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บทคัดย่อ 

 
 การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการส่ือสารในองคก์ร
ของส านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เปรียบเทียบปัจจยั
ท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการส่ือสารในองคก์รของส านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) จ าแนกตามขอ้มูลทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม และศึกษาความ
คิดเห็นเก่ียวกบัแนวทางการพฒันาประสิทธิภาพการส่ือสารในองคก์รของส านกังาน ป.ป.ช.  กลุ่ม
ตัวอย่าง คือ บุคลากรของส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
(ป.ป.ช.) ในส่วนกลาง จ านวน 318 คน โดยใช้สูตรของยามาเน่ (Yamane) เคร่ืองมือการวิจยั คือ 
แบบสอบถาม สถิติในการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
การทดสอบสมมติฐานใชค้่า t-test และ F-test  
 ผลการวิจยัพบว่า 1) ความคิดเห็นของบุคลากรต่อปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการ
ส่ือสารในองคก์รของส านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) 
ในภาพรวม และรายปัจจยัอยูใ่นระดบัมาก  เม่ือพิจารณาเป็นรายปัจจยั พบว่า  ปัจจยัท่ีอยูใ่นระดบัมาก
ล าดบัแรกคือ ปัจจยัทกัษะในการส่ือสารของผูส่้งสารท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการส่ือสาร และปัจจยั
ทกัษะในการส่ือสารของผูรั้บสารท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการส่ือสาร รองลงมาคือ ปัจจยัท่านรับรู้
และเขา้ใจข่าวสารจากช่องทางต่อไปน้ีไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนปัจจยัท่ีอยู่ในระดบัมากล าดบั
สุดท้ายคือ ปัจจยัท่านรับรู้และเขา้ใจประเภทของข่าวสารต่อไปน้ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2) การ
วิ เคราะห์ เปรียบเทียบปัจจัยท่ี ส่งผลต่อประสิทธิภาพการส่ือสารในองค์กรของส านักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) จ าแนกตาม เพศ  อายุ ระดับ
การศึกษา และระดบัการปฏิบติังาน พบวา่ บุคลากรท่ีมี เพศ  อาย ุและระดบัการศึกษา ต่างกนัมีความ
คิดเห็นไม่แตกต่างกัน ส่วนบุคลากรท่ีมีระดับการปฏิบัติงานมีความคิดเห็นแตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  และ 3) ผลการศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกับแนวทางการพัฒนา
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ประสิทธิภาพการส่ือสารในองคก์รของส านกังาน ป.ป.ช.ของผูต้อบแบบสอบถาม พบวา่ การพฒันา
ประสิทธิภาพการส่ือสารในองคก์รของส านักงาน ป.ป.ช. ในการสร้างระบบเช่ือมโยงขอ้มูลการ
ส่ือสารของส านักงาน ป.ป.ช. ให้ มีประสิทธิภาพ เช่น เว็บไซต์,ระบบอินทราเน็ต ,ระบบ
อิเล็กทรอนิกส์(E-Saraban), จดหมายอิเล็กทรอนิกส์(E-Mail) การพฒันารูปแบบ วิธีการ เน้ือหา
สาระ และช่องทางให้เหมาะสม สอดคลอ้ง กับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายทุกระดับ การ
ประเมินผลการด าเนินงานดา้นการส่ือสารอย่างต่อเน่ือง และพฒันาบุคลากรดา้นการส่ือสารอย่าง
ต่อเน่ือง โดยการก าหนดหลกัสูตรต่าง ๆ เช่น หลกัสูตรการใชส่ื้อ Social Media, หลกัสูตร     การ
เขียนข่าว  การสร้าง Content ท่ีดี, การพฒันาผูท่ี้ท าหนา้ท่ีโฆษก ส านกังาน ป.ป.ช.  เช่น การให้ข่าว
การให้สัมภาษณ์ เป็นแนวทางท่ีบุคลากรเห็นดว้ยกบัการพฒันาประสิทธิภาพการส่ือสารในองคก์ร
ของส านกังาน ป.ป.ช. เป็นตน้ 
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ABSTRACT 
 

 The purposes of this research were 1) to study on factors that affect to corporate 
communications efficiency of the Office of the National Anti-Corruption Commission (NACC), 
2) to compare factors that affect to corporate communications efficiency of the Office of the 
National Anti-Corruption Commission (NACC), through classification of respondents’ general 
data, and 3) to study on opinion related to ways for corporate communications efficiency 
development of the Office of the National Anti-Corruption Commission (NACC). Research 
sample consisted of 318 staffs in headquarter of the Office of the National Anti-Corruption 
Commission (NACC). Yamane formula was used for sample size calculation. Questionnaires 
were employed for data collection. Analytical statistics were percentage, mean, and standard 
deviation. Hypothesis test was conducted through t-test and F-test. 
 The research found that : 1)  Staffs’ opinions on factors affecting to corporate 
communications efficiency of the Office of the National Anti-Corruption Commission (NACC), 
both entirely and each aspect were at high level. However, when considered on each factor, the 
research indicated that the first high level factor was senders’ communication skill, followed by 
receivers’ communication skill, message recognition & understanding factor, message type 
recognition & understanding factor. 2)  Comparative analysis on factors affecting  corporate 
communications efficiency of the Office of the National Anti-Corruption Commission (NACC), through 
classification of respondents’ personal data; gender, age, educational level, and work level, the 
study revealed that difference of the NACC staffs’ personal data; gender, age, and educational 
level, did not affect to the opinion of the staffs, nevertheless, different of staffs’ work level would 
have effect to the opinion of the staffs, at statistical significance level .01. And 3)  The study on 
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opinion related to ways for corporate communications efficiency development of NACC, the 
research found that the corporate communications efficiency development could be done through 
building NACC data communication network such as website, intranet, E-Saraban, and E-mail, 
including redesign and development on format, procedure, content, and channel of the data so that 
conform to all targeted group’s need. In addition, communication staff development and 
communication performance continuous assessment could also raise the corporate 
communications efficiency of which could be done through social media use training course, 
news writing course, good content building, NACC spokesperson development, which these 
development ways were suggested from the staffs’ opinion. 
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บทที ่1 
บทน ำ 

 
1.1 ที่มำและควำมส ำคญัของปัญหำ 
  การส่ือสารถือเป็นปัจจัยท่ีมีความส าคัญในการด ารงชีวิตในทุกบริบทรอบตัวเรา 
ปัจจุบนัเราสามารถเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็วโดยผ่านช่องทาง Social Media เม่ือการ
ส่ือสารมีการพฒันาไปอย่างรวดเร็ว ก็ย่อมก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงต่อบุคคล สังคม และองคก์ร 
อยา่งไม่อาจหลีกเล่ียงได ้ฉะนั้นจึงตอ้งมีการปรับตวัในทุกระดบัโดยเฉพาะในระดบัองคก์รซ่ึงถือว่า
เป็นสังคมขนาดใหญ่ท่ีประกอบดว้ยบุคลากรหลานร้อยหลานพนัคน ตามแต่ขนาดและโครงสร้าง
ขององคก์รนั้นๆ จึงมีความจ าเป็นท่ีองคก์รตอ้งมีปรับตวัและพฒันาระบบการส่ือสารต่างๆท่ีมีอยู ่  
ให้ทนัต่อเทคโนโลยีท่ีกา้วล ้าอย่างต่อเน่ือง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจดัการองคก์ร   
ใหส้ามารถด าเนินงานไปไดแ้ละประสบผลส าเร็จ บุคคลกรกเ็ช่นเดียวกนัมีความจ าเป็นท่ีตอ้งพฒันา
ตนเองและปรับตวัให้เขา้กบัระบบและวฒันธรรมขององคก์รในทุกๆดา้น กล่าวคือ การส่ือสารเป็น
ปัจจยัส าคญัท่ีจะน าพาองคใ์หข้บัเคล่ือนไปในทิศทางหรือเป้าหมายท่ีองคก์รก าหนด ทั้งน้ีในองคก์ร
ขนาดใหญ่มกัจะประสบกบัปัญหาเร่ืองการส่ือสารภายในองคก์รเน่ืองจากมีบุคลากรจ านวนมาก           
ท่ีมีความแตกต่างกนัทั้งในเร่ือง เพศ  อายุ การศึกษา ต าแหน่ง และระดบัการปฏิบติังาน ส่ิงเหล่าน้ี
อาจส่งผลกระทบต่อองคก์รอยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้  
  ผูบ้ริหารองคก์รควรมีความเขา้ใจและออกแบบกระบวนการส่ือสารใหมี้ความเหมาะสม
กบัวฒันธรรมองคก์ร โครงสร้าง ระบบการบริหารจดัการ ทศันคติ ค่านิยม รวมทั้งวฒันธรรมองคก์ร 
โดยเฉพาะองคก์รท่ีมีบุคลากรจ านวนมากและต่างสายงานกนั เน่ืองจากการท างานตอ้งอาศยัส่วน
งานหลายๆ ฝ่าย องคก์รจึงจ าเป็นตอ้งอาศยักลยุทธ์การส่ือสารท่ีจะสามารถส่ือสารให้บุคลากรใน
องคก์รเขา้ใจถึงอ านาจหนา้ท่ีและภารกิจโดยรวมไดเ้ป็นอยา่งดี และเกิดความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งตรงกนั 
การส่ือสารทัว่ไปนั้นจะประกอบไปดว้ย 4 องคป์ระกอบหลกั คือ ผูส่้งสาร สาร  ช่องทางการส่ือสาร 
และผู ้รับสาร นอกจากองค์ประกอบหลักท่ีได้กล่าวมาแล้วนั้ น การส่ือสารยงัมีปัจจัยอ่ืนๆ              
เป็นองค์ประกอบ เช่น ทักษะในการส่ือสาร เจตนคติ ระดับความรู้ ของผูรั้บสารและผูส่้งสาร                 
ส่ิงเหล่าน้ีลว้นเป็นตวัแปรท่ีอาจจะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการส่ือสารขององคก์รทั้งส้ิน 
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  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยพุทธศกัราช 2540 ก าหนดองค์กรอิสระข้ึนรวม          
แปดองคก์รซ่ึงหน่ึงในจ านวนนั้น คือองคก์รท่ีมีอ านาจหน้าท่ีเก่ียวกบัการป้องกนัและปราบปราม                    
การทุจริต เรียกว่าคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ มีส านักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเป็นหน่วยธุรการท่ีเป็นอิสระในการ
บริหารงานบุคคล การงบประมาณ และการด าเนินการอ่ืน โดยก่อตั้งเม่ือวนัท่ี 17 พฤศจิกายน 2542 
ส านักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ท่ีเรียกโดยย่อว่า "ส านักงาน 
ป.ป.ช." ถือเป็นส่วนราชการท่ีเป็นหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ  มีฐานะเป็นกรม ตามกฎหมาย
วา่ดว้ยการบริหารราชการแผน่ดิน ทั้งน้ี องคป์ระกอบของคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ (คณะกรรมการ ป.ป.ช.) ประกอบดว้ย ประธานกรรมการคนหน่ึงและกรรมการอ่ืน
อีกแปดคน ซ่ึงพระมหากษตัริยท์รงแต่งตั้งตามค าแนะน าของวฒิุสภา โดยมีเลขาธิการคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. เป็นผูบ้ ังคบับัญชาของบุคลากรภายในส านักงาน ป.ป.ช. ข้ึนตรงต่อประธานกรรมการ
ป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ส านกังาน ป.ป.ช.เป็นองคก์รท่ีท าหนา้ท่ีตรวจสอบการ
ใช้อ  านาจรัฐ โดยมีจุดมุ่งหมายให้มีการตรวจสอบการใช้อ  านาจรัฐให้บรรลุเป้าหมายและมี
ประสิทธิภาพ ทั้งน้ีไดก้ าหนดอ านาจหนา้ท่ีไวใ้นรัฐธรรมนูญ รวมถึงการขยายรายละเอียดเก่ียวกบั
อ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไวใ้นกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ คือ พระราชบญัญติั
ประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 
  ปัจจุบนัแมรั้ฐธรรมนูญพุทธศกัราช 2550 ไดถู้กยกเลิกไป แต่ต่อมามีการประกาศใช้
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยฉบบัชั่วคราวพุทธศกัราช 2557 อีกทั้ งคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติไดมี้ประกาศฉบบัท่ี 24/2557 เร่ืองให้พระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญมีผลบงัคบัใช้
ต่อไป เพื่อใหอ้งคก์รอิสระและองคก์รอ่ืน ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 
ปฏิบติัหนา้ท่ีต่อไปไดอ้ยา่งต่อเน่ืองและเป็นธรรม จึงท าให้พระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม ยงัคงบงัคบัใชต่้อไปและ
ท าให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอ านาจหน้าท่ีตามรัฐธรรมนูญต่อไป ทั้งน้ี คณะกรรมการ ป.ป.ช.       
มีอ านาจหน้าท่ีในการตรวจสอบการใช้อ  านาจรัฐเพื่อป้องกนัและปราบปรามการทุจริตของผูด้  ารง
ต าแหน่งทางการเมือง ผูด้  ารงต าแหน่งระดบัสูง และเจา้หนา้ท่ีของรัฐท่ีถูกกล่าวหาว่าทุจริตต่อหนา้ท่ี
กระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าท่ีราชการ หรือกระท าความผิดต่อหน้าท่ีในการยุติธรรมรวมทั้งมี
พฤติการณ์จงใจปกปิดรายการแสดงทรัพยสิ์นและหน้ีสิน และร ่ ารวยผิดปกติ หรือมีเหตุอนัควร
สงสัยว่ามีการกระท าความผิดหรือมีพฤติการณ์ดังกล่าว ทั้ งน้ี ตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542  
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  เม่ือพิจารณาถึงภารกิจตามอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ดังกล่าวขา้งตน้     
จะเห็นได้ว่ามีภารกิจค่อนข้างหลากหลาย กล่าวคือ ทั้ งด้านการป้องกันการทุจริต ด้านการ
ปราบปรามการทุจริต และการตรวจสอบบญัชีแสดงทรัพยสิ์นและหน้ีสิน รวมถึงการตรวจสอบ
กรณีเจา้หนา้ท่ีของรัฐมีพฤติการณ์ร ่ ารวยผดิปกติ อีกทั้งในปัจจุบนัส านกังานคณะกรรมการป้องกนั
และปราบปรามการทุจริต มีโครงสร้างของส านักงาน ประกอบด้วยส านักต่างๆ ในส่วนกลาง 
จ านวน  37 ส านกั ส านกังาน ป.ป.ช. ภาค 1-9 และส านกังาน ป.ป.ช. ประจ าจงัหวดั อีก 76 จงัหวดั
โดยมีบุคลากรภายในองค์กรกว่า 3,000 คน ถือได้ว่าเป็นองค์กรท่ีมีขนาดค่อนขา้งใหญ่ ซ่ึงจาก
โครงสร้างภายในขององคก์รท่ีมีความสลบัซบัซอ้นนั้น อาจท าให้เกิดปัญหาดา้นการส่ือสารภายใน
องค์กรท่ีไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกันได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งส านักงาน ป.ป.ช. ภาค 1-9 และ
ส านักงาน ป.ป.ช. ประจ าจงัหวดั ท่ีมีโครงสร้างการท างานและภารกิจท่ีใกลเ้คียงกนักบัส านักงาน 
ป.ป.ช. ในส่วนกลาง แต่เม่ือจะน านโยบายของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไปสู่การปฏิบติัจะตอ้งมีการ
สั่งการผ่านผูบ้ริหารจากส่วนกลาง กล่าวคือ เลขาธิการฯ จะน านโยบายของคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
ถ่ายทอดส่งต่อให้กบับุคลากรในส านักงาน ป.ป.ช. ภาค 1-9 และส านักงาน ป.ป.ช. ประจ าจงัหวดั  
เพื่อน าไปปฏิบติั การส่ือสารจึงเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีมีความส าคญัต่อองคก์ร 
  ดงันั้น ผูบ้ริหารและบุคลากรในองคก์รจึงตอ้งเขา้ใจในปัจจยัต่างๆ ท่ีอาจส่งผลต่อปัญหา
การส่ือสารในองคก์ร  ซ่ึงถือเป็นเร่ืองส าคญัท่ีตอ้งน ามาพิจารณา เพราะปัญหาการส่ือสารท่ีเกิดข้ึน
จากปัจจยัต่าง ๆ นั้น อาจส่งผลต่อประสิทธิภาพการส่ือสารในองคก์รโดยรวม ในขณะเดียวกนัความ
เขา้ใจและทราบถึงปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการส่ือสารยงัช่วยให้องคก์รสามารถหาแนวทาง
ในการแกไ้ข ปรับปรุง และพฒันา การส่ือสารให้มีประสิทธิภาพ และสามารถขบัเคล่ือนภารกิจ
ต่างๆของส านกังาน ป.ป.ช. ใหป้ระสบความส าเร็จ เกิดการยอมรับ เช่ือมัน่ ศรัทธา จากประชาชน  
  จากเหตุผลท่ีกล่าวมาแลว้ขา้งตน้ ผูว้ิจัยจึงเห็นถึงความส าคญัในมิติของการส่ือสาร            
ในองคก์รของส านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ในสอง
ประเดน็ดว้ยกนั ประเดน็แรกคือ ปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการส่ือสารในองคก์ร ประเด็นท่ีสอง 
ผูว้ิจยัสนใจเร่ืองแนวทางการพฒันาประสิทธิภาพการส่ือสารในองค์กร ทั้งน้ีเพื่อให้การส่ือสาร                    
ในองค์กรของส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)                         
มีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
 
1.2 วตัถุประสงค์ของกำรวจัิย 
 1) เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการส่ือสารในองคก์รของส านกังานคณะกรรมการ
ป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) 
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 2) เพื่อเปรียบเทียบปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการส่ือสารในองค์กรของส านักงาน
คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) จ าแนกตามขอ้มูลทัว่ไปของ
ผูต้อบแบบสอบถาม 
 3) เพื่อศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกบัแนวทางการพฒันาประสิทธิภาพการส่ือสารในองคก์รของ
ส านกังาน ป.ป.ช. 
 
