ้ข

ปัญหา เป็นตน้  

2. สาํหรับช่องทางการส่ือสารผา่นทาง MSN และ Facebook ถึงแมว้่า 2 ช่องทางน้ีจะ

เป็นการส่ือสารท่ีไม่เป็นทางการ แต่ก็เป็นการส่ือสารยุคใหม่ท่ีช่วยให้พนกังานในองคก์ารมีความ
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ใกลชิ้ดกนัมากข้ึน จึงเป็นช่องทางท่ีผูบ้ริหารควรสนบัสนุนให้มีอยู่ต่อไป ซ่ึงอาจใชเ้ป็นช่องทางท่ี

ช่วยผูบ้ริหารในการสอดส่องหรือเป็นขอ้มูลป้อนกลบั เร่ืองนโยบาย หรือคาํสัง่ต่างๆ ท่ีผูบ้ริหารหรือ

ผูบ้งัคบับญัชามอบหมายให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาหรือองคก์ารนาํไปปฏิบติันั้น ไดรั้บการยอมรับมาก

นอ้ยเพียงไร เป็นตน้ 

3. จากข้อมูลท่ีได้จากการศึกษา  โรงพยาบาลนนทเวชมีช่องทางการส่ือสารท่ี

หลากหลาย ตามท่ีกล่าวขา้งตน้ และเพื่อให้การติดต่อส่ือสารภายในโรงพยาบาลนนทเวชมีความ

รวดเร็วทนัต่อเหตุการณ์ การนาํเทคโนโลยีเขา้มาพฒันาการติดต่อส่ือสาร เช่น การประชุมผ่าน

จอภาพ (Video conference) การประชุมผา่นคอมพิวเตอร์ (Computer conference) ระบบสารสนเทศ

เพื่อการบริหาร MIS (Management information system) จะทาํใหก้ารตดัสินใจรวดเร็วและช่วยให้

เป้าหมายและแผนงานบรรลุผลสาํเร็จไดดี้ยิง่ข้ึน  

 

5.4 ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 

จากการศึกษา ความคิดเห็นของพนกังานต่อการส่ือสารภายในองคก์าร : กรณีศึกษา

โรงพยาบาลนนทเวช ผูว้จิยัขอเสนอแนวทางในการศึกษาคร้ังต่อไปดงัน้ี 

1.  ควรทาํการศึกษาในแง่มุมอ่ืนของการส่ือสารภายในองคก์าร โดยอาจกาํหนดตวัแปร

ท่ีใชใ้นการวิจยัเพิ่มจากการวิจยัคร้ังน้ี เช่น วิธีท่ีใชใ้นการส่ือสาร พฤติกรรมในการส่ือสารและ

วฒันธรรมองคก์าร เป็นตน้ ซ่ึงอาจมีผลต่อความคิดเห็นต่อการส่ือสารภายในองคก์าร 

2.  การศึกษาน้ีมุ่งศึกษาเฉพาะในโรงพยาบาลนนทเวช เท่านั้น ดงันั้นควรศึกษาวิจยัใน

เร่ืองน้ีอีกกบัพนกังานในองคก์ารอ่ืนๆ เพื่อดูผลว่าพนักงานในองคก์ารอ่ืนมีความคิดเห็นในการ

ส่ือสารภายในองคก์ารอยา่งไร  
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แบบสอบถาม 

เร่ือง  ความคดิเห็นของพนักงานต่อการส่ือสารภายในองค์การ : กรณศึีกษา  โรงพยาบาลนนทเวช 

 

คาํช้ีแจง:  

แบบสอบถามน้ีใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อการศึกษาวิจยัเร่ือง 

ความคิดเห็นของพนกังานต่อการส่ือสารภายในองคก์าร : กรณีศึกษา โรงพยาบาลนนทเวช โดยมี

วตัถุประสงค์เพื่อศึกษาระดบัความคิดเห็นของพนักงานโรงพยาบาลนนทเวชท่ีมีต่อการส่ือสาร

ภายในองคก์าร ความรู้ท่ีไดจ้ากการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีจะเป็นประโยชน์สาํหรับการบริหารดา้นการ

ส่ือสารภายในองคก์ารให้แก่บุคลากรและผูที้่สนใจทัว่ไป โดยแบบสอบถามจะแบ่งออกเป็น 4 

ตอน 

ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นเก่ียวกบัช่องทางการส่ือสารภายในโรงพยาบาลนนทเวช 