1.3 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 1) เพื่ อ เป็นแนวทางการพัฒนาการส่ือสารภายในองค์กร ในองค์กรของส านักงาน
คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) 
 2) เพื่อน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษามาใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาประสิทธิภาพการส่ือสารใน
องคก์รของส านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ใหดี้ยิง่ข้ึน 
 
1.4 ขอบเขตของกำรวจิัย 
  1) เน้ือหา  
   งานวิจยัช้ินน้ีศึกษาถึงปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการส่ือสารในองคก์รของส านกังาน
คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) 
  2) ประชากร  
   บุคลากรของส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
(ป.ป.ช.) ในส่วนกลาง จ านวน 1,570 คน 
  3) ระยะเวลา  
   งานวิจยัคร้ังน้ีเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างในช่วงเดือน มีนาคม-พฤษภาคม    
พ.ศ. 2561  
  
1.5 สมมติฐำน 
  บุคลากรของส านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) 
ท่ีมีขอ้มูลทัว่ไปต่างกนั มีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการส่ือสาร แตกต่างกนั 
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1.6 นิยำมศัพท์เฉพำะ 
  1) บุคลากร หมายถึง ขา้ราชการในสังกัดส านักงาน ป.ป.ช. ในส่วนกลาง ตั้ งแต่ระดับ
ปฏิบติังาน ถึง ระดบัอาวโุส และระดบัปฏิบติัการ ถึง ระดบัเช่ียวชาญ  
  2) ส านกังาน ป.ป.ช. หมายถึง ส านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ (เป็นส่วนราชการท่ีเป็นหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ มีฐานะเป็นกรม ตามกฎหมาย              
วา่ดว้ยการบริหารราชการแผน่ดิน) 
  3) การส่ือสารในองค์กร หมายถึง กระบวนการแลกเปล่ียนข่าวสาร ความคิด เจตคติ                      
ของบุคลากรในองคก์ร ทั้งน้ีเพื่อด าเนินกิจกรรมต่างๆ ใหบ้รรลุวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้
  4) ประสิทธิภาพการส่ือสารในองค์กร หมายถึง บุคลากรในองค์กรสามารถรับรู้ขอ้มูล
ข่าวสารท่ีถูกส่งผา่นช่องทางต่าง ๆไปสู่บุคลากรผูป้ฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้งไดรั้บทราบภายในระยะเวลา
ท่ีก าหนด โดยมีเน้ือหาท่ีถูกตอ้ง ชดัเจน น าไปสู่การปฏิบติังานอยา่งมีประสิทธิภาพ ประกอบดว้ย 
   4.1)  ผูส่้งสาร หมายถึง บุคลากรท่ีมีทกัษะความช านาญในเร่ืองท่ีจะส่ือสารออกไปสู่
บุคคลหรือสาธารณชนเพื่อทราบและปฏิบติัตามวตัถุประสงคท่ี์วางไว ้
     4.2) ขอ้มูลข่าวสาร หมายถึง เน้ือหา สัญลกัษณ์ ท่ีองคก์รตอ้งการจะส่ือสารออกไปให้
บุคลากรไดรั้บทราบ เช่น ข่าวสารท่ีเก่ียวกบัตวับุคคล กฎระเบียบหรือขอ้ปฏิบติัเก่ียวกบัการท างาน
ต่าง เป็นตน้ 
    4.3) ช่องทางในการส่งสาร หมายถึง ส่ือกลางท่ีช่วยในการส่งผา่นขอ้มูลจากผูส่้งสารไป
ยงัผูรั้บสารภายในองคก์ร เช่น การส่ือสารท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษร การพูดคุยแบบเผชิญหน้า การ
ส่ือสารดว้ยสัญลกัษณ์ และการส่ือสารดว้ยส่ืออิเลก็ทรอนิกส์  
     4.4) ผูรั้บสาร หมายถึง บุคลากรผูท่ี้เก่ียวขอ้งหรือเป็นผูรั้บผิดชอบในการรับข่าวสารท่ีผู ้
ส่งสารส่งมา โดยสามารถฟัง อ่าน และวิเคราะห์ข่าวสารท่ีไดรั้บมาอยา่งถูกตอ้ง 
  5) เปรียบเทียบ หมายถึง  การวิเคราะห์โดยใชส้ถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เพื่อ
ทดสอบสมมติฐานโดยใช้ค่า t-test เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่ม
ตวัอยา่ง กรณีมีตวัแปร 2 กลุ่ม คือ ตวัแปรเพศ  ส่วนค่า F-test หรือการทดสอบความแปรปรวนทาง
เดียว (One-way Analysis of Variance: One-way ANOVA)  เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่ง 
ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่างกรณีมีตวัแปร 2 กลุ่มข้ึนไป คือ ตวัแปร อายุ  ระดบัการศึกษา  และ
ระดบัการปฏิบติังาน 
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บทที ่2 

แนวคดิ ทฤษฎแีละผลงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
 

 การศึกษาวิจยัเร่ือง “ปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการส่ือสารในองคก์รของส านกังาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)” ผูว้ิจยัได้รวบรวม แนวคิด 
ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งมาเพื่อใชเ้ป็นกรอบในการท าวิจยั ดงัน้ี  
 2.1 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการส่ือสาร 
 2.2 แนวคิดเก่ียวกบัการส่ือสารในองคก์ร 
 2.3 แนวคิดเก่ียวกบัประสิทธิภาพในการส่ือสารในองคก์ร 
 2.4 ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัส านักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ (ป.ป.ช.) 
 2.5 งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 2.6 กรอบแนวคิดของการวิจยั 
 
2.1  แนวคดิและทฤษฏีเกีย่วกบัการส่ือสาร 
 2.1.1  ความหมายการส่ือสาร 
  นกัวิชาการไดมี้การใหค้  านิยามและความหมายของค าวา่ “การส่ือสาร” ไวห้ลากหลาย ดงัน้ี  
  พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ไดใ้ห้ความหมายของการส่ือสารไวว้่า 
“การน าส่ือหรือขอ้ความของฝ่ายหน่ึงส่งให้อีกฝ่ายหน่ึง ประกอบดว้ยผูส่้งสารหรือแหล่งก าเนิด
ข่าวสารช่องทางการส่งขอ้มูล ซ่ึงเป็นส่ือกลางหรือตวักลางอาจเป็นสายสญัญาณและหน่วยรับขอ้มูล
หรือผูรั้บสาร  
  แดเนียล และสไปเกอร์ (Daniels and Spiker. 1994) กล่าวว่า  การส่ือสารคือ ความหมาย
ท่ีบุคคลสองคนหรือมากกว่าสองข้ึนไปสร้างข้ึนร่วมกนัโดยใชว้จันภาษาและอวจันะภาษาและเกิด
การรับรู้และแปลความหมายนั้น 
    นรินทร์ชัย  พัฒนพงศา (2542) กล่าวถึง ความหมายของการส่ือสารว่า “เป็นการ
แลกเปล่ียนข่าวสารระหว่างผูส่้งสารและผูรั้บสารโดยใช้ส่ือหรือช่องทางต่างๆ เพื่อมุ่งหมายโน้ม
น้าวจิตใจให้เกิดผลในการให้เกิดการรับรู้ หรือเปล่ียน ทศันคติ หรือให้เปล่ียนพฤติกรรมอย่างใด
อยา่งหน่ึงหรือหลายอยา่ง 
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  ราตรี  พฒันรังสรรค ์(2542) กล่าวว่า การติดต่อส่ือสาร คือ กระบวนการถ่ายทอดหรือ
แลกเปล่ียนความคิด ขอ้มูล ขอ้เท็จจริง หรือความรู้สึกซ่ึงอาจเป็นรูปของค า ตวัอกัษร สัญลกัษณ์ 
เรียกว่า ข่าวสาร บุคคลฝ่ายหน่ึงเรียกกว่า ผูส่้งสาร ส่งไปยงับุคคลอีกฝ่ายหน่ึงเรียกว่า  ผูรั้บสาร               
โดยผ่านส่ือต่าง ๆ เพื่อให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลอ่ืนไดเ้ขา้ใจความหมายตามเจตนาท่ีตอ้งการ และ
ช่วยป้องกนัความเขา้ใจผดิระหวา่งกนัและกนัอีกดว้ย 
  สุมน  อยูสิ่น (2545) ใหค้วามหมายของการส่ือสารวา่ เป็นกระบวนการถ่ายทอดข่าวสาร
จากผูส่ื้อสารไปยงัผูรั้บสาร โดยผา่นส่ือหรือช่องทางต่าง ๆ เม่ือผูรั้บสารไดรั้บสารท่ีส่งมาแลว้ตอ้ง
สามารถตีความหมายของสาร หรือมีความเขา้ใจร่วมกนัระหว่างผูส่้งสารและผูรั้บสาร จึงถือว่า             
การส่ือสารนั้นประสบความส าเร็จ 
  วิรัช ลภิรัตนกุล (2546) กล่าวว่า การส่ือสาร คือ กระบวนการในการส่งผ่านหรือส่ือ
ความหมายระหว่างบุคคล สังคมมนุษยเ์ป็นสังคมท่ีสมาชิกสามารถใช้ความสามารถของตนส่ือ 
ความหมายให้ผูอ่ื้นเขา้ใจได ้โดยแสดงออกในรูปของความตอ้งการ ความปรารถนา ความรู้สึกนึก
คิด ความรู้ และประสบการณ์ต่างๆ จากบุคคลหน่ึงไปสู่อีกบุคคลหน่ึง 
  วิรัช สงวนวงศว์าน (2547) ให้ความหมายว่า “การส่ือสารคือการถ่ายโอน (Transfer and 
Understanding of Meaning) ดงันั้น การติดต่อส่ือสารจะประสบความส าเร็จก็ต่อเม่ือสามารถส่งผล   
ต่อความหมายและผูรั้บเกิดความเขา้ใจ ถูกตอ้ง การส่ือสารอาจมีลกัษณะเป็นการส่ือสารระหว่าง
บุคคล (Interpersonal Communication) และเป็นเครือข่ายองค์กร หรือท่ีเรียกกนัโดยทัว่ไปว่าการ
ติดต่อส่ือสารขององคก์ร (Organization Communication)” 
  จากการศึกษาผูว้ิจยัสรุปไดว้า่  การส่ือสาร เป็นกระบวนการในการส่งสารหรือแลกเปล่ียน
ข่าวสาร ความคิด ความรู้สึกระหว่างบุคคลโดยใชส่ื้อหรือช่องทางต่าง ๆ เพื่อโนม้นา้วใจให้เกิดผล
ในการให้เกิดการรับรู้หรือเปล่ียนทศันคติ และเพื่อสร้างความเขา้ใจอนัดีต่อกนั ทั้งน้ี การส่ือสารจะ
ประสบความส าเร็จหรือไม่กต็อ้งอาศยัองคป์ระกอบท่ีส าคญัหลกั ๆ ของการส่ือสาร นัน่คือ ผูส่้งสาร 
สาร ช่องทาง ผูรั้บสาร รวมทั้งปัจจยัสภาพแวดลอ้มอ่ืน ๆ ร่วมดว้ย  
 2.1.2 แบบจ าลองการส่ือสารตามแนวคดิของเบอร์โล                                             
   เดวิด เบอร์โล (David K. Berlo, 1960) เสนอแบบจ าลองการส่ือสารไว ้เม่ือปี พ.ศ. 2503 
โดยอธิบายวา่ การส่ือสารประกอบดว้ยส่วนประกอบพื้นฐานส าคญั 6 ประการ คือ  
  1. ตน้แหล่งสาร (Communication Source) 
  2. ผูเ้ขา้รหสั (Encoder)  
  3. สาร (Message)  
  4. ช่องทาง (Channel)  
  5. ผูถ้อดรหสั (Decoder)  
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  6. ผูรั้บสาร (Communication Receiver)  
  จากส่วนประกอบพื้นฐานส าคญั 6 ประการน้ี เบอร์โล ได้น าเสนอเป็นแบบจ าลอง                 
การส่ือสารท่ีรู้จักกันดีโดยทั่วไปว่า "แบบจ าลอง SMCR ของเบอร์โล"(Berlo's SMCR Model)      
โดยเบอร์โลได้รวมตน้แหล่งสารกับผูเ้ขา้รหัสไวใ้นฐานะตน้แหล่งสารหรือผูส่้งสาร และรวม                     
ผูถ้อดรหัสกับผูรั้บสารไวใ้นฐานะผูรั้บสาร แบบจ าลองการส่ือสารตามแนวคิดของเบอร์โลน้ี                         
จึงประกอบไปด้วย  S (Source Or Sender) คือ ผู ้ส่งสาร M (Message) คือ สาร  C (Channel) คือ                   
ช่องทางการส่ือสาร R (Receiver) คือ ผูรั้บสาร ซ่ึงปรากฏในภาพต่อไปน้ี 
 

 
ภาพที ่2.1  แบบจ าลอง SMCR ของเดวิด เค เบอร์โล 

 

  แนวคิดของเบอร์โล ไดพ้ดูถึงองคป์ระกอบต่าง ๆ ไว ้ดงัน้ี 
  1)  ผูส่้ง (Source) ตอ้งเป็นผูท่ี้มีทกัษะความช านาญในการส่ือสารโดยมีความสามารถใน
การเขา้รหัส (Encode) เน้ือหาข่าวสาร มีเจตคติท่ีดีต่อผูรั้บเพื่อผลในการส่ือสาร มีความรู้อย่างดี
เก่ียวกับข้อมูลข่าวสารท่ีจะส่ง และควรจะมีความสามารถในการปรับระดับของขอ้มูลนั้ นให้
เหมาะสมและง่ายต่อระดบัความรู้ของผูรั้บ ตลอดจนพื้นฐานทางสังคม และวฒันธรรมท่ีสอดคลอ้ง
กบัผูรั้บดว้ย 
  2) ขอ้มูลข่าวสาร (Message) เก่ียวขอ้งทางดา้นเน้ือหา สญัลกัษณ์ และวิธีการส่งข่าวสาร 
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  3) ช่องทางในการส่ง (Channel) หมายถึงการท่ีจะส่งข่าวสารโดยการใหผู้รั้บไดรั้บข่าวสาร
ขอ้มูลโดยผ่านประสาทสัมผสัทั้ ง 5 หรือเพียงส่วนใดส่วนหน่ึง คือ การได้ยิน การดู การสัมผสั              
การล้ิมรส หรือการไดก้ล่ิน  
  4) ผูรั้บ (Receiver) ตอ้งเป็นผูมี้ทกัษะความช านาญในการส่ือสารโดยมีความสามารถใน
การถอดรหัสสาร (Decode) เป็นผูท่ี้มีเจตคติ ระดบัความรู้ และพื้นฐานทางสังคม วฒันธรรม เช่น
เดียวหรือคลา้ยคลึงกนักบัผูส่้งสารจึงจะท าใหก้ารส่ือความหมายหรือการส่ือสารนั้นไดผ้ล 
 2.1.3 แบบจ าลองการส่ือ ตามลกัษณะของ SMCR Model  
  เดวิด เบอร์โล (David K. Berlo, 1960) กล่าวว่า ปัจจยัท่ีมีความส าคญัต่อขีดความสามารถ
ของผูส่้งและผูรั้บท่ีจะท าใหก้ารส่ือสารประสบผลส าเร็จ ไดแ้ก่  
   1) ทกัษะในการส่ือสาร (Communication Skills) หมายถึง ทักษะซ่ึงทั้ งผูส่้งสารและ
ผูรั้บสารควรจะมีความช านาญในการส่งและการรับสาร เพื่อให้การส่ือสารประสบความส าเร็จ เช่น 
ผูส่้งตอ้งมีความสามารถในการเขา้รหสั มีการพูด โดยการใชภ้าษาพดูท่ีถูกตอ้ง ใชค้  าพูดท่ีชดัเจน ฟัง
ง่าย มีการแสดงสีหนา้หรือท่าทางท่ีเขา้กบัการพูด ท านองลีลาในการพูด เป็นจงัหวะน่าฟัง หรือการ
เขียนดว้ยถอ้ยค าส านวนท่ีถูกตอ้งสละสลวยน่าอ่าน ส่วนผูรั้บก็ตอ้งมีความสามารถในการถอดรหัส 
และมีทักษะท่ีเหมือนกันกับผูส่้งสาร โดยมีทักษะการฟังท่ีดี ฟังภาษาท่ีผูส่้งพูดมารู้เร่ือง หรือ
สามารถอ่านขอ้ความท่ีส่งมา นั้นได ้เป็นตน้  
   2) ทศันคติ (Attitudes) เป็นทศันคติของผูส่้งและผูรั้บซ่ึงมีผลต่อการส่ือสาร ถา้ผูส่้งและ
ผูรั้บมี  ทศันคติท่ีดีต่อกนั ก็จะท าให้การส่ือสารไดผ้ลดี ทั้งน้ีเพราะเจตคติย่อมเก่ียวโยงไปถึง การ
ยอมรับซ่ึงกนัและกนัระหวา่งผูส่้งและผูรั้บดว้ย เช่น ถา้ผูฟั้งมีความนิยมชมชอบในตวัผูพู้ดก็มกัจะมี
ความเห็น ท่ีสอดคลอ้งตามไปไดง่้ายกบัผูพู้ด แต่ในทางตรงกนัขา้ม ถา้ผูฟั้ง มีทศันคติท่ีไม่ดีต่อผูพู้ด
ก็จะฟังแลว้ไม่เห็นชอบดว้ย และมีความเห็นขดัแยง้ในส่ิงท่ีพูดมานั้น หรือถา้ทั้งสองฝ่ายมีเจตคติท่ี
ไม่ดีต่อกนัท่วงท านองหรือน ้ าเสียงในการพูดก็อาจจะห้วนห้าว แต่ถา้มีเจตคติท่ีดีต่อกนัก็มกัจะพูด
กนัดว้ยความไพเราะน่าฟัง  
   3) ระดบัความรู้ (Knowledge Levels) ถา้ผูส่้งและผูรั้บมีระดบัความรู้ท่ีเท่าเทียมกนั ก็จะ
ท าให้การส่ือสารนั้นลุล่วงไปดว้ยดี แต่ถา้หากความรู้ของผูส่้งและผูรั้บมีระดบัท่ีแตกต่างกนัย่อม
จะตอ้งมีการปรับความยากง่ายของขอ้มูลท่ีจะส่งในดา้นความยากง่ายของภาษา และถอ้ยค า ส านวน
ท่ีใช ้เช่น การไม่ใชค้  าศพัทท์างวิชาการ ภาษาต่างประเทศ หรือถอ้ยค ายาว ๆ ส านวนท่ีสลบัซบัซอ้น 
ทั้งน้ีเพื่อให้สะดวกและง่ายต่อความเขา้ใจ ตวัอย่างเช่น การท่ีหมอรักษาคนไขแ้ลว้ พูดแต่ค าศพัท์
ทางการแพทยเ์ก่ียวกับโรคต่างๆย่อมจะท าให้คนไขไ้ม่เขา้ใจว่าตนเป็นโรคอะไรแน่ หรือการท่ี
พฒันากร จากส่วนกลางออกไปพฒันาหมู่บา้นต่างๆในชนบท เพื่อให้ค  าแนะน าทางดา้นวิชาการ
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เกษตรและเล้ียงสัตวแ์ก่ชาวบา้น ถา้พูดแต่ศพัทท์างวิชาการโดยไม่อธิบายดว้ยถอ้ยค า หรือภาษาท่ี
ง่าย ๆ กจ็ะท าใหช้าวบา้นไม่สามารถเขา้ใจหรืออาจเขา้ใจผดิไปได ้
   4) ระดบัสังคมและวฒันธรรม (Socio - Culture System) ระดบัสังคมและวฒันธรรมใน
แต่ละชาติเป็นส่ิงท่ีมีส่วนก าหนดพฤติกรรมของประชาชนในชาตินั้ น ซ่ึงเก่ียวข้องไปถึง
ขนบธรรมเนียม ประเพณีท่ียดึถือปฏิบติั สังคมและวฒันธรรมในแต่ละชาติยอ่มมีความแตกต่างกนั
ไป เช่น การให้ความเคารพต่อผูอ้าวุโส หรือวฒันธรรมการกินอยูต่่างๆ ดงันั้นในการติดต่อส่ือสาร
ของบุคคลต่างชาติ  ต่างภาษากนั จึงจะตอ้งมีการศึกษาระบบสังคมและวฒันธรรมของบุคคลในแต่
ละชาติ เพื่อการปฏิบติั     ท่ีถูกตอ้งเหมาะสม ทั้งน้ียอ่มรวมไปถึงกฎขอ้บงัคบัทางศาสนาของแต่ละ
ศาสนาดว้ย   
 2.1.4 องค์ประกอบการส่ือสาร มีดังนี ้  
   กิติมา สุรสนธิ (2541) ไดถึ้ง องคป์ระกอบการส่ือสาร มีดงัน้ี   
   กระบวนการส่ือสารนั้นจะตอ้งประกอบดว้ยส่วนส าคญั ๆ 4 ส่วนเป็นอยา่งนอ้ย คือ ผูส่้ง
สาร (Sender) สาร (Message) ช่องสาร (Channel) และผูรั้บสาร (Receiver) ซ่ึงจะกล่าวถึง 
รายละเอียดขององคป์ระกอบต่าง ๆ  ดงัต่อไปน้ี 
   1) ผูส่้งสาร (Sender)  
    ผูส่้งสารเป็นองค์ประกอบท่ีส าคญัในกระบวนการส่ือสาร มีนักวิชาการได้ให้ค  า
นิยามของผูส่้งสารไวว้่า ผูส่้งสาร หมายถึง บุคคลหรือกลุ่มบุคคลท่ีมีความคิดมีความตอ้งการมีความ
ตั้งใจท่ีจะส่งขอ้มูลข่าวสาร อารมณ์ ความรู้สึกนึกคิด ความคิดเห็น ทศันคติ ความเช่ือและอ่ืนๆไปยงั
ผูรั้บสารเพื่อก่อให้เกิดผลอย่างใดอย่างหน่ึงต่อผูรั้บสาร ดงันั้น ผูส่้งสารจึงเป็นองค์ประกอบท่ีมี
ความสัมพนัธ์ต่อองคป์ระกอบอ่ืนๆ ทั้งในแง่ของการเป็นผูเ้ลือกขอ้มูลข่าวสารท่ีจะถ่ายทอดไป การ
เลือกวิธีการ และช่องทางท่ีจะท าให้สารไปถึงผูรั้บสาร รวมทั้งการเลือกและพยายามก าหนดตวัผูท่ี้
จะเป็นผูรั้บขอ้มูลข่าวสาร โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อตอ้งการใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงในระดบัใดระดบั
หน่ึง หรือในดา้นใดดา้นหน่ึงกบับุคคลท่ีเป็นผูรั้บสาร เช่น ความตอ้งการในการเปล่ียนแปลงการ
รับรู้หรือความรู้ การเปล่ียนแปลงความเช่ือ ทศันคติ และพฤติกรรมของบุคคล ของกลุ่มคน หรือ
ของสงัคม เป็นตน้ 
   2) สาร (Message) 
    สารเป็นองค์ประกอบท่ีส าคญัอีกอย่างหน่ึงในกระบวนการส่ือสาร สารหมายถึง 
เร่ืองราวอนัมีความหมายและถูกแสดงออกมาโดยอาศยัภาษาหรือสญัลกัษณ์ใดๆ กต็ามท่ี สามารถท า
ให้เกิดการรับรู้ต่อความหมายและมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อความหมายท่ีไดรั้บ ซ่ึง โดยทัว่ไปแลว้
สารประกอบด้วย 3 ส่วนท่ีส าคัญ คือ รหัสสาร (Message Code) คือ ภาษา  (Language) หรือ
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สัญลักษณ์  (Symbol) หรือสัญญาณ (Signal) ท่ีมนุษย์คิดค้นข้ึนเพื่อแสดงออก  ทางความคิด 
ความรู้สึก ความเช่ือ ค่านิยม และวตัถุประสงคต่์าง ๆ ของผูส่้งสาร ซ่ึงรหสัอาจ ถูกแสดงออกมาเป็น
สารท่ีเป็นทั้งภาษาพูด ภาษาเขียน (Verbal Message Codes) และรหสัของ สารท่ีไม่ใช่ ภาษาพูดหรือ
ภาษาเขียน (Nonverbal Message Codes) เช่น กริยาท่าทาง อากปั กริยาอาการ ภาพ ฯลฯอย่างไรก็
ตาม การท่ีผูส่้งสารจะเลือกใชร้หัสสารแบบใดนั้นข้ึนอยูก่บั ระบบ สังคม วฒันธรรมสภาพถ่ินท่ีอยู่
อาศยัทั้งของบุคคลผูส่้งสาร และผูรั้บสารว่าจะสามารถ เขา้ใจความหมายจากรหัสสารร่วมกนัได้
มากนอ้ยเพียงใด 
    2.1 เน้ือหาของสาร (Message Content) หมายถึง เร่ืองราวส่ิงต่าง ๆ ท่ีผูส่้งตอ้งการ 
จะถ่ายทอดหรือส่งไปยงัผูรั้บสาร ซ่ึงเน้ือหาของสารนั้นอาจแบ่งออกไดเ้ป็นหลายประเภทหลาย 
ลกัษณะตามเน้ือหาของสารในรูปแบบต่างๆ เช่น เน้ือหาโดยทัว่ไป และเน้ือหาโดยเฉพาะ เน้ือหาเชิง
วิชาการต่าง ๆ  และเน้ือหาท่ีไม่ใช่เน้ือหาเชิงวิชาการ หรืออาจเป็นเน้ือหาประเภทบอก เล่ากบัเน้ือหา
ประเภทความคิดเห็น เน้ือหาประเภทข่าว เน้ือหาประเภทบนัเทิง รวมทั้งเน้ือหา เก่ียวกบัการชกัจูงใจ 
เป็นตน้ 
    2.2 การจดัเรียงล าดบัสาร (Message Treatment) หมายถึง รูปแบบวิธีการในการ น า
รหัสสารมาเรียบเรียงเพื่อให้ไดใ้จความตามเน้ือหาท่ีตอ้งการ ซ่ึงมกัข้ึนอยู่กบัลกัษณะ โครงสร้าง
ของภาษา และบุคลิกลกัษณะของแต่ละบุคคล ซ่ึงส่วนใหญ่การจดัเรียงล าดับสารจะ ออกมาใน
รูปแบบลีลา (Styles) ส่วนตวั หรือบุคลิกลกัษณะ (Personalities) ของผูส่้ง 
    2.3 ช่องทางการส่ือสารหรือส่ือ (Channel or Media) หมายถึง พาหนะท่ีน าหรือพา
ข่าวสารจากผูส่้งสารไปยงัผูรั้บสาร ดงันั้น ช่องทางการส่ือสารจึงอาจหมายถึงประสาทสัมผสัทั้ง 5 
ของมนุษยท่ี์รับรู้ความหมายจากส่ิงต่างๆ ไดแ้ก่ การมองเห็น การไดย้นิ การดมกล่ิน การสมัผสั และ
การล้ิมรส เป็นตน้ หรือนอกจากน้ีช่องทางการส่ือสารหรือส่ือยงัอาจหมายถึงคล่ืนแสงคล่ืนเสียงและ
อากาศท่ีอยูร่อบ ๆ ตวัคนเราดว้ย 
    2.4 ผูรั้บสาร (Receiver)  
     มีค  าใชเ้รียกผูรั้บสารหลายค า เช่น ผูรั้บ (Receiver)ผูถ้อดรหัส (Decoder) ผูฟั้ง 
(Listener) ผูฟั้งผูช้ม (Audience) การส่ือสารจะมีความหมายอย่างไรจะประสบความส าเร็จหรือไม่
ข้ึนอยู่กบัผูรั้บสารว่าจะเลือกรับสาร หรือเลือกท่ีจะตีความ และเขา้ใจต่อข่าวสารท่ีตนเองไดรั้บนั้น
อย่างไร ดังนั้ น แมก้ารส่ือสารจะเร่ิมตน้จากผูส่้งสารแต่บุคคลท่ีจะแสดงว่าการส่ือสารประสบ
ความส าเร็จหรือไม่นั้นก็คือผูรั้บสาร เช่น ถา้ผูรั้บสารตอ้งการรับสารตามท่ีผูส่้งสารส่งในขณะนั้น 
หรือผูรั้บสารมีความรู้ในการท่ีจะท าความเขา้ใจต่อสาร ก็จะท าให้การส่ือสารส าเร็จโดยง่ายในทาง
ตรงกนัขา้มหากผูรั้บสารขาดความสนใจ ปิดกั้นการรับข่าวสาร หรือผูรั้บไม่สามารถท าความเขา้ใจ
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ในสารท่ีผูส่้งส่งให้ได้ก็จะท าให้การส่ือสารนั้ นลม้เหลว ดังนั้ น ในการส่ือสารทุกคร้ังส่ิงท่ีผูส่้ง
จะตอ้งพิจารณาและค านึงถึงอยา่งมากคือผูรั้บสาร  
    ดงันั้น จะเห็นไดว้า่ กระบวนการส่ือสารมีลกัษณะเป็นวงจรไม่มีท่ีส้ินสุด เป็นกระบวนการท่ี              
ทั้งผูข่้าวสารและผูรั้บข่าวสารจะเป็นไดท้ั้งผูเ้ขา้รหัสและถอดรหัส และส่งข่าวสารอยู่ตลอดเวลา 
ข่าวสารท่ีผูรั้บสารส่งกลบัไปยงัผูส่้งข่าวสาร เรียกว่า ขอ้มูลสะทอ้นกลบั หรือ Feedback ซ่ึงขอ้มูล
สะทอ้นกลบัน้ี  เป็นองคป์ระกอบส าคญัอย่างหน่ึงของกระบวนการส่ือสารเพราะเป็นขอ้มูล ท่ีจะ
บอกใหแ้หล่งข่าวสารหรือผูส่้งข่าวสารรู้ว่า ข่าวสารท่ีส่งออกไปนั้นก าลงัไดรั้บการแปลความหมาย
และการแปลนั้นตรงกบัความหมายท่ีผูส่้งข่าวสารตอ้งการใหแ้ปลหรือไม่ กระบวนการส่ือสารดงัท่ี
ไดก้ล่าวมาแลว้นั้น สามารถเขียนเป็นรูปแบบการส่ือสารได ้ดงัน้ี   
 

 

 

 

 

 

        
 

ภาพที ่2.2  องคป์ระกอบของการส่ือสาร 

 

   จากการศึกษาผูว้ิจยัสรุปไดว้่า  กระบวนการส่ือสารเป็นเร่ืองท่ีสลบัซบัซอ้น หากบุคคล
สามารถท าความเขา้ใจกบักระบวนการน้ี ไดจ้ะช่วยให้สามารถส่ือสารไดดี้ข้ึน ชัดเจนข้ึน และมี 
ประสิทธิผลมากข้ึน ซ่ึงส่งผลให้การปฏิบติังานต่าง ๆ ส าเร็จลุล่วงตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้แต่ใน
ลกัษณ์กลบักันถา้ผูท่ี้รับและส่งข่าวสารมีวตัถุประสงค์ไม่สอดคลอ้งกัน การรับรู้ในข่าวสารไม่
ตรงกนั การบรรลุเป้าหมายของการส่ือสารจะไม่เกิดข้ึน  
 2.1.5  คุณสมบัติในการเป็นผู้ส่งสารทีด่ี 
   กิติมา  สุรสนธิ (2548) กล่าวถึง ผูส่้งสารว่า การส่ือสารจะประสบความส าเร็จหรือ
ลม้เหลวนั้น ข้ึนอยู่กบัคุณสมบติัผูส่้งสารท่ีส าคญั ๆ คือ ความน่าเช่ือถือ ความน่าเล่ือมใสของผูส่้ง
สารในสายตาผูรั้บสาร ไดก้ล่าวถึง ปัจจยั 5 ประการท่ีจะสร้างความน่าเช่ือถือใหแ้ก่ ผูส่้งสาร คือ 
   1) ความสามารถ ไดแ้ก่ ความรู้ ความสามารถในขอ้มูลข่าวสารหรือเร่ืองท่ีจะส่ือสาร
และการส่งสารของผูส่้งสาร รวมทั้งความสามารถในการจดัการ ควบคุมสถานการณ์ในการส่ือสาร 

ผูส่้งสาร 

 (Source) 
 

ข่าวสาร 

 (Massage) 
 

ช่องทางการส่ือสาร 

 (Chanel) 
 

ผูรั้บสาร 

 (Receiver) 
 