ตอนท่ี 3 ความคิดเห็นเก่ียวกบัการส่ือสารภายในองคก์รของพนกังานท่ีปฏิบติังานภายใน 

โรงพยาบาลนนทเวช 

ตอนท่ี 4 ขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ เก่ียวกบัความคิดเห็นต่อการส่ือสารภายในองคก์ารของ 

พนกังานในโรงพยาบาลนนทเวช 

เพื่อความสมบูรณ์ของการศึกษาวิเคราะห์ ผูศึ้กษาจึงขอความอนุเคาะห์จากท่านผูต้อบ

แบบสอบถามให้ตอบให้ครบทุกขอ้และเป็นจริง ทั้งน้ีขอ้มูลท่ีไดรั้บผูศึ้กษาจะปกปิดเป็นความลบั

และจะไม่มีผลต่อผูต้อบแบบสอบถาม พร้อมขอขอบคุณในความร่วมมือของท่าน ณ ท่ีน้ี 

 

        จนัทิรา  มงักรศกัด์ิสิทธ์ิ 

           นกัศึกษาปริญญาโท 

        มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
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ตอนที ่1    ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

คาํช้ีแจง : โปรดทาํเคร่ืองหมาย √ ลงในช่องวา่ง         ท่ีตรงกบัขอ้มูลของท่าน 

1.  เพศ 

    1. ชาย  2. หญิง 

2.  อาย ุ

  1. อายตุ ํ่ากวา่  30 ปี  2. อาย ุ30 - 39 ปี 

  3. อายตุั้งแต่  40  ปีข้ึนไป    

3.  ระดบัการศึกษา 

  1. ตํ่ากวา่ปริญญาตรี  2. ปริญญาตรี   

  3. ปริญญาโท   

4.  อายกุารทาํงาน  

  1. นอ้ยกวา่  5  ปี  2. 5 - 10 ปี 

  3. 11  -  15 ปี  4. 15 - 20 ปี 

  5. มากกวา่  20 ปีข้ึนไป 

5.  ฝ่ายงานท่ีสงักดั 

  1. ฝ่ายการพยาบาล  2. ฝ่ายบริการการแพทย ์

  3. ฝ่ายสนบัสนุนบริการ 
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ตอนที ่2    การใชช่้องทางการส่ือสารภายในของพนกังานโรงพยาบาลนนทเวช  

คาํช้ีแจง:   โปรดทาํเคร่ืองหมาย √ ลงในช่องระดบัความคิดเห็นของช่องทางการส่ือสารภายใน

โรงพยาบาล   โดยพิจารณาใหค้ะแนนตามเกณฑ ์ดงัน้ี 

3 หมายถึง  ใชม้ากท่ีสุดประจาํ 

2 หมายถึง  ใชป้านกลาง 

1 หมายถึง  ใชน้อ้ยท่ีสุด 

ช่องทางการตดิต่อส่ือสาร 
ระดับการใช้ 

3 2 1 

Electronic mail  (E-Mail)    

Intranet    

E-Mail ส่วนตวั    

Face book    

MSN    

หนงัสือเวยีน    

วารสารภายในโรงพยาบาล    

บอร์ดข่าวสาร    

เพื่อนร่วมงาน    

โทรศพัท ์    

การจดัประชุม    
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ตอนที่ 3 ความคิดเห็นเก่ียวกับการส่ือสารภายในองค์กรของพนักงานท่ีปฏิบัติงานภายใน

โรงพยาบาลนนทเวช   

คําช้ีแจง: โปรดทาํเคร่ืองหมาย √ ลงในช่องระดบัความคิดเห็นของการส่ือสารภายในองคก์รโดย

พิจารณาใหค้ะแนนตามเกณฑ ์ดงัน้ี 

5 หมายถึง  เห็นดว้ยมากท่ีสุด 

4 หมายถึง  เห็นดว้ยมาก 

3 หมายถึง  เห็นดว้ยปานกลาง 

2 หมายถึง  เห็นดว้ยนอ้ย 

1 หมายถึง  เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด  

ความคดิเห็นเกีย่วกบัการส่ือสารภายในองค์การ 
ระดับความคดิเห็น 

5 4 3 2 1 

1.  ผูบ้งัคบับญัชาของท่านไดส่ื้อสาร นโยบาย  แผนกลยทุธ์ หรือ

เป้าหมายขององคก์ารใหท่้านทราบชดัเจน  เป็นลายลกัษอ์กัษร 

     