ขอ้มูลสะทอ้นกลบั 

 (Feedback) 
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   2) คุณลกัษณะหรือบุคลิกลกัษณะ ผูส่้งสารจ าเป็นตอ้งมีบุคลิกลกัษณะท่ีดีทั้งภายนอก
และภายใน ผูส่้งสารจะตอ้งแสดงถึงความเฉลียวฉลาด การเป็นผูท่ี้มีไหวพริบท่ีดี สามารถตดัสินใจ
กระท าในส่ิงต่างๆไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม แสดงออกต่อผูรั้บสารในลกัษณะเป็นท่ีน่าไวว้างใจ ซ่ึง
ท าใหผู้รั้บสารมีความรู้สึกเล่ือมใสศรัทธาในตวัผูส่้งสาร แต่ถา้ผูส่้งสารมีบุคลิกลกัษณะท่ีไม่ดี ไม่น่า
ไวว้างใจ ผูรั้บสารกจ็ะพยายามหลีกเล่ียงท่ีจะรับสารหรือจะส่ือสารกบัผูส่้งสารได ้
   3) ความสุขมุ เยอืกเยน็และความคล่องแคล่วในการส่ือสาร หมายถึง การควบคุมไม่ให้
มีอาการท่ีแสดงความต่ืนเตน้ หรือไม่แสดงอาการท่ีไม่สามารถควบคุมอารมณ์ ความรู้สึก ในขณะท่ี
ท าการส่ือสารของผูส่้งสารได ้
   4) การเป็นคนท่ีสังคมยอมรับ หรือการเป็นท่ีรู้จกัทางสังคม จะท าใหไ้ดรั้บความรู้สึกท่ีดี
จากผูรั้บสาร ผูรั้บสารจะใหค้วามนิยม เช่ือถือ ซ่ึงส่วนใหญ่มกัเป็นความรู้สึกท่ีเกิดข้ึนก่อนท่ีจะมีการ
ส่ือสารเกิดข้ึน อยา่งไรก็ตามหากผูส่้งสารท่ีไดรั้บความช่ืนชมอยูก่่อนท าการส่ือสารท่ีไม่ดีก็อาจท า
ใหเ้กิดผลในทางท่ีลบต่อความรู้สึกของผูรั้บสารไดเ้ช่นกนั 
   5) การเป็นคนเปิดเผย เป็นส่ิงหน่ึงท่ีจะสร้างความไวว้างใจในตวัผูส่้งสารให้เกิดข้ึนกบั
ผูรั้บสารโดยการให้ขอ้มูลท่ีเพียงพอและไม่ปิดบงัขอ้มูลท่ีไม่จ าเป็นของผูส่้งสาร ซ่ึงจะท าให้ผูรั้บ
สารเกิดความรู้สึกสนิทสนมเป็นกันเอง จะมีผลท าให้ผู ้รับสารสามารถรับรู้และเข้าใจถึง
วตัถุประสงค์หรือความตอ้งการของผูส่้งสารไดช้ดัเจนยิ่งข้ึนและจะท าให้การส่ือสารมีแนวโน้ม
ประสบผลส าเร็จไดง่้ายมากยิง่ข้ึน 
  2.1.6 หลกัส าคญัในการส่ือสาร 
    วิจิตร อาวะกลุ (2525) ไดก้ล่าวถึง หลกัส าคญัของการส่ือสาร โดยมีองคป์ระกอบ ดงัน้ี 
    1) ความน่าเช่ือถือ (Credibility) การส่ือสารจะไดผ้ลนั้น ตอ้งมีความเช่ือถือของใน
เร่ือง ของผูใ้หข่้าวสาร แหล่งข่าว เพื่อใหเ้กิดความมัน่ใจหรือเตม็ใจรับฟังข่าวสารนั้น 
    2) ความเหมาะสม (Context) การส่ือสารท่ีดีต้องมีความเหมาะสมกลมกลืนกับ
วฒันธรรมของสังคม เคร่ืองมือส่ือสารนั้นเป็นเพียงส่ิงประกอบ แต่ความส าคญัอยู่ท่ีท่าที ท่าทาง 
ภาษา ค าพูดท่ีเหมาะสมกับวฒันธรรมสังคม หมู่ชน หรือสภาพแวดลอ้มนั้ น ๆ การยกมือไหว ้
ส าหรับสังคมไทยย่อมเหมาะสมกว่าการจบัมือ หรือการจบัมือของฝร่ังย่อมเหมาะสมกว่าการไหว ้
เป็นตน้     
    3) เน้ือหาสาระ (Content) ข่าวสารท่ีดีจะต้องมีความหมายส าหรับผูรั้บ มีสาระ 
ประโยชน์แก่กลุ่มชน หรือมีส่ิงท่ีเขาจะไดผ้ลประโยชน์ จึงน่าสนใจ บางคร้ังส่ิงท่ีเป็นประโยชน์                  
ต่อกลุ่มชนกลุ่มหน่ึง แต่อาจจะไม่มีสาระส าหรับคนบางกลุ่ม ในเร่ืองน้ีจึงตอ้งใช้การพิจารณา
กลุ่มเป้าหมายดว้ย  
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    4) บ่อยและสม ่าเสมอต่อเน่ืองกนั (Continuity And Consistency) การส่ือข่าวสารจะ
ไดผ้ลตอ้งส่งบ่อยๆ ติดต่อกนั หรือมีการย  ้าหรือซ ้ า เพื่อเตือนความทรงจ า หรือเปล่ียนทศันคติ และมี
ความสม ่าเสมอเสมอตน้เสมอปลาย มิใช่ส่งข่าวสารชนิดขาดๆ หายๆ ไม่เท่ียงตรงแน่นอน  
    5) ช่องทางข่าวสาร (Channels) ข่าวสารจะเผยแพร่ไดน้ั้นจะตอ้งส่งให้ถูกช่องทาง
ของการส่ือสารนั้น ๆ โดยมองหาช่องทางท่ีเปิดรับข่าวสารท่ีเราจะส่ง และส่งถูกสายงาน กรม กอง 
หน่วย หรือโดยวิทย ุโทรทศัน์ หนงัสือพิมพ ์ฯลฯ ส่งถึงตวับุคคลโดยตรง จะรวดเร็วกว่า หรือส่งท่ี
บา้นไดรั้บเร็วกวา่การส่งไปใหท่ี้ท างาน เราควรเลือกช่องทางท่ีไดผ้ลเร็วท่ีสุด   
    6) ความสามารถของผูรั้บข่าวสาร (Capability Of Audience) การส่ือสารท่ีถือว่า
ได้ผลนั้ น ต้องใช้ความพยายาม หรือแรงงานน้อยท่ีสุด การส่ือสารจะง่ายสะดวกก็ข้ึนอยู่กับ
ความสามารถ ในการรับของผูรั้บ ซ่ึงข้ึนอยู่กบัปัจจยัหลายอย่าง เช่น สถานท่ี โอกาสอ านวย นิสัย 
ความรู้ พื้นฐานท่ีจะช่วยใหเ้ขา้ใจ เป็นตน้  
    7) ความแจ่มแจง้ของข่าวสาร (Clarity) ข่าวสารตอ้งง่าย ใชภ้าษาท่ีผูรั้บเขา้ใจ คือใช้
ภาษาของเขา ศพัท์ท่ียากและสูงไม่มีประโยชน์ควรตดัออกให้หมดให้ชัดเจน เขา้ใจง่าย มีความ              
มุ่งหมายเดียวอยา่ใหค้ลุมเครือ หรือมีความหมายหลายแง่หรือตกหล่นขอ้ความบางตอนท่ีส าคญัไป 
    จากการศึกษาผูว้ิจยัสรุปไดว้่า การส่ือสารเป็นส่ิงส าคญัในการด ารงชีวิตของมนุษย ์                
ไม่ว่าจะเป็นการส่ือสารระหว่างบุคคล การส่ือสารระหว่างกลุ่ม การส่ือสารในองค์กร หรือการ
ส่ือสารมวลชน โดยมีวตัถุประสงคเ์ดียวกนัคือ เพื่อให้เกิดการรับรู้ ความเขา้ใจ แลกเปล่ียนความคิด 
ความรู้สึก ขอ้เทจ็จริง รวมถึงการกระท าต่างๆ ของคนในสังคม เพื่อสร้างความสมัพนัธ์อนัดีระหวา่ง
กันของคนในสังคม ซ่ึงแนวคิดและทฤษฏีการส่ือสารน้ี  ผู ้วิจัยจะน ามาอธิบายและพัฒนา
แบบสอบถามในประเด็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการส่ือสารควบคู่ไปกบัแนวคิดการ
ส่ือสารภายในองคก์รและแนวคิดประสิทธิภาพในการส่ือสารองคก์ร ต่อไป   
 

2.2  แนวคดิเกีย่วกบัการส่ือสารภายในองค์กร 
 2.2.1  ค านิยามการส่ือสารภายในองค์กร  
    ไดมี้การใหค้  านิยามและความหมายของค าวา่ “การส่ือสารภายในองคก์ร” ไวห้ลากหลาย ดงัน้ี 
  กริช สืบสนธ์ิ (2538) กล่าวถึง การส่ือสารในองค์กรไวว้่า หมายถึง กระบวนการ
แลกเปล่ียนข่าวสารระหว่างบุคคลทุกระดับ ทุกหน่วยงาน โดยมีความสัมพันธ์กันภายใต ้
สภาพแวดลอ้ม บรรยากาศขององค์กร ซ่ึงสามารถปรับเปล่ียนไปตามกาลเทศะ จากความหมาย
ขา้งตน้สรุปได้ว่า การส่ือสารในองค์กร เป็นการถ่ายทอดหรือ แลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารต่างๆ 
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ระหว่างสมาชิกภายในองคก์รภายใตรู้ปแบบและวิธีการส่ือสารต่าง ๆ เพื่อสร้างการรับรู้และความ
เขา้ใจร่วมกนัเก่ียวกบัการปฏิบติังานในองคก์รเพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพ   
  สมคิด บางโม (2545) ไดใ้ห้ความหมายการส่ือสารภายในองคก์รไวว้่า หมายถึง การ
ส่งข่าวสารจากบุคคลหน่ึงไปยงัอีกบุคคลหน่ึง โดยการออกค าสัง่หรือแลกเปล่ียนความคิดเห็นกนัใน
องค์การ การส่ือสารท่ี ดีจะท าให้การด าเนินการขององค์กรราบร่ืนไปสู่เป้าหมายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
  ศุภมน  อนุศาสนนันท์ (2549) ให้ความหมายของการส่ือสารในองค์กรไวว้่า เป็นการ
ถ่ายทอดขอ้มูลข่าวสารต่าง ๆ  ระหว่างบุคลากรหรือหน่วยงานในองคก์รผ่านรูปแบบวิธีการส่ือสารต่าง  ๆ
เพื่อใหเ้กิดการรับรู้และความเขา้ใจร่วมกนัในการปฏิบติัตน ซ่ึงจะเป็นผลให้องคก์รและบุคลากรใน
องคก์รบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายท่ีไดต้ั้งไว ้เพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
ปฏิบติังาน 
  ซาแรมบ้า (Zaramba. 2003) กล่าวถึง การส่ือสารในองค์การว่า การส่ือสารใน
องคก์าร เป็นองคป์ระกอบส าคญัท่ีมีผลต่อความส าเร็จขององคก์ารและช่วยให้บุคลากรในองคก์าร
ไดรั้บทราบกิจกรรมต่างๆ ดว้ย  
 2.2.2 กระบวนการส่ือสารในองค์กร 
  ระวีวรรณ ประกอบผล  (2545) กล่าวว่า การส่ือสารในองค์กรจะมีลักษณะเป็น
กระบวนการ (Process) อย่างหน่ึง ซ่ึงเป็นการผ่านข้อมูลข่าวสารและความเข้าใจเพื่อท่ีจะให้
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาหรือบุคคลอ่ืนเปล่ียนแปลงพฤติกรรมตามท่ีตอ้งการ ส่วนประกอบส าคญัของ
กระบวนส่ือสารประกอบดว้ย   
  1) ผูส่้งขอ้มูลข่าวสาร (Sender) 

  2) ผูรั้บขอ้มูลข่าวสาร (Receiver) 

  3) ช่องทางการส่ือสาร (Communication Channel) 

  4) สญัลกัษณ์ต่าง ๆ (Symbols) 
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สัญลกัษณ์และช่องทางการส่ือสารที่ใช้ 
 
                           การแปลงความ                       การถอดความ 
  
 
 
 
                            ขอ้มูลยอ้นกลบั                                                             ความเขา้ใจ 
 

ภาพที ่2.3 สญัลกัษณ์ และช่องทางการส่ือสาร 
 
 สัญลกัษณ์และช่องทางการส่ือสารแสดงขอ้มูลยอ้นกลบัซ่ึงจะช่วยให้ทราบถึงผลของการ
ส่ือสาร กระบวนการส่ือสารจะมีประสิทธิภาพได้ดีเพียงใดย่อมข้ึนอยู่กับการท าหน้าท่ีของ
ส่วนประกอบท่ีส าคญั ได้แก่ ผูส่้งขอ้มูลข่าวสาร ผูรั้บขอ้มูลข่าวสาร ช่องทางการส่ือสาร และ
สัญลกัษณ์ต่าง ๆ ดงัท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ 
 2.2.3 วตัถุประสงค์ของการส่ือสารในองค์กร 
      วิเชียร วิทยอุดม (2554) กล่าววา่ วตัถุประสงคข์องการส่ือสารในองคก์รหรือหน่วยงานก็
เพื่อท่ีจะกระจายและสร้างความเขา้ใจท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบติังานของสมาชิกในองคก์ร และเพื่อ
สร้างเจตคติท่ีส าคญัต่อการจูงใจ การร่วมมือกนัท างานและมีความรู้สึกดีๆ ในการปฏิบติังาน ผลท่ี
ตามมาคือก่อให้เกิดการท างาน เป็นทีม การปฏิบติังานมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนและผูร่้วมงานทุก
ฝ่ายมีความพึงพอใจ วัตถุประสงค์ของการติดต่อส่ือสารในองค์กรส่วนใหญ่มีรายละเอียดท่ี
คลา้ยคลึงกนั มีรายละเอียดดงัน้ี 
  1) เป็นการให้ขอ้มูลข่าวสาร วตัถุประสงคพ์ื้นฐานของการติดต่อส่ือสารก็เพื่อให้
ผูป้ฏิบติังานไดท้ราบถึงจุดมุ่งหมายของการท างานในองคก์ร ไดรั้บรายละเอียดของขอ้มูลข่าวสาร
ต่างๆ ท่ีจ าเป็นในการปฏิบติังานและแจง้ให้ผูป้ฏิบติังาน ได้ทราบถึงการตดัสินใจของผูบ้ริหาร               
วา่จะด าเนินการไปในแนวทางใดเพื่อจะไดป้ฏิบติังานใหส้ามารถบรรลุวตัถุประสงค ์
  2) เป็นการประเมินผลการปฏิบติังานของแต่ละบุคคล องคก์ารจะตอ้งมีการประเมิน
เพื่อดูถึงประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน ว่าสามารถบรรลุวตัถุประสงค์ของ
องค์การหรือไม่เพียงไร การติดต่อส่ือสารจะเป็นการป้อนกลับของข้อมูลข่าวสารระหว่าง

ขอ้มูลข่าวสาร 

ผูรั้บ 

พฤติกรรมท่ีแสดงออก 

ผูส่้ง 
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ผูบ้งัคบับญัชาและผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ท าให้ทราบขอ้มูลของการปฏิบติังานสามารถด าเนินการไปใน
แนวทางท่ีสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์ององคก์าร 
  3) เป็นการอ านวยการและสอนงานผูอ่ื้น การติดต่อส่ือสารเป็นเคร่ืองมือส าคญั
อนัหน่ึงในการะบวนการการบริหารท่ีนักบริหารน ามาเป็นเคร่ืองมือในการใช้คนร่วมกับวสัดุ
อุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีใชใ้นการปฏิบติังานใหด้ าเนินการไปตามวตัถุประสงคข์ององคก์ารท่ีไดก้  าหนดไว ้
และตอ้งใชก้ารติดต่อส่ือสารเขา้ช่วยเช่นเดียวกบัการฝึกงานและการมอบอ านาจหนา้ท่ี 
  4) เป็นการใชอิ้ทธิพลเหนือผูอ่ื้น การติดต่อส่ือสารเป็นเคร่ืองมือท่ีสามารถการจูงใจ
และกระตุน้ผูป้ฏิบติังานให้ปฏิบติัตามหรือคลอ้ยตามค าสั่ง เพื่อให้งานขององคก์ารสามารถบรรลุ
วตัถุประสงค์ขององค์การได้ การปฏิบติังานจะมีประสิทธิภาพหรือไร้ประสิทธิภาพก็ข้ึนอยู่กับ
ความสามารถในการติดต่อส่ือสาร เป็นเคร่ืองมือในการชกัจูงหรือใชอ้  านาจเหนือผูอ่ื้นให้เกิดการ
ยอมรับและปฏิบติัตามค าสัง่นั้นๆ  
  5) เป็นผลทางออ้มต่อองคก์าร การติดต่อส่ือสารในองคก์าร โดยทัว่ไม่จ าเป็นไปตอ้ง
มีความเก่ียวขอ้งกับการท าให้บรรลุวตัถุประสงค์ขององค์การโดยตรง แต่จะมีผลทางอ้อมต่อ
วตัถุประสงคข์ององคก์ารในขณะท่ีใหผ้ลโดยตรงต่อการตอบสนองความตอ้งการส่วนบุคคล แต่ผล
ต่อส่วนบุคคลท่ีท าใหเ้ป็นท่ีพอใจต่อความตอ้งการอนัน้ีจะตอ้งไม่ขดักบัวตัถุประสงคข์ององคก์าร 
 2.2.4 ความส าคญัของการส่ือสารในองค์กร 
  กริช สืบสนธ์ิ (2538) กล่าวว่า การส่ือสารในองคมี์ความส าคญัส าหรับผูบ้ริหารและ
ผูป้ฏิบติังาน ดงัน้ี 
  1) เป็นเคร่ืองมือของผูบ้ริหารในการบริหารงานเพราะการส่ือสารภายในองค์กร          
จะช่วยท าให้สามารถท างานไดส้ าเร็จลุล่วงไปดว้ยดี เน่ืองจากการท างานตอ้งอาศยัหลายฝ่ายหลาย
ส่วนงาน เขา้มาช่วยเสริมสร้างศกัยภาพใหก้บัองคก์ร 
  2) เป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างผูบ้ริหารกบับุคลากรต่างๆภายใน
องคก์รเดียวกนั เพื่อให้เกิดความเขา้ใจท่ีตรงกนัและสร้างความไวว้างใจต่อกนัโดยเฉพาะการเปิด
โอกาสใหบุ้คลากรในระดบัต่างๆไดมี้ส่วนร่วมในการบริหารงานของผูบ้ริหาร 
  3) การช่วยกนัปฏิบติัภารกิจขององคก์รและมีการประสานงานระหว่างกนัพร้อมทั้ง
ท างานสอดคลอ้งกนั แมว้่าจะต่างฝ่ายกนักต็ามแต่เพื่อองคก์รเดียวกนัผูบ้ริหารสามารถใชก้ารส่ือสาร
ใหเ้ป็นการส่ือสารเพื่อสร้างความเป็นหน่ึงเดียวภายในองคก์รใหไ้ด ้
  4) การช่วยให้เกิดการพฒันาและท างานท่ีมีประสิทธิภาพจากปัจจยัต่าง ๆ ขา้งตน้               
เม่ือผสมผสานเขา้กนั แลว้สามารถช่วยท าใหเ้กิดการพฒันาองคก์รไดโ้ดยเฉพาะพลงัขบัเคล่ือนท่ีน า
โดยผูบ้ริหารท่ีรู้จกัการส่ือสารภายในองคก์รเป็นอยา่งดี  
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 2.2.5 ช่องทางการส่ือสารในองค์กร  
  เสนาะ  ติเยาว ์(2541) กล่าวว่า ช่องทางการส่ือสารในองคก์รว่า เป็นช่องทางในการ
ส่งผา่นขอ้มูลภายในองคก์ร มกัถูกออกแบบข้ึนมาพร้อม ๆ กบัการจดัวางโครงสร้างขององคก์รและ
การวางระบบงาน เพราะทุกองคก์รมีความจ าเป็นตอ้งมีการส่ือสารกนัภายในองค์กร เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานขององค์กรด าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ การส่ือสารในองค์กรมีด้วยกันหลาย
รูปแบบ การเลือกวิธีการส่ือสารนั้นมีเกณฑ์ในการพิจารณาดงัน้ี คือ ความรวดเร็ว ความถูกตอ้ง มี
ค่าใชจ่้ายมากนอ้ยเพียงใดหรือขอ้มูลนั้นเป็นความลบัหรือไม่ หากเผยแพร่ให้มีผูรั้บรู้จ  านวนมากจะ
เกิดผลเสียหายหรือไม่ โดยรูปแบบช่องทางการส่ือสารในองคก์ร มีดงัน้ี   
  1) การส่ือสารท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษร องคก์รต่างๆ ใชว้ิธีน้ีมากท่ีสุดในการส่ือสาร     
ท่ีเป็นทางการ เช่น จดหมาย และบางคร้ังใชบ้นัทึกช่วยจ าในการส่ือสารท่ีไม่เป็นทางการ การรายงานผล
การปฏิบติังาน คู่มือการปฏิบติังาน นโยบาย กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั และมาตรฐานของงาน 
  2) การพดูคุยแบบเผชิญหนา้กนั สามารถเป็นไดท้ั้งการส่ือสารอยา่งเป็นทางการ และ
ไม่เป็นทางการ การพูดคุยแบบน้ีเหมาะสม ส าหรับใช้ในการส่ือสารเก่ียวกับการปรับปรุง 
ประสิทธิภาพการท างานของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา เพราะเป็นเร่ืองท่ีมีความเป็นส่วนตวัสูง จะท าให้
ไดรั้บ Feedback กลบัมาอยา่งรวดเร็ว ในขณะเดียวกนัผูส่ื้อสารควรระมดัระวงัวิธีการพูด เน่ืองจาก
ค าพดูเดียวกนั แต่คนพดูคนละคน กส็ามารถตีความใหแ้ตกต่างกนัไปได ้ 
  3) การส่ือสารดว้ยสัญลกัษณ์ เป็นการส่ือสารท่ีแสดงออกของร่างกาย เช่น สีหน้า 
ภาษากาย สภาพแวดลอ้ม (ความหมายเชิงสัญลกัษณ์ทางสภาพแวดลอ้ม เช่น ขนาดของห้องโต๊ะ 
ท างาน การตกแต่ง ส่ิงเหล่าน้ีแสดงใหเ้ห็นถึงอ านาจหนา้ท่ีได ้ 
  4) การส่ือสารด้วยส่ืออิเล็กทรอนิกส์ เช่น คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ ระบบ 
อินทราเน็ต จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) หรือ Teleconferencing ท่ีสามารถใชติ้ดต่อกนัไดแ้ม้
จะอยูต่่างสถานท่ี  
 2.2.6 การติดต่อส่ือสารสามารถแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ คือ  
  ลีวิท และมูลเลอร์ (Leavitt And Moller. 1951) ไดศึ้กษาวิจยัการติดต่อส่ือสารทั้ง 2 
แบบน้ี  และสรุปผลว่า การติดต่อส่ือสารทางเดียวมีความรวดเร็ว และความเป็นระเบียบมากกวา่การ
ติดต่อส่ือสารสองทาง อยา่งไรก็ตามการติดต่อส่ือสารสองทางจะสร้างความเขา้ใจและ การตดัสินใจ
ไดม้ากกว่าซ่ึงในองคก์ารสามารถใชไ้ดท้ั้ง 2 แบบ แต่จะเลือกใชว้ิธีการใดข้ึนอยู่กบัวตัถุประสงค์
ของผูใ้ช ้
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  1) การติดต่อส่ือสารทางเดียว (One-Way Communication) เป็นการติดต่อส่ือสารใน
ลกัษณะท่ีผูส่้งเป็นผูใ้หข่้าว มีอิทธิพลต่อผูรั้บเพียงฝ่ายเดียว โดยผูรั้บไม่มีโอกาสโตต้อบหรือซกัถาม
ขอ้สงสยัใด ๆ 
  2) การติดต่อส่ือสารสองทาง (Two-Way Communication) เป็นการติดต่อส่ือสารท่ี
ผูรั้บสารมีการตอบสนองและมีปฏิกิริยาป้อนกลบัไปยงัผูส่้งสาร สามารถโตต้อบปรึกษาหารือและ
แลกเปล่ียนความคิดกนัได ้
 2.2.7 การส่ือสารภายในองค์กร สามารถจ าแนกออก ได้ดังนี ้
  1) การส่ือสารแบบเป็นทางการ (Formal Communication Channels) เป็นการส่ือสาร
ท่ีมีระเบียบแบบแผน มีขั้นตอน โดยผ่านระเบียบขอ้บงัคบัโครงสร้างการบริหารขององคก์รโดย
อาจจะเป็นการส่ือสารจากบนลงล่าง หรือล่างข้ึนบน หรือในระดบัเดียวกนัก็ได ้การติดต่อส่ือสาร
แบบเป็นทางการน้ีจะมีเง่ือนไขท่ีสอดคลอ้งกบัอ านาจหนา้ท่ีของผูส่้งและผูรั้บข่าวสาร ดงัน้ี 
   การติดต่อส่ือสารนั้นตอ้งสร้างความเขา้ใจท่ีดี และถูกตอ้งแก่ผูรั้บข่าวสาร  
   ข่าวสารท่ีส่งออกไปตอ้งสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์ององคก์าร  
   การติดต่อส่ือสารนั้นควรสอดคลอ้งกบัความสนใจของผูรั้บข่าวสาร  
   ผูรั้บข่าวสารตอ้งสามารถท่ีจะปฏิบติัหรือยอมรับข่าวสารนั้นไดท้ั้ งทางจิตใจและ
ร่างกาย  
  2) การส่ือสารแบบไม่เป็นทางการ (Informal Communication Channels) เป็นการส่ือสาร
ระหว่างบุคคลในองคก์ารตามกลุ่มสังคม หรือความชอบพอโดยตรง อาศยัความสนิทสนม คุน้เคย 
การแนะน าจากเพื่อนฝูง การรู้จกัเป็นการส่วนตวั โดยไม่เก่ียวขอ้งกบัโครงสร้างของการบริหาร
องคก์าร เป็นลกัษณะของการพบปะพูดคุยสนทนากนั การระบายความทุกข ์หรือการขอค าปรึกษากนั
ในงานเล้ียง ซ่ึงจะเป็นลกัษณะแบบปากต่อปาก ประสิทธิภาพของการติดต่อส่ือสารจะมีมากหรือนอ้ย
ข้ึนกบัการยอมรับความเขา้ใจและความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคลในกลุ่มท่ีไม่เป็นทางการดว้ยกนั 
   การส่ือสารแบบไม่เป็นทางการ มีลกัษณะการกระจายข่าวแบบพวงองุ่น ซ่ึงอาจ
เป็นบ่อเกิดของข่าวลืออนัเป็นการท าลายขวญั ช่ือเสียง และทา้ทายอ านาจหนา้ท่ีท่ีมีอยูใ่นองคก์ารได ้
อยา่งไรก็ตามถา้น าการติดต่อส่ือสารลกัษณะน้ีมาใชเ้สริมการติดต่อส่ือสารในลกัษณะท่ีเป็นทางการ
ไดน้ั้น กอ็าจจะช่วยส่งผลใหง้านส าเร็จตามเป้าหมายขององคก์ารได ้
 2.2.8 รูปแบบการส่ือสารในองค์กร มี 4 ลกัษณะ คือ 
  เดวิส และนิวสตรอม  Davis and Newstrom (1989) ได้จัดรูปแบบการส่ือสารใน
องคก์ร มี 4 ลกัษณะ ดงัน้ี 
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  1) การติดต่อส่ือสารจากบนลงล่าง (Downward Communication) ซ่ึงเป็นการติดต่อ
จากผูบ้งัคบับญัชาไปยงัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา เป็นลกัษณะของการสั่งงาน บอกเป้าหมายวตัถุประสงค ์ 
การมอบหมายงานการให้ข้อมูลยอ้นกลับในการท างาน (Performance Feedback) รวมทั้ งการ
ประชุม (Meeting) ก็เป็นวาระท่ีดีต่อกนัได ้ในปัจจุบนัการติดต่อจากบนมาล่างท่ีผูบ้ริหารนิยมใช้
มาก  คือ การประชุมงาน การจดัท าวารสารภายใน ตลอดจนพยายามให้บุคลากรเห็นความสัมพนัธ์
ว่างานของเขามีความส าคญัและมีผลต่อแผนงานโครงการขององคก์รอยา่งไรบา้ง เพื่อจะไดช่้วยกนั
สร้างสรรคผ์ลงานใหสู้งข้ึน 
  2) การติดต่อส่ือสารจากล่างข้ึนบน (Upward Communication) เป็นการส่ือสารจาก
บุคลากรไปยงัผูบ้ริหาร เช่น การขอค าแนะน า  การรายงานผลการปฏิบติังานใหผู้บ้ริหารไดท้ราบซ่ึง
การส่ือสารแบบน้ีมกัจะสั้ นและไม่ค่อยเกิดข้ึน เพราะบุคลากรไม่กลา้พอท่ีจะติดต่อกบัผูบ้ริหาร
เพราะกลวัวา่ผูบ้ริหารจะประเมินตนเองวา่ ไม่มีความสามารถ  ไม่เก่ง หรือกลวัว่าจะไดรั้บผลในทาง
ลบกลบัคืนมา หรือถา้จะส่ือก็อาจจะส่ือขอ้มูลท่ีเป็นเร่ืองดีเพื่อเอาใจผูบ้ริหาร จะอย่างไรก็ตาม
องคก์รควรตอ้งส่งเสริมให้มีการติดต่อส่ือสารจากล่างข้ึนบนให้มากข้ึน  การส่ือสารจากล่างข้ึนบน
จะก่อใหเ้กิดประโยชน์หลายประการ ดงัน้ี 
   2.1) ท าให้ผู ้บริหารได้ข้อมูลยอ้นกลับจากการท างาน เช่น ปัญหาจากการ
ปฏิบติังานซ่ึงผูบ้ริหารจะไดใ้ชข้อ้มูลเหล่าน้ีเป็นฐานในการก าหนดเป้าหมาย นโยบาย และทิศทาง
ขององคก์รดว้ย 
   2.2) ท าใหผู้บ้ริหารไดรั้บทราบประสิทธิผลและปัญหาอุปสรรคจากบนลงล่าง 
   2.3) ท าให้พนักงานลดความกดดัน และความเครียดต่างๆ ลงได้ระดับหน่ึง 
เพราะไดโ้อกาสส่ือสารใหผู้บ้ริหารไดรั้บทราบขอ้มูลและปัญหา 
   2.4) ท าใหบุ้คลากรไดมี้ส่วนร่วมและมีความผกูพนักบัองคก์รมากข้ึน จึงเพิ่มแรง                
ยดึเหน่ียวขององคก์รใหสู้งข้ึนได ้
  3) การส่ือสารในแนวนอน (Later หรือHorizontal Communication) เป็นการส่ือสาร 
ในแนวทางเดียวกนั กลุ่มงานเดียวกนั หรือในระดบัเดียวกนัจะมีความเป็นมิตร เป็นกนัเอง จะช่วย
ใหก้ารประสานงานไดดี้ข้ึน ซ่ึงช่วยลดเวลาการส่ือสารตามสายงาน และยงัเป็นช่องทางในการสร้าง
นวตักรรมใหม่ ๆ ในองคก์รเพราะไดมี้โอกาสรับรู้ข่าวสารขอ้มูลระหว่างกนัท าใหเ้ห็นโอกาสต่าง ๆ 
มากข้ึน 
  4) การติดต่อส่ือสารในแนวทแยง (Diagonal Communication) มกัเป็นการส่ือสาร            
ขา้มแผนก/ส านกั 
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 2.2.9 ส่ือที่ใช้ในการส่ือสารในองค์กร  
  จิรัชยา ตุงเครือค า (2550) กล่าวว่า ส่ือท่ีใช้ในการส่ือสารในองค์กร หมายถึง 
เคร่ืองมือหรือตวักลางท่ีใช้ในการน าข่าวสาร เร่ืองราวจากองค์กร หรือหน่วยงานไปสู่บุคลากร
ภายในหน่วยงาน ส่ืออาจจ าแนกไดห้ลายประเภท ไดแ้ก่  
  1) ส่ือประเภทส่ิงพิมพ์ เป็นส่ือเพื่อการประชาสัมพนัธ์ภายในหน่วยงาน หนังสือ
ราชการ หนงัสือสัง่การ หนงัสือเวียน และหนงัสือวารสาร  
  2) ส่ือบุคคลมีทั้ งท่ีเป็นค าพูด กริยาท่าทาง การแสดงออกทางอากัปกิริยา วิธีการ
ส่ือสารดว้ยบุคคลจะเป็นการใชค้  าพูดเป็นหลกั ดว้ยวิธีการสนทนา อภิปราย บรรยาย สาธิต ประชุม 
ค าพูดเป็นเคร่ืองมือส่ือสารท่ีทุกคนคุน้เคยกนัดีอยู่แลว้ และทุกคนตอ้งใชค้  าพูดใน ชีวิตประจ าวนั       
ส่ือค าพดูจึงเป็นส่ือท่ีเก่าแก่ท่ีสุดชนิดหน่ึง ส่ือบุคคลหรือการส่ือสารดว้ยค าพดูนั้น มี 2 แบบ คือ  
   2.1) แบบ ท่ี เป็นทางการ (Formal Oral Communication) เช่น  การอภิปราย             
การบรรยาย การประชุม การสมัมนา  
   2.2) แบบ ท่ีไม่ เป็นทางการ (Informal Oral Communication) คือ  การพูดจา 
สนทนาปราศรัยต่าง ๆ ในการพูดท่ีเป็นทางการนั้น ผูพู้ดจะตอ้งพูดให้ผูฟั้งสนใจ เขา้ใจ ประทบัใจ 
เกิดศรัทธา แลว้ยงัอาจจะมีวตัถุประสงคอ่ื์นๆ ในทางการพูดดว้ย เช่น เพื่อใหข่้าวสารความรู้ เพื่อชกั
จูงใจ เพื่อกระตุน้เร้าอารมณ์ เพื่อก่อใหเ้กิดการ ปฏิบติัการหรือท าใหรู้้สึกซาบซ้ึง ทั้งน้ีอาจกล่าวไดว้า่
จุดมุ่งหมายจะมี 2 ลกัษณะ คือ จุดมุ่งหมายท่ีเปิดเผยหรือจุดมุ่งหมายท่ีปกปิด 
   3) ส่ืออิเล็คทรอนิกส์ อินทราเน็ต (Intranet) เป็นการติดต่อส่ือสารภายในองคก์ร 
อินทราเน็ตเป็นระบบเครือข่ายภายในท่ีเช่ือมโยงเครือข่ายย่อยต่างๆ เขา้ดว้ยกนั และให้ทุกคนใน
องคก์รใชร่้วมกนั อินทราเน็ตเป็นรูปแบบของระบบ เครือข่ายอินเทอร์เน็ตท่ีใชใ้นองคก์ร เป็นการ
น าเทคโนโลยขีองระบบอินเทอร์เน็ตมาประยกุตใ์ชใ้นองคก์ร การประยกุตใ์ชอิ้นทราเน็ตในปัจจุบนั
ได้รับการออกแบบมาเพื่อรองรับการท างานท่ีหลากหลาย อาทิเช่น การจัดการ เอกสารขอ้มูล                  
การตีพิมพ์และกระจายข่าวสาร การจองห้องและอุปกรณ์  ห้องสนทนาออนไลน์ (Chat Room)                    
เวบ็บอร์ด (Web Board)  อลับั้มรูป การจดัการสมุดรายช่ือ และอ่ืนๆ อีกมากมาย โดยแนวโนม้การ
ใชง้านของอินทราเน็ตในปัจจุบนั (พ.ศ. 2554) มีการดึงเอาเครือข่ายสังคม (Social Network) มาใช ้                 
เพื่อเช่ือมต่อและช่วยประสานการท างานของบุคลากรภายในบริษทัหรือองคก์รท่ีตั้งอยูห่่างไกลกนั             
ไม่ว่าจะเป็น สาขาหรือส านกังานในส่วนภูมิภาคใหใ้กลชิ้ดกนัมากยิง่ข้ึน ทั้งน้ีพบวา่การน าเอาสังคม
ออนไลน์มาประยกุตใ์ชใ้นองคก์รไดรั้บความนิยมเพิ่มมากข้ึนเร่ือยๆ เน่ืองจากเทคโนโลยใีนปัจจุบนั
สนับสนุนให้การท างานของอินทราเน็ต เป็นมากกว่าเครือข่ายเฉพาะภายในองค์กรท่ีใช้จดัเก็บ
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เอกสารเพียงอยา่งเดียวเท่านั้น แต่ยงัสามารถดึงเอาแอปพลิเคชนัต่างๆ เขา้มาใชง้านร่วมกบัอินทราเน็ต
ไดเ้ป็นอยา่งดีอีกดว้ย 
 2.2.10  ประโยชน์ของการส่ือสารในองค์กร 
   เลดลอว ์(Laidlaw . 2002) กล่าววา่ ประโยชน์ของการส่ือสารในองคก์ร ไดแ้ก่  
   1)  เพื่อแจ้งขอ้มูลข่าวสาร คือ การแจ้งขอ้มูลข่าวสารขององค์การต่อบุคลากร
เพื่อใหบุ้คลากรสามารถ ประสานและบรรลุวตัถุประสงคร่์วมกนั 
   2) เพื่อกระตุ้นและจูงใจ การจูงใจเป็นองค์ประกอบส าคัญท่ีก่อให้ เกิดการ
พฒันาการท างานของบุคลากรในองคก์ารจะไดรั้บการจูงใจและการกระตุน้ การส่ือสารองคก์ารจะมี
ประสิทธิภาพหรือไม่ข้ึนอยูก่บั ความสามารถในการชกัจูงผา่นการส่ือสารดงักล่าว 
   3) เพื่อประเมินผลการท างานของบุคลากรในองคก์ร และการท างานขององคก์ร 
ปัจจุบนัองค์การ มีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา จึงท าให้ตอ้งมีการประเมินผลการปฏิบติังานอยู่
สม ่าเสมอ ดังนั้ นกระบวนการส่ือสารจะตอ้งมีประสิทธิภาพและสมบูรณ์พร้อมมีการส่งขอ้มูล
ยอ้นกลบั ซ่ึงจะท าให ้องคก์ารสามารถด าเนินงานไปในแนวทางท่ีถูกตอ้ง 
   4) เพื่อสร้างความสัมพนัธ์ในหมู่คณะ ความสัมพนัธ์ระหว่างผูบ้ริหารกบับุคลากร
หรือผูบ้ริหารกบั ผูบ้ริหาร บุคลากรกบับุคลากร ทั้งในสายการบงัคบับญัชาท่ีเป็นทางการและไม่เป็น
ทางการ ก็จะเกิดจากการส่ือสารระหว่างกนัทั้งส้ิน การส่ือสารจึงเป็นตวัสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อ
กนัและท าใหอ้งคก์ารด ารงอยูแ่ละพฒันาไปไดใ้นทุกสถานการณ์ 
   5) เพื่อวินิจฉัยสั่งการหน้าท่ีอย่างหน่ึงของฝ่ายบริหารก็คือการออกค าสั่งกบักลุ่ม
บุคคล ท่ีอยู่ในองค์การ การออกค าสั่งดังกล่าวจ าเป็นตอ้งใช้การส่ือสารท่ีรวดเร็ว แน่นอนและ
ถูกตอ้ง ดงันั้นถา้ผูบ้ริหารไม่ใชก้ารส่ือสารก็ไม่สามารถสั่งการหรือมอบหมายหน้าท่ีให้เจา้หน้าท่ี
ด าเนินการไดเ้ลย 
 2.2.11 อุปสรรคของการติดต่อส่ือสารในองค์การ 
  อุปสรรคของการติดต่อส่ือสารในองค์การอาจเกิดจากการรับรู้และความล าเอียง 
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล โครสร้างขององค์กร ระยะห่างทางกายภาพและความต่างด้าน
วฒันธรรม ลว้นสามารถเป็นอุปสรรคต่อการส่ือสารทั้งส้ิน ซ่ึงในประเด็นน้ีมีนกัวิชาการไดส้รุปถึง
อุปสรรคของการติดต่อส่ือสารในองคก์าร ไวด้งัน้ี 
  ณฏัฐ์ุชุดา  วิจิตรจามรี (2554) อธิบายไวว้่า อุปสรรคท่ีส่งผลกระทบต่อการส่ือสารใน
องคก์าร มีดงัน้ี 
  1) ปัญหาท่ีเกิดจากภาษา (Semantic Problems) หน้าท่ีล้มเหลวของการส่ือสาร
เกิดข้ึนเม่ือผูรั้บสารตีความหมายเน้ือหาสารแตกต่างไปจากความหมายท่ีผูส่้งสารตั้งใจจะส่ือสาร 
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ปัญหาดา้นภาษาเกิดข้ึนเพราะค าต่างๆ ท่ีใชไ้ม่ไดมี้ความหมายในตวัเอง แต่ผูใ้ชไ้ดมี้การตกลงกนัว่า
ใหต้  าต่าง ๆ แทนความหมายใดแลว้เรากใ็ชก้นัตามท่ีตกลง 
  2) การบิดเบือนสาร (Message Distortion) หนา้ท่ีลม้เหลวเกิดข้ึนเม่ือผูส่้งสารและผูรั้บ
สารขาดกรอบอา้งอิง (Frame Of Reference) ร่วมกนั มนุษยทุ์กคนมีความแตกต่างกนัในประสบการณ์ท่ีส่งผล
ท าให้การตีความหมายต่อส่ิงต่าง ๆ ท่ีพบเห็นแตกต่างกันด้วย ผู ้ส่งสารและผู ้รับสารอาจมี
คุณลกัษณะ พื้นฐานความเป็นมา ต าแหน่งงานในองคก์รและวฒันธรรมแตกต่างกนัเป็นผลให้การ
ตีความหมายสารแตกต่างกนัไป ผูรั้บสารสามารถบิดเบือนสารโดยการตั้งขอ้สันนิษฐานเก่ียวกบัส่ิง
ท่ีผูส่้งสารตอ้งการจะส่ือสาร ขอ้สันนิษฐานน้ีท าให้ผูรั้บสารเร่ิมถอดรหัสสารแลงมือกระท าก่อนท่ี
จะไดรั้บเน้ือหาสารทั้งหมด ซ่ึงส่ิงท่ีผูรั้บสารตีความหรือลงมือกระท าอาจไม่ใช่วตัถุประสงคข์องผู ้
ส่งสารเลยกไ็ด ้
  3) การกรองขอ้มูลข่าวสาร (Filtration) บางคร้ังผูส่้งสารกรองหรือตดัเน้ือหาสาร
บางอยา่งออกโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจ ซ่ึงท าใหผู้รั้บสารตีความเน้ือหาสารผดิพลาด ผูส่้งสารอาจตั้งใจ
กรองขอ้มูลข่าวสารบางอยา่งออกเน่ืองจากเกรงกลวัปฏิกิริยาป้อนกลบัของผูรั้บสารหรือเห็นว่าผูรั้บ
สารไม่มีเวลามากพอท่ีจะรับขอ้มูลทั้งหมด บางคร้ัง ผูส่้งสารอาจกรองขอ้มูลออกโดยไม่ตั้งใจถา้เขา
ไม่เขา้ใจปัญหาหรือประเด็นท่ีตอ้งการส่ือสารการกรองขอ้มูลทั้ง 2 ลกัษณะน้ีท าให้เน้ือหาสารขาด
ขอ้มูลท่ีเพียงพอต่อการตีความและความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งของรับสาร 
  4) เวลาในการส่งเน้ือหาสาร (Message Timing) เน้ือหาสารท่ีก าหนดเวลาสั้ นมาก     
ท าให้ผูรั้บสารไม่มีเวลามากพอท่ีจะตีความสารอย่างถูกต้อง และอาจลงมือกระท าในส่ิงท่ีไม่
สอดคลอ้งกบัความตั้งใจของผูส่้งสารหรือหากผูส่้งสารถ่านทอดเน้ือหาสารก่อนเวลาท่ีตอ้งการให้
เกิดการกระท านานมากเกินไป อาจท าให้ผูรั้บสารลืมและไม่ไดท้  าตามความตั้งใจของผูส่้งสารก็ได ้
นอกจากน้ีผูส่้งสารจะลงมือปฏิบติัเม่ือผูรั้บสารยอมรับเน้ือหาสารนั้น ซ่ึงความน่าเช่ือถือ และอ านาจ
ของผูส่้งสารมีบทบาทอย่างยิ่งท่ีจะท าให้ผูรั้บสารยอมรับเน้ือหา ปัจจยัดา้นน้ีมีความส าคญัต่อการ
ส่ือสารในองค์การ เพราะต าแหน่งของผู ้ส่งสารจะท าให้ผู ้ส่งสารมีอ านาจเหนือผู ้รับสาร 
ความสัมพัน ธ์แบบน้ี เป็น คุณลักษณะส าคัญของการส่ือสารระหว่างผู ้บังคับบัญชาและ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาถา้ผูบ้งัคบับญัชาไม่เห็นวา่ผูส่้งสารเป็นแหล่งสารท่ีน่าเช่ือถือกจ็ะมีแนวโนม้ในการ
ไม่ยอมรับสารนั้น 
  จากการศึกษาผูว้ิจยัสรุปไดว้่า การส่ือสารในองคก์ร มุ่งเน้นในการสร้างเขา้ใจและ
ความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างบุคลากรในหน่วยงานนั้น ๆ ทั้งในด้านนโยบาย วฒันธรรม ค่านิยม 
รวมทั้งระเบียบปฏิบติัต่างๆ ขององคก์ร โดยเร่ิมตั้งแต่ผูบ้งัคบับญัชา ตลอดจนผูใ้ตบ้งัคบับญัชาทุก
สายงานในองคก์ร โดยผา่นกระบวนการและช่องทางการส่ือสารต่างๆ ท่ีเหมาะสม เม่ือการส่ือสาร
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ในองคก์รเกิดประสิทธิภาพแลว้ ก็จะส่งผลต่อประสิทธิผลในการท างานในองคก์รเช่นกนัซ่ึงผูว้ิจยั
จะน าในส่วนของแนวคิดเก่ียวกับการส่ือสารในองค์กรไปอธิบายและสร้างตัวแปรเก่ียวกับ
กระบวนการส่ือสารภายในองคก์รและประสิทธิภาพการส่ือสาร 
 