2. ท่านไดรั้บทราบความเคล่ือนไหวต่างๆ  (การประกาศ

นโยบาย  คาํสัง่แต่งตั้ง  สวสัดิการ/สิทธิประโยชน์ ต่างๆ )ใน

องคก์รอยา่งสมํ่าเสมอ 

     

3.  ผูบ้งัคบับญัชาของท่านได ้ใหข้อ้มูลยอ้นกลบัดา้น ผลการ

ปฏิบติังาน กรณีท่ีผลการปฏิบติังานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

หรือไม่เป็นไปตามท่ีคาดหวงัไว ้(ผลการปฏิบติังาน คือ ผลการ

ปฏิบติังานตามท่ีไดรั้บมอบหมาย และ ผลการปฏิบติังานในฐานะ

ทีท่านเป็นส่วนหน่ึงของทีมงานในองคก์ร) 

     

4.  ผูบ้งัคบับญัชาไดแ้จง้ใหท่้านทราบ ถึงขอ้ร้องเรียนจากลูกคา้ท่ี

เกิดข้ึนจากการปฏิบติังานของท่าน 

     

5.  เม่ือมีการเปล่ียนแปลงกระบวนการทาํงาน  ผูบ้งัคบับญัชาของ

ท่านจะเป็นฝ่ายแจง้ใหท่้านทราบ (เช่น การปรับเปล่ียนกลยทุธ์ใน

หน่วยงาน การปรับแผนการทาํงาน ฯ  )    

     

6.  ท่านทราบ  ขอ้มูลท่ีเก่ียวกบั สิทธิประโยชน์  สวสัดิการต่างๆ  

ท่ีท่านจะไดรั้บ จากผูบ้งัคบับญัชาทุกคร้ัง    

     

7.  เม่ือมีปัญหาในการปฏิบติังานท่านสามารถเสนอความคิดเห็น 

เพื่อร่วมหาแนวทางการแกไ้ขปัญหากบัผูบ้งัคบับญัชาได ้
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ความคดิเห็นเกีย่วกบัการส่ือสารภายในองค์การ 
ระดับความคดิเห็น 

5 4 3 2 1 

8.  ผูบ้งัคบับญัชาเปิดโอกาสใหท่้านไดน้าํเสนอความคิด

สร้างสรรค ์ หรือกิจกรรม ท่ีจะช่วยในการพฒันาการทาํงานใหดี้

ข้ึน 

     

9.  ท่านมีโอกาสส่ือสารกบัผูบ้งัคบับญัชาในเร่ืองงาน เช่น ปัญหา

หรือแนวคิดในการทาํงาน เฉพาะท่ีเป็นทางการเท่านั้น ไม่

สามารถใชช่้องทางอ่ืนในการส่ือสารไดเ้ลย 

     

10. หากท่านมีปัญหาส่วนตวัท่ีตอ้งการความช่วยเหลือ  ท่าน

สามารถร้องขอ หรือขอคาํปรึกษาจากผูบ้งัคบับญัชาของท่านได้

เสมอ 

     

11. เม่ือท่านไม่ไดรั้บความเป็นธรรมจากการทาํงาน ท่านสามารถ

ร้องขอหรือขอรับความเป็นธรรมจากผูบ้งัคบับญัชาของท่านได ้  

     

12. หน่วยงานของท่านมีการปรึกษาร่วมกนัในการนาํนโยบายไป

ปฏิบติั 

     

13. การส่ือสารภายในหน่วยงานท่านมีประสิทธิภาพเพียงพอท่ีจะ

ทาํใหก้ารทาํงานบรรลุเป้าหมาย 

     

14. หน่วยงานของท่าน มีการจดัประชุมเพือ่กาํกบัติดตาม และ

ประเมินผลการดาํเนินงานสมํ่าเสมอ (ระดบัความคิดเห็นกรณีทุก

วนั = 5 กรณีไม่เคยติดตามเลย = 1) 

     

15. หน่วยงานของท่านมีการปรึกษาร่วมกนั กรณีพบปัญหา  

อุปสรรค ท่ีเกิดข้ึนในการปฏิบติังาน เพื่อหาทางแกไ้ข 

     

16. หน่วยงานของท่านเปิดรับความคิดเห็น หรือ แนวทางการ

แกปั้ญหาใหม่ๆ  จากบุคลากรทุกระดบัอยา่งสมํ่าเสมอ 

     

17. หน่วยงานของท่านมีการส่ือสารท่ีดีช่วยใหก้ารทาํงานมี

ประสิทธิภาพและประสานกนัไดเ้ป็นอยา่งดี 

     

18. หน่วยงานของท่านมีการติดต่อส่ือสารกบัหน่วยงานอ่ืนๆ เช่น

การติดต่อขอขอ้มูล  ขอความช่วยเหลือต่างๆ  อยา่งสมํ่าเสมอ  

เพื่อใหก้ารดาํเนินงานบรรลุวตัถุประสงค ์เป้าหมาย 
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ความคดิเห็นเกีย่วกบัการส่ือสารภายในองค์การ 
ระดับความคดิเห็น 

5 4 3 2 1 

19. การส่ือสารระหวา่งท่านและคณะกรรมการต่าง ๆ ท่ีอยูภ่ายใต้

ระบบคุณภาพ เป็นไปอยา่งต่อเน่ือง และเป็นการส่ือสารท่ีมี

ประสิทธิภาพทาํใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องคณะกรรมการชุด

นั้นๆ   

     

20 ม่ือมีการเปล่ียนแปลงการปฏิบติังานจะมีการประชุมร่วมกนั

ในหน่วยงาน เพื่อทาํความเขา้ใจร่วมกนัและสามารถปฏิบติัให้

เป็นไปในแนวทางเดียวกนัได ้

     

21. ท่านไดใ้ชช่้องทางในการติดต่อส่ือสารท่ีองคก์รไดจ้ดัหาไว้

ให ้อยา่งสมํ่าเสมอ เช่น Email  Intranet   

     

22. มีการทาํงานโดยการสัง่การจากหน่วยงานอ่ืนซ่ึงไม่ใช่สาย

บงัคบับญัชา เพื่อประโยชนใ์นการปฏิบติังาน 

     

23. ท่านใหค้วามสาํคญัต่องานในหนา้ท่ี ท่ีไดรั้บมอบหมายโดยผู ้

บงัคบับญัาโดยตรง มากกวา่งานท่ีมาจากการสัง่การขา้มสายงาน 

     

24. เน้ือหา และ คาํสัง่ท่ีท่านไดรั้บจากผูบ้งัคบับญัชามีความ

ชดัเจน เพียงพอในการนาํไปปฏิบติังานไดทุ้กคร้ัง 

     

25. ข่าวสารท่ีท่านไดรั้บทราบจากองคก์ร เป็นข่าวสารท่ีทนัสมยั

เสมอ 

     

26. ท่านมีความเห็นวา่องคก์รไดส่ื้อสารวิสยัทศัน ์พนัธกิจ ค่านิยม

องคก์ร 

ใหท่้านอยา่งชดัเจนเป็นลายลกัษอ์กัษรนาํไปปฏิบติัได ้

     

27. นกรณีท่ีมีงานหลายงานเขา้มาพร้อมๆ กนัท่านทราบไดท้นัที

วา่ควรทาํงานช้ินไหนก่อน  เพราะเป็นงานท่ีสนนัสนุนพนัธกิจ

หลกัขององคก์ร 

     

28. บ่อยคร้ังท่ีท่านไดรั้บข่าวสารเดียวกนั  แต่มีเน้ือหาแตกต่างกนั  

แต่ผา่นมาคนละช่องทาง ทาํใหเ้น้ือหาท่ีส่ือออกมาไม่เหมือกนั 

หรือไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกนั ทาํใหเ้กิดความไม่เขา้ใจใน

ข่าวสารนั้นๆ  
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ความคดิเห็นเกีย่วกบัการส่ือสารภายในองค์การ 
ระดับความคดิเห็น 

5 4 3 2 1 

29. เน้ือหาจากข่าวสารท่ีท่านไดรั้บจากองคก์รมีความน่าสนใจ 

โนม้นา้วอยากใหป้ฏิบติัตาม 

     

30. ทุกคร้ังท่ีท่านไดรั้บข่าวสาร ภาษามีความชดัเจน เขา้ใจง่าย      
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ประวตัิผู้เขียน 

 

ช่ือ – นามสกลุ      นางจนัทิรา  มงักรศกัด์ิสิทธ์ิ 

ประวติัการศึกษา    ปี  2537  ปริญญาตรี  สาขาครุศาสตร์ 

สถาบนัราชฎกัจนัทรเกษม   

ตาํแหน่งและสถานท่ีทาํงานปัจจุบนั ผูจ้ดัการแผนกสาํนกัผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลนนทเวช  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DPU


	Cover
	ABS
	Chap_1
	Chap_2
	Chap_3
	Chap_4
	Chap_5
	App-bip
	App
	Vita