2.3 แนวคดิเกีย่วกบัประสิทธิภาพในการส่ือสารในองค์กร 
 2.3.1 ความหมายของประสิทธิภาพ 
   นกัวิชาการไดแ้สดงทศันะเก่ียวกบัความหมายของค าวา่ “ประสิทธิภาพ”ไวแ้ตกต่างกนั 
   สัญญา สัญญาวิวฒัน์ (2544) ไดก้ล่าวถึง ประสิทธิภาพ ว่าหมายถึง การวดัผลการ
ท างานขององคก์รนบัว่าท างานไดป้ริมาณมาก นอ้ยแค่ไหน คุณภาพงานดีมาก นอ้ยแค่ไหน ใชเ้งิน 
ใชเ้วลา ใชแ้รงงานไปมาก นอ้ยแค่ไหน เป็นผลดีต่อผูรั้บบริการมาก นอ้ยแค่ไหน  
   พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน (2546) ได้ให้ความหมายค าว่า “ประสิทธิภาพ”
หมายถึง ความสามารถท่ีท าใหเ้กิดผลในการงาน 
   วิทยา  ด่านธ ารงกูล (2546)ไดก้ล่าวถึง ประสิทธิภาพ หมายถึงความสามารถในการ
ใช้ ทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างคุม้ค่าเพื่อการบรรลุเป้าหมายประสิทธิภาพจึงมกัถูกวดัในรูปแบบของ 
ตน้ทุน หรือจ านวนทรัพยากร ท่ีใชไ้ปเม่ือเทียบกบัผลงานหรือผลผลิตท่ีไดเ้ช่น ตน้ทุน แรงงาน เวลา
ท่ีใช ้อตัราผลตอบแทนจากการลงทุน 
   ปีเตอร์ ดรักเกอร์ (Peter  Drucker 1967, อา้งอิงใน วิโรจน์ สารรัตนะ. 2545)  
กล่าวว่า “ประสิทธิภาพ” หมายถึง ความสามารถในการใชท้รัพยากรในกระบวนการเปล่ียนแปลง 
เพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายขององคก์รไดดี้ 
   สรุปไดว้่า ประสิทธิภาพ  หมายถึง ความสามารถในการด าเนินงานดา้นต่าง ๆได้
ส าเร็จลุล่วงตามจุดมุ่งหมายท่ีวางไว ้โดยการใชท้รัพยากรท่ีมีอยู ่ใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด 
 2.3.2 ประสิทธิภาพของการส่ือสาร 
   เพื่อให้การส่ือสารบรรลุผลท่ีสมบูรณ์ ควรพิจารณาให้ละเอียดรอบคอบก่อนท าการ
ส่ือสาร ข่าวสารท่ีเป็นการพูดก็ควรพูดดว้ยอารมณ์แจ่มใส มีชีวิตชีวา วางสีหนา้ท่าทางในลกัษณะท่ี
นิยมและสอดคลอ้งกบัเร่ืองท่ีพูด เสียงชดัเจน น่ิมนวล น่าเช่ือถือ ใชภ้าษาง่ายๆ ท่ีเหมาะสมกบัผูรั้บ
สารให้ผูฟั้งหรือผูรั้บสารไดมี้โอกาสแสดงความคิดเห็นบา้ง ยอมรับในขอ้โตแ้ยง้ท่ีมีเหตุผล ถา้หาก
ข่าวสารเป็นลายลกัษณ์อกัษร ควรเขียนล าดบัขั้นตอนให้ติดต่อเช่ือมโยง ไม่สับสนวกวน หลีกเล่ียง
การใชภ้าษาท่ียากต่อการเขา้ใจความหมาย ไม่ควรใชป้ระโยคท่ียาวเกินความจ าเป็น  ซ่ึงสามารถ
สรุปประเดน็ท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพของการส่ือสารได ้ดงัน้ี 
   1) เร่ืองท่ีจะส่ือสารจะตอ้งมีลกัษณะขอ้มูลท่ีชดัเจน ไม่ใชถ้อ้ยค าคลุมเครือ 
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   2) ในการส่ือสารแต่ละคร้ัง ตอ้งมีวตัถุประสงคท่ี์แน่นอนและตอ้งเตรียมการให้ดี
ก่อนท าการส่ือสาร โดยพิจารณาตามความเหมาะสม 
   3) ในการวางแผนการติดต่อส่ือสาร ควรจะปรึกษากบัผูอ่ื้นบา้งเพื่อจะไดป้ระเด็นแง่
คิดดี เป็นมุมมองของผูฟั้งอนัจะน ามาเป็นแนวทางในการส่ือสาร นอกจากนั้นการส่ือสารควรพึง
ระวงัเร่ืองน ้ าเสียง อากัปกิริยา และค าพูดโดยเฉพาะค าพูดท่ีกระทบกระเทือนต่ออารมณ์และ
ความรู้สึกของผูฟั้ง เพราะหากผูฟั้งหรือผูรั้บสารมีความรู้สึกไม่ดีกย็อ่มส่งผลต่อเร่ืองท่ีส่ือสาร 
   4) ผูส่ื้อสารท่ีดีจะตอ้งใชล้กัษณะการจูงใจ เขา้ใจความตอ้งการและตอบสนองความ
ตอ้งการของผูรั้บสารเป็นส่วนใหญ่ 
 2.3.3 ปัจจัยทีท่ าให้การส่ือสารมีประสิทธิภาพ  
   นาตยา เกรียงชยัพฤกษ (2552) กล่าวถึง ปัจจยัท่ีท าใหก้ารส่ือสารมีประสิทธิภาพ นั้น
ประกอบดว้ยหลายปัจจยั ดงัน้ี 
   1) ทกัษะในการส่ือสาร  
    1.1) ทกัษะในการฟัง พดู อ่าน เขียน 
    1.2) ทกัษะในการเขา้รหสั และถอดรหสั 
    1.3) ทกัษะในการคิดหาเหตุผล 
    1.4) ทกัษะในการใชเ้คร่ืองมือส่ือสาร 
    1.5) ทกัษะในการใชอ้ารมณ์ 
   2) เจตคติ 
    2.1) เจตคติเร่ืองท่ีจะส่ือสาร 
    2.2) เจตคติต่อตนเอง 
    2.3) เจตคติต่อผูรั้บสาร 
   3) ระดบัความรู้ 
    3.1) ระดบัความรู้ในเร่ืองท่ีจะส่ือสาร  
    3.2) ระดบัความรู้เร่ืองเคร่ืองมือท่ีจะส่ือสาร  
    3.3) ระดบัความรู้เร่ืองกระบวนการส่ือสาร 
    3.4) ระดบัความรู้เร่ืองอารมณ์และการควบคุมอารมณ์ เป็นตน้ 
 2.3.4 การเพิม่ประสิทธิภาพในการส่ือสาร  
   วิโรจน์ โสวณันะ (2545) กล่าวว่า การส่ือสารเป็นกระบวนการหรือเคร่ืองมือท่ีจะ
น าไปสู่ความเขา้ใจในการติดต่อและการ ท างานร่วมกนัของบุคคลในองคก์รเพื่อบรรลุเป้าหมาย แต่
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หากไม่เรียนรู้และเขา้ใจความตอ้งการของตนเอง ไม่เขา้ใจผูอ่ื้นแลว้ ไม่ว่าจะมีกระบวนการส่ือสารท่ี
ดีและมีอุปกรณ์ส่ือสารท่ีทนัสมยัเพียงใด  กไ็ร้คุณค่า  
   วนัชัย มีชาติ  (2548) กล่าวว่า การส่ือสารจ าเป็นจะต้องเข้าใจถึงความแตกต่าง 
ระหว่างบุคคล เม่ือบุคคลมีความแตกต่างกนั การส่ือสารท่ีดีจะตอ้งใช้ความมีมนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีดี
ควบคู่กนัไปดว้ย จึงจะท าให้การส่ือสารนั้นประสบผลส าเร็จ อน่ึง การส่ือสารท่ีผิดพลาดจะส่งผล
กระทบต่อการ บรรลุประสิทธิผลขององคก์รเสมอ การสร้างระบบการส่ือสารภายในองคก์รท่ีดีจึง
เป็นส่ิงจ าเป็นอย่างมาก หน้าท่ีส าคญัประการหน่ึงของผูบ้ริหารทุกองค์กร คือ การจดัระบบการ
ส่ือสารตลอดจนการไหลของขอ้มูลข่าวสารในองคก์รและลดความผิดพลาดหรืออุปสรรคในการ
ส่ือสาร ซ่ึงสามารถท าไดห้ลาย วิธีสรุปไดด้งัน้ี 
   1)  การติดตามผลและให้ขอ้มูลยอ้นกลบั (Follow–Up And Feedback) วิธีการน้ีจะ
ท าให้ กระบวนการส่ือสารเป็นแบบ Two–Way หากเป็นการใชเ้อกสารติดตามผลขอ้มูลยอ้นกลบั
อาจ ตรวจสอบไดจ้ากการโตต้อบ การแสดงออกของผูรั้บสารจะท าให้เราทราบว่าการส่ือสารมี
ความถูกตอ้ง เพียงไร  
   2) การใช้การส่ือสารหลายวิธี (Parallel Channels And Repetition) การใช้วิธีการ
ส่ือสารและช่องทางการส่ือสารหลายวิธีท าให้การติดต่อส่ือสารมีความถูกตอ้งยิ่งข้ึน เช่น มีการสั่ง
การดว้ย เอกสารเป็นลายลกัษณ์อกัษรแลว้ และยงัมีการประชุมและสั่งการดว้ยวาจาและใชโ้อกาส
พดูคุยอยา่ง ไม่เป็นทางการดว้ยกจ็ะท าใหก้ารส่ือสารถูกตอ้งมากยิง่ข้ึน  
   3) ระยะเวลา (Timing) ปัญหาด้านระยะเวลาเป็นสาเหตุหน่ึงของการส่ือสาร           
ท่ีเบ่ียงเบนไป ทั้งในแง่ของความกดดนัดา้นเวลาและความไม่เหมาะสม ในการส่ือสารเวลาหน่ึง ๆ 
องคก์รและกลุ่ม อาจก าหนดมาตรฐานดา้นเวลาเพื่อแกปั้ญหาดงักล่าวได ้เช่น ระบุไวล่้วงหนา้ว่าจะ
ท างานหน่ึงให้เสร็จ เม่ือใดเพื่อเป็นเกณฑ์ในการจดัแบ่งเวลาและติดต่อระหว่างกนัในการรายงาน
และสัง่การในองคก์ร  
   4) ให้ความสนใจกบัภาษา (Attention to Language) ในการส่ือสารนั้น การเลือกใช้
ค  าเป็นวิธีการหน่ึงท่ีจะลดความผดิพลาดในการส่ือสารได ้ซ่ึงการเลือกใชค้  า น้ีจะมีเก่ียวขอ้งกบัการ
ท าความเขา้ใจกบัผูท่ี้เราจะส่ือสารดว้ยวา่ควรจะใชภ้าษาในระดบัใด 
   5 )  ศู น ย์ ก ล า ง ข้ อ มู ล  ( Information Communication And Information Centers)            
การส่ือสารโดยวิธีการน้ีจะเป็นการส่ือสารท่ีรวดเร็วและยดืหยุน่ และมีความถูกตอ้งของขอ้มูลมาก 
   6) การให้รู้เท่าท่ีจ  าเป็น (The Exception Principle and The Need to Know) เป็นการ
วางระบบ ในการส่ือสารในองค์กรให้มีการส่ือสารในกรณีพิเศษและให้มีการรับขอ้มูลเฉพาะท่ี
จ าเป็นโดยการเสนอขอ้มูลไปยงัฝ่ายบริหารเฉพาะท่ีฝ่ายบริหารตอ้งการ ในขณะเดียวกนั ฝ่ายบริหาร
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ก็ให้ ขอ้มูลหรือส่ือสารกบัพนกังานเฉพาะส่ิงท่ีพนกังานจ าเป็นตอ้งรู้เท่านั้น ซ่ึงจะท าให้การส่ือสาร
ไม่มี ขอ้มูลมากเกินไป วิธีการน้ีจะเหมาะกบัองคก์รท่ีมีสายการบงัคบับญัชาสูง 
   7) การใช้ธรรมเนียมปฏิบัติในการส่ือสาร (Communication Etiquette) เป็นความ
พยายามท่ีจะวางระบบในการส่ือสาร เช่น โทรสาร ใหใ้ชส่ื้อสารเฉพาะในเร่ืองท่ีจ าเป็น และเร่งด่วน 
ซ่ึงการใชเ้คร่ืองมือโดยไม่จ าเป็นอาจจะท าให้การส่ือสารผิดพลาด หรือมีมากเกินความจ าเป็นการ
สร้างธรรมเนียมปฏิบติัท่ีเหมาะสมจึงเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการส่ือสารได ้ 
   8) การฟังอยา่งตั้งใจ (Listen Actively) เป็นการลดความผดิพลาดจากการส่ือสารการ
ตั้งใจฟังจะท า ให้ขอ้มูลท่ีผูส่้งสารตอ้งการจะส่งถึงผูรั้บสารครบถว้น ในขณะเดียวกนัการฟังอยา่ง
ตั้งใจนั้น ผูรั้บสารสามารถคิดต่อและไตร่ตรองส่ิงท่ีไดฟั้งและอาจมีการสอบถามหรือท าความเขา้ใจ
ขอ้มูล ข่าวสารไดม้ากข้ึน  นอกจากน้ี การฟังอยา่งตั้งใจจะท าใหเ้กิดความรู้สึกท่ีดีระหวา่งผูท่ี้ส่ือสาร
และเกิดการยอมรับกนั ซ่ึงจะเป็นการพฒันาระบบความสัมพนัธ์ท่ีดีระหว่างบุคลากรภายในองคก์ร
ตามมาดว้ย 
    จากการศึกษาผูว้ิจยัสรุปไดว้่า การส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพในองคก์รนั้น ผูบ้ริหาร
องคก์รควรก าหนดเป็นนโยบาย ประกอบดว้ย นโยบายดา้นการเผยแพร่ข่าวสารภายในองคก์ร เพื่อ
สร้างความเขา้ใจใหก้บับุคลากรในหน่วยงาน โดยจะเห็นว่า ประสิทธิภาพของการส่ือสารในองคก์ร       
ท่ีเป็นไปตามวตัถุประสงคแ์ละท าให้ผูส่้งสารและผูรั้บสารมีความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งตรงกนัแลว้นั้น    
จะเป็นปัจจยัส าคญัท่ีจะน าพาองคก์รไปสู่จุดมุ่งหมายแห่งความส าเร็จนัน่เอง ซ่ึงผูว้ิจยัจะน าในส่วน
ของแนวคิดเก่ียวกบัประสิทธิภาพการส่ือสารภายในองคก์รไปอธิบายและสร้างตวัแปรในประเด็น
ประสิทธิภาพของการส่ือสารภายในองคก์รต่อไป 
 
2.4 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
(ป.ป.ช.) 
  การป้องกนัและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการของประเทศไทย               
มีมาแต่ อดีต นบัตั้งแต่สมยัสุโขทยั สมยักรุงศรีอยธุยา สมยักรุงธนบุรี สมยักรุงรัตนโกสินทร์ จนถึง
ยุคปัจจุบนั โดยจุดเร่ิมตน้ของยุคปัจจุบนั ไดเ้ร่ิมจากมีการตรากฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการป้องกนั
และปราบปรามการทุจริต คือ กฎหมายลกัษณะอาญา ร.ศ.127 พระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการ
ตุลาการ พ.ศ. 2471 พระราชบญัญติัคณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดิน พ.ศ. 2476 พระราชกฤษฎีกาวิธี
พิจารณาลงโทษขา้ราชการและพนักงานเทศบาลผูก้ระท าผิดหน้าท่ีหรือหย่อนความสามารถ พ.ศ.
2490 พระราชบญัญติัเร่ืองราวร้องทุกข ์พ.ศ.2492  
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  ภายหลงัการปฏิวติัเม่ือวนัท่ี 17 พฤศจิกายน 2514  ได้มีการปรับปรุงระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดินใหม่ เพื่อให้เกิดความคล่องตวัในการบริหาร ลดการท างานท่ีซ ้ าซ้อนโดยรวมงาน
ของ ก.ต.ภ. ส านักงานคณะกรรมการเร่ืองราวร้องทุกข์และงานของผู ้ตรวจราชการส านัก
นายกรัฐมนตรี เขา้ดว้ยกนัแลว้จดัตั้งเป็นส านักงานคณะกรรมการตรวจและติดตามผลการปฏิบตั 
ราชการ (ก.ต.ป.) ตามประกาศของคณะปฏิวติัฉบบัท่ี 314 ลงวนัท่ี 13  ธนัวาคม 2515 มีหนา้ท่ีตรวจ
และติดตามการปฏิบติังานตามกฎหมาย ระเบียบ แบบแผน  และนโยบายของรัฐบาลรวมทั้งการ
สืบสวนสอบสวนเก่ียวกับการทุจริต และประพฤติมิชอบ  แต่เม่ือเกิดเหตุการณ์ เรียกร้อง
ประชาธิปไตยคร้ังยิ่งใหญ่ในประวติัศาสตร์ ของบรรดานิสิตนักศึกษา นักเรียนและประชาชน
หลากหลายอาชีพ ในวนัท่ี 14 ตุลาคม จึงเป็นผลใหส้ านกังาน ก.ต.ป. ตอ้งถูกยบุเลิกไป  
  เม่ือไดมี้การประกาศใชรั้ฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยพุทธศกัราช 2540 ซ่ึงมีการ
ก าหนดองคก์รอิสระข้ึนรวม 8 องคก์รหน่ึงในจ านวนนั้นไดมี้องคก์รหน่ึงท่ีมีอ านาจหนา้ท่ีเก่ียวกบั
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต เรียกว่าคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ มีส านักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเป็นหน่วยธุรการ      
ท่ีเป็นอิสระในการบริหารงานบุคคล การงบประมาณ และการด าเนินการอ่ืน 
  ต่อมาในวนัท่ี 17 พฤศจิกายน 2542 (ไดป้ระกาศใชพ้ระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 ประกาศราชกิจจานุเบกษาเล่ม 116 ตอนท่ี 
114 ก วนัท่ี 17 พ.ย. 2542) เป็นผลให้ส านักงาน ป.ป.ป.ได้ถูกยุบเลิกไป  และได้มีการจดัตั้ งเป็น
ส านักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่ง ชาติ ท่ีเรียกโดยย่อว่า "ส านักงาน 
ป.ป.ช." ข้ึน 
  1) วิสยัทศัน์ 
   เป็นองคก์รหลกัในการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตท่ีไดรั้บการยอมรับ และ
เช่ือมัน่ทั้งในและต่างประเทศ    
  2) ภารกิจหลกัและอ านาจหนา้ท่ี  
   2.1) ภารกิจหลกั 
    ส านักงาน ป.ป.ช. มีอ านาจหน้าท่ีเก่ียวกับราชการทัว่ไปของคณะกรรมการ
ป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และใหมี้อ านาจหนา้ท่ี ดงัต่อไปน้ี  
    2.1.1) รับผดิชอบงานธุรการของคณะกรรมการ ป.ป.ช.  
    2.1.2) ศึกษาและรวบรวมขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกบังานของคณะกรรมการป.ป.ช.  
    2.1.3) ศึกษาและสนับสนุนให้มีการศึกษาวิจยัและเผยแพร่ความรู้เก่ียวกบัการ
ทุจริตในวงราชการและการเมือง  
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    2.1.4) ปฏิบติัตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. มอบหมาย  
    2.1.5) เสนองบประมาณ ราย จ่ายตามม ติของคณ ะกรรมการ  ป .ป .ช .                  
ต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อจดัสรรเป็นเงินอุดหนุนของคณะกรรมการ ป.ป.ช. และส านกังาน ป.ป.ช.  
  3) อ านาจหนา้ท่ี  
   ตามแผนยทุธศาสตร์การบริหารประเทศ ก าหนดใหส้ านกังานคณะกรรมการป้องกนั
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ส านกังาน ป.ป.ช. เป็นส่วนราชการท่ีเป็นหน่วยงานอิสระ
ตามรัฐธรรมนูญมีฐานะเป็นกรมตามกฎหมายวา่ดว้ยระเบียบบริหารราชการแผน่ดิน โดยแบ่งอ านาจ
หนา้ท่ีหลกั ๆ ไดด้งัต่อไปน้ี 
  4) ดา้นป้องกนั  เป็นส่ิงท่ีส านักงาน ป.ป.ช. ให้ความส าคญัมาก โดยเน้นในเร่ืองการ
รณรงคก์ารสร้างจิตส านึก ในดา้นคุณธรรม จริยธรรม ปลูกฝังให้ประชาชนยึดมัน่ในความซ่ือสัตย ์
นอกจากน้ียงัส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนไดมี้ส่วนร่วมในการช่วยกนัป้องกนั และปราบปรามการทุจริต
ของสงัคม รวมไปถึงประเทศชาติอีกดว้ย 
  5) ดา้นปราบปราม เป็นหน้าท่ีท่ีเก่ียวกบัการไต่สวน ดว้ยความยุติธรรม และรวดเร็ว 
นอกจากน้ียงัรวมไปถึงการปรับปรุงกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น กฎหมายการคุม้ครองพยาน 
  6) ดา้นตรวจสอบ ส านักงาน ป.ป.ช. มีอ านาจในการตรวจสอบทรัพยสิ์นของราชการ 
หรือเจา้หนา้ท่ีรัฐระดบัสูง 
  7) ดา้นวิชาการ ส านกังาน ป.ป.ช. ส่งเสริมและสนบัสนุนการวิจยั ในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตท่ีอยู่ในขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการ ป.ป.ช.              
พร้อมด าเนินงานควบคู่ไปกบัแผนยุทธศาสตร์ชาติว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต 
เพื่อให้เกิดการขบัเคล่ือนและการพฒันาการเมืองประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นพระ
ประมุขท่ียดึมัน่อยูใ่นหลกันิติรัฐและหลดัธรรมาภิบาล ภายใตว้ิสยัทศัน์ "สังคมไทยมวิีนัยและยึดมัน่
ในคุณธรรม จริยธรรม ทุกภาคส่วน ร่วมกนัป้องกนัและปราบปรามการทุจริต" โดยส่งเสริมการ
ปลูกจิตส านึกให้สังคมไทยมีวินัย และยึดมัน่ในคุณธรรม จริยธรรม สนับสนุนการจดัการองค์
ความรู้เก่ียวกบัการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต พฒันาเครือข่ายป้องกนัและปราบปรามการ
ทุจริตอยา่งบูรณาการ รวมทั้งพฒันาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม กระจาย และถ่วงดุล
อ านาจ  
  8) ดา้นการต่างประเทศ คณะกรรมการ ป.ป.ช. ให้ความส าคญักบัการประสานงานคดี
ทุจริตระหว่างประเทศมาอย่างต่อเน่ือง ตลอดจนส่งเสริมการขยายเครือข่ายความร่วมมือในการ
ต่อต้านการทุจริต ทั้ งในกลุ่มภูมิภาคอาเซียน และแบบทวิภาคีกับองค์กรต่อต้านการทุจริต ใน
ประเทศต่างๆ อาทิ จีน สาธารณรัฐเกาหลี สาธารณรัฐอาหรับอียปิต ์ราชอาณาจกัรภูฏาน และองคก์ร
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ระหว่างประเทศอย่าง World Bank และ UNODC เป็นตน้ นอกจากนั้น ยงัผลกัดนัให้ประเทศไทย
เป็นเวทีในการแลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์ในการต่อตา้นการทุจริต ดว้ยการเป็นเจา้ภาพ
จดัการประชุมนานาชาติวา่ดว้ยการต่อตา้นการทุจริต คร้ังท่ี 14 
  ยุทธศาสตร์การส่ือสารเพ่ือการต่อต้านการทุจริต  (พ.ศ.2560 - 2564) 
  ส านกังาน ป.ป.ช. ไดจ้ดัท ายทุธศาสตร์ชาติวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต                   
ระยะท่ี 3 (2560-2564) ซ่ึงคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเม่ือวนัท่ี 11 ตุลาคม 2559 เพื่อใหส่้วนราชการ
ต่างๆ สามารถน าไปใช้ประกอบในการท าค  าของบประมาณในเร่ืองเก่ียวขอ้งกบัการต่อตา้นการ
ทุจริตให้ทนัปีถดัไป อนัเป็นการใชง้บประมาณท่ีรองรับกบัยุทธศาสตร์ชาติ ฯ ระยะท่ี 3 ต่อไป ซ่ึง
ในยทุธศาสตร์ชาติฯ ระยะท่ี 3  มีวิสัยทศัน์ว่า “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติตา้นทุจริต (Zero 
Tolerance & Clean Thailand)” ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ท่ี 4 พฒันาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก  
โดยก าหนดกลยุทธ์พฒันารูปแบบการส่ือสารสาธารณะเชิงสร้างสรรคเ์พื่อปรับเปล่ียนพฤติกรรม
(ยทุธศาสตร์การส่ือสารเพื่อการต่อตา้นการทุจริต พ.ศ. 2560 - 2564) 
  ประกอบกบัมติท่ีประชุมคณะอนุกรรมการโฆษกการประชาสัมพนัธ์และการบริหาร
การส่ือสารของส านักงาน ป.ป.ช. คร้ังท่ี 1-1/2559 เม่ือวนัท่ี 4 กรกฎาคม 2559 เห็นชอบให้ส านัก
ประชาสัมพนัธ์ด าเนินการปรับปรุงยุทธศาสตร์การส่ือสารเพื่อต่อตา้นการทุจริตของส านักงาน 
ป.ป.ช. ใหม่ให้สอดคลอ้งกับแผนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
ระยะท่ี 3 (พ.ศ.2560 - 2564) เพื่อใหมี้กรอบทิศทางและแผนในการด าเนินงาน และเกิดบูรณาการกบั
ทุกภาคส่วนในการขบัเคล่ือนงานส่ือสารเพื่อรณรงคก์ารป้องกนัและปรามปรามการทุจริตไปใน
ทิศทางเดียวกนั ใหเ้ขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายไดอ้ยา่งทัว่ถึง เพื่อสร้างสงัคมไม่ทนต่อการทุจริตในวงกวา้ง 
  ส านักประชาสัมพนัธ์ มีความมุ่งหวงัท่ีจะท าให้แผนน้ี เป็นเสมือนกุญแจน าไปสู่การ
พฒันากลไกในการขบัเคล่ือนงานส่ือสารใหส้ังคมเกิดความตระหนกัร่วมกนัถึงผลเสียหายท่ีเกิดจาก
การทุจริตและไม่ยอมรับไดอี้ก พร้อมเขา้มามีส่วนร่วมในการรณรงคต่์อตา้นการทุจริตใหเ้กิดผล  
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ภาพที ่2.4 ยทุธศาสตร์การส่ือสารเพื่อการต่อตา้นการทุจริต (พ.ศ.2560 - 2564) 
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ภาพที ่2.5 โครงสร้างส านกังาน ป.ป.ช. 
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ประธานกรรมการ ป.ป.ช. 
 

 
 

พลต ารวจเอก วชัรพล ประสารราชกิจ 
(Pol.Gen.Watcharapol Prasarnrajkit) 

 

กรรมการ ป.ป.ช 

 
นายปรีชา เลิศกมลมาศ 

(Mr.Preecha Lertkamolmart) 

 
พลต ารวจเอก สถาพร หลาวทอง 
(Pol.Gen.Sataphon Laothong) 

 
นายณรงค ์รัฐอมฤต 

(Mr.Narong Rathamarit) 

 
นางสาวสุภา ปิยะจิตติ 
(Miss Supa Piyajitti) 
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กรรมการ ป.ป.ช 

 
นายวิทยา อาคมพิทกัษ ์

(Mr.Vittaya Arkompituk) 

 
นางสุวณา สุวรรณจูฑะ 

(Mrs.Suwana Suwanjuta) 

 
นายสุรศกัด์ิ คีรีวิเชียร 

(Mr.Surasak Keereevichien) 

 
พลเอก บุณยวจัน์ เครือหงส์ 

(Gen.Boonyavat Kruahongs) 

 
ผู้บริหารส านักงาน ป.ป.ช. 

 

 
นายวรวิทย ์ สุขบุญ 

เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
 

 
นายประหยดั พวงจ าปา 

รองเลขาธิการคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. 

 
นายธรรมนูญ เรืองดิษฐ ์

รองเลขาธิการคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. 

 
นางณชัชา เกิดศรี 
รองเลขาธิการ

คณะกรรมการ ป.ป.ช. 
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ผู้บริหารส านักงาน ป.ป.ช. 
 

 
นายศกัด์ิชยั เมทินีพิศาลกุล 
รองเลขาธิการคณะกรรมการ 

ป.ป.ช. 

 
นายวรวิทย ์ทิพยธ์รรมธาดา 
รองเลขาธิการคณะกรรมการ 

ป.ป.ช. 

 
นายนิวติัไชย เกษมมงคล 

รองเลขาธิการ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. 

 
นายกิตติ ล้ิมพงษ ์

ผูช่้วยเลขาธิการคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. 

 
นายอุทิศ บวัศรี 
ผูช่้วยเลขาธิการ

คณะกรรมการ ป.ป.ช. 

 
นายพงศเ์อก วิจิตรกลู 
ผูช่้วยเลขาธิการ

คณะกรรมการ ป.ป.ช. 

 
นายพิเศษ นาคะพนัธ์ุ 

ผูช่้วยเลขาธิการคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. 

 
นายสุรพงษ ์อินทรถาวร 

ผูช่้วยเลขาธิการ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. 

 
นายทินกร เขมะวิชานุรัตน ์
ผูช่้วยเลขาธิการคณะกรรม 

การ ป.ป.ช. ภาค 1 

 
พนัต ารวจเอกอิทธิพล กิจสุวรรณ 
ผูช่้วยเลขาธิการคณะกรรมการ 

ป.ป.ช. ภาค 2 

 
นายสิทธิพงษ ์ปิงวงศานุรักษ ์

ผูช่้วยเลขาธิการ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ภาค 3 

 
นายอุดมศกัด์ิ ดุลยประพนัธ์ 
ผูช่้วยเลขาธิการคณะกรรม 

การ ป.ป.ช. ภาค 4 
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ผู้บริหารส านักงาน ป.ป.ช. 
 

 
นายประจวบ สวสัดิประสงค ์
ผูช่้วยเลขาธิการคณะกรรมการ 

ป.ป.ช. ภาค 5 

 
นายชาตรี ทองสาริ 
ผูช่้วยเลขาธิการ

คณะกรรมการ ป.ป.ช. ภาค 6 

 
นายพิเชฐ พุม่พนัธ์ 

ผูช่้วยเลขาธิการคณะกรรม 
การ ป.ป.ช. ภาค 7 

 

 
นายสมพล กาญจนโภณ 

ผูช่้วยเลขาธิการคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ภาค 8 

 
นายสนัน่ ทองจีน 
ผูช่้วยเลขาธิการ

คณะกรรมการ ป.ป.ช. ภาค 9 
 
 

2.5 งานวจิัยที่เกีย่วข้อง 
 จิตวฒัน์  สัมฤทธ์ิ (2547) ไดศึ้กษา พฤติกรรมการส่ือสารและความคิดเห็นของพนกังาน
ท่ีมีต่อวฒันธรรมการบริหารจดัการของสถาบันวิชาการ ทศท บริษทั ทศท คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 
(มหาชน)” พบว่า 1) ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของพนักงานไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา 
รายไดร้ะยะเวลาการปฏิบติังานและระดบัต าแหน่งงานของพนกังานท่ีแตกต่างกนัมีผลใหพ้ฤติกรรม
การส่ือสารแตกต่างกนั พบว่า พนกังานใหค้วามคิดเห็นไม่แตกต่างกนัในทุก ๆ ดา้น 2)ระยะเวลาใน
การปฏิบติังานกบัระดบัต าแหน่งของพนักงานท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อความคิดเห็นของพนักงานท่ีมี
ต่อวฒันธรรมการบริหารจดัการแตกต่างกนั พบว่า ระยะเวลาในการปฏิบติังานกบัระดบัต าแหน่ง
ของพนักงานท่ีแตกต่างกนัให้ความคิดเห็นท่ีไม่แตกต่างกนัในทุกดา้นโดยส่วนใหญ่พนักงานให้
ความคิดเห็นด้วยกับวฒันธรรมการบริหารจดัการของสถาบันวิชาการ ทศท 3) พฤติกรรมการ
ส่ือสารของพนกังานท่ีแตกต่างกนั มีความสัมพนัธ์กบัความคิดเห็นของพนักงานท่ีมีต่อวฒันธรรม
การบริหารจัดการแตกต่างกัน พบว่า พฤติกรรมการส่ือสารของพนักงานเกือบทุกด้านมี
ความสัมพนัธ์กบัความคิดเห็นของพนักงานท่ีมีต่อวฒันธรรมการบริหารจดัการ ท่ีระดบันัยส าคญั
ทางสถิติ .001 โดยมีแนวโนม้และทิศทางท่ีมีลกัษณะความสมัพนัธ์ระหวา่งกนัในทุก ๆ ดา้น 
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 พชัรา  แสงประชุมพนัธ์ (2548) ไดศึ้กษา การศึกษาความพึงพอใจของพนักงานท่ีมีต่อ
รูปแบบการส่ือสารภายในองค์การ  : กรณีศึกษาเฉพาะบริษทั กรุงไทยธุรกิจบริการจ ากดั พบว่า 
พนักงานมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการส่ือสารภายในบริษัท กรุงไทยธุรกิจบริการจ ากัด โดย
ภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาแต่ละดา้นพบว่ามีความพึงพอใจต่อรูปแบบการส่ือสาร
ในแนวนอนโดยรวมอยู่ในระดับมากและพนักงาน ท่ี มีความแตกต่างกันตามลักษณะ
ประชากรศาสตร์จะมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการส่ือสารภายในองคก์ารแตกต่างกนั ผลการวิจยั
เป็นไปตามสมมติฐานบางส่วน โดยพบว่า เพศแตกต่างกนัจะมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการส่ือสาร
ภายในองค์การแตกต่างกัน ส่วนอายุ ระดับการศึกษา ต าแหน่งงานท่ีด ารงอยู่ในปัจจุบันและ
ระยะเวลาในการปฏิบติังานแตกต่างกนัจะมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการส่ือสารภายในองคก์ารไม่
แตกต่างกนัและพนกังานท่ีมีความแตกต่างกนัตามลกัษณะประชากรศาสตร์จะมีความพึงพอใจใน
การปฏิบติังานแตกต่างกนั ผลการวิจยัเป็นไปตามสมมติฐานบางส่วน โดยพบว่า เพศแตกต่างกนัจะ
มีความพึงพอใจในการปฏิบติังานแตกต่างกนั ส่วนอาย ุระดบัการศึกษา ต าแหน่งงานท่ีด ารงอยูใ่น
ปัจจุบนัและระยะเวลาในการปฏิบติังานแตกต่างกนัจะมีความพึงพอใจในการปฏิบติังานภายใน
องคก์ารไม่แตกต่างกนั 
 ทิพยาภา น้อยสกุล (2553) ได้ศึกษา พฤติกรรมการส่ือสารในองค์กรของกรมธุรกิจ
พลงังานกระทรวงพลงังาน พบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายรุะหว่าง 26-35 ปีโดยมี
การศึกษาระดบัปริญญาตรี มีระยะเวลาในการท างานระหว่าง 1-3 ปี ส่วนสถานภาพการ ท างาน 
กลุ่มตวัอยา่งบรรจุเป็นขา้ราชการมากท่ีสุด ในส่วนของพฤติกรรมการส่ือสารในองคก์รดา้นวิธีการท่ี
ใช้ในการส่ือสารทางลายลกัษณ์อกัษร พบว่า ผ่านทางหนังสือเวียน บนัทึกขอ้ความและหนังสือ
ค าสั่งมีเป็นประจ า/บ่อย ๆ ส่วนวิธีการท่ีใชใ้นการส่ือสารทางวาจา พบว่า ผา่นทางการพบปะพูดคุย
เป็นรายบุคคล การพูดคุยทางโทรศพัท์ภายในและการพบปะพูดคุยเป็นกลุ่ม มีเป็นประจ า/บ่อย ๆ 
ส่วนดา้นความสนใจประเภทของข่าวสาร พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีความสนใจข่าวสารเก่ียวกบัการ
ปฏิบัติงานมากท่ีสุด ส าหรับด้านการรับข่าวสาร พบว่า กลุ่มตัวอย่างรับข่าวสารผ่านทาง
หนงัสือเวียน / บนัทึก / ค  าสั่ง / จดหมายมากท่ีสุด ในส่วนของรูปแบบการส่ือสารในองคก์ร พบว่า 
มีรูปแบบการส่ือสารในแนวนอนมากท่ีสุด รองลงมามีรูปแบบการส่ือสารจากล่างข้ึนบนและมี
รูปแบบการส่ือสารจากบนลงล่างน้อยท่ีสุด ส่วนการทดสอบสมมติฐาน  พบว่าลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการส่ือสารในองคก์รของบุคลากร กรมธุรกิจพลงังาน 
กระทรวงพลงังานแตกต่างกนั ซ่ึงกลุ่มตวัอย่างท่ีมีลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุ
ระยะเวลาในการท างานแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการส่ือสารในองคก์รไม่แตกต่างกนั ยกเวน้กลุ่ม
ตวัอย่างท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการส่ือสารในองคก์รแตกต่างกนั 2 ดา้น ไดแ้ก่ 
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ความคิดเห็นดา้นวิธีการท่ีใชใ้นการส่ือสารและความคิดเห็น ดา้นการรับข่าวสารอย่างมีนัยส าคญั
ทางสถิติท่ีระดับ .05 และสถานภาพการท างานท่ีแตกต่างกันมีพฤติกรรมการส่ือสารในองค์กร
แตกต่างกนัในทุกดา้นอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ส่วนลกัษณะทางประชากรศาสตร์ท่ี
แตกต่างกนัมีรูปแบบการส่ือสารในองคก์รของกรมธุรกิจพลงังาน กระทรวงพลงังานแตกต่างกนั 
พบว่า กลุ่มตัวอย่างท่ีมีลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ อายุ ระยะเวลาในการท างานและ
สถานภาพการท างานท่ีแตกต่างกันมีรูปแบบการส่ือสารในองค์กรไม่แตกต่างกัน ยกเวน้กลุ่ม
ตวัอย่างท่ีมีเพศแตกต่างกนัมีรูปแบบการส่ือสารในองคก์รแตกต่างกนั 1 ดา้น ไดแ้ก่ รูปแบบการ
ส่ือสารจากล่างข้ึนบนและระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีรูปแบบการส่ือสารในองคก์รแตกต่างกนั 1 
ดา้น ไดแ้ก่ รูปแบบการส่ือสารจากบนลงล่าง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และรูปแบบการ
ส่ือสารในองคก์รมีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการส่ือสารในองคก์รของบุคลากรกรมธุรกิจพลงังาน 
กระทรวงพลงังาน พบว่า รูปแบบการส่ือสารในองคก์รมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการส่ือสารใน
องคก์รของบุคลากร กรมธุรกิจพลงังาน กระทรวงพลงังานอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 โดย
มีความสัมพนัธ์ในทางบวกและเป็นความสัมพนัธ์ในระดบัปานกลาง 
 พรรณปพร โภคงั (2554) ไดศึ้กษา แนวทางการพฒันาประสิทธิภาพการส่ือสารภายใน

องคก์รของ คณะเทคโนโลยีการเกษตร พบว่า  บุคลากรคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลยั

เทคโนโลยีราชมงคลธญับุรี ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อประสิทธิภาพการส่ือสารภายในองคก์าร 

โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง ทุกดา้น ทางสถิติท่ีระดบั  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า ดา้นการ

ก าหนดภารกิจและเป้าหมายของการส่ือสาร มีประสิทธิภาพมากท่ีสุดรองลงมาคือ บุคลากรมี

ประสิทธิภาพด้านการส่ือสาร และบุคลากรมีประสิทธิภาพด้านการมอบหมายงานตามบทบาท

หน้าท่ี  บุคลากรคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รับทราบ

ข่าวสารดว้ยรูปแบบวิธีการ อนัดบัแรกคือจากเพื่อนร่วมงานเดียวกนั รองลงมาคือจาก Facebook 

และจากบอร์ดประชาสัมพนัธ์ และพบว่าบุคลากรมีความตอ้งการรับทราบข่าวสารดว้ยรูปแบวิธีการ

อนัดบัแรกจาก Facebookรองลงมาจากขอ้ความสั้น(SMS) และจากการประชุมในหน่วยงาน และ

บุคลากรคณะเทคโนโลยกีารเกษตร มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี ท่ีมีเพศ อายรุายไดต่้อ

เดือน ระดบัการศึกษาและสถานภาพ ต่างกนัมีความพึงพอใจต่อประสิทธิภาพการส่ือสารภายใน

องคก์ารโดยรวมแตกต่างกนั มีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี .05 
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 ชุติมนต์  สมบูรณ์แก้ว (2556) ได้ศึกษา ประสิทธิภาพการติดต่อส่ือสารภายใน 

ส านกังานพฒันาวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส านกังาน

พฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาติส่วนใหญ่เป็น เพศ หญิง จ านวน 188 คน คิดเป็นร้อยละ 56.50 

ส่วนใหญ่มีอาย ุ41 ปีข้ึนไปจ านวน 158 คนคิดเป็นร้อยละ 4 7 . 50 ระดบัการศึกษาปริญญาตรี 234 คนคิด

เป็นร้อยละ 70.20 ระยะเวลาท างาน 1 ปี -5 ปี จ านวน 101 คนคิดเป็นร้อย ละ 30.30 2.ระดับ และผูต้อบ

แบบสอบถามท่ีมีอายุ ระดบัการศึกษา ต าแหน่งปัจจุบนั และระยะเวลาการท างานแตกต่างกนั ให้

ระดบัประสิทธิภาพติดต่อประสานงานภายในส านกังานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาติ

ไม่แตกต่างกนัเวน้แต่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีเพศแตกต่างกนัมีประสิทธิภาพแตกต่างกนัอย่างมี

ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 จันจิรา  มังกรศักด์ิสิทธ์ (2556) ได้ศึกษา ความคิดเห็นของพนักงานต่อการส่ือสาร

ภายในองคก์ร : กรณีศึกษาโรงพยาบาลนนทเวช พบว่า ความคิดเห็นของพนักงานต่อการส่ือสาร

ภายในองคก์รของโรงพยาบาลนนทเวช ไม่พบความแตกต่างระกว่างเพศชายและเพศหญิง และเม่ือ

ใชส้ถิติ F–Test ทดสอบค่าเฉล่ียความเห็นของพนกังานต่อการส่ือสารในองคก์ารของโรงพยาบาลท

เวช พบความแตกต่างของตวัแปรดา้นอายงุานและฝ่ายท่ีสังกดัโดยภาพรวมท่ีระดบันยัส าคญั 0.5 แต่

ไม่พบความแตกต่างของตวัแปรดา้นอายแุละระดบัการศึกษา 

 เบญจวรรณ  แจ่มจ ารุญ (2557) ไดศึ้กษา ปัจจยับรรยากาศในการส่ือสารภายในองคก์ร 

กระบวนการในการส่ือสาร และส่ือสังคมออนไลน์ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการส่ือสารภายใน

องค์กรของบริษทัเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศ

หญิง มีอายุุ 26 - 30 ปีมีการศึกษา ระดบัสูงกว่าปริญญาตรีและมีรายไดเ้ฉลุีุ ่ยตุ่อเดือน 25,001 

– 35,000 บาท และผลการทดสอบ สมมติฐาน พบว่า บรรยากาศในการส่ือสารภายในองคก์ร ดา้น

การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจส่งผลต่อ ประสทธิภาพในการส่ือสารภายในองคก์รของพนักงาน

บริษทัเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร มากท่ีสุดรองลงมา คือ กระบวนการสุืุ่อสารดา้นช่องทาง

การสุืุ่อสาร บรรยากาศในการส่ือสารภายในองค์กรด้าน  การสนับสนุนซ่ึงกันและกัน 

กระบวนการสุืุ่อสาร ดา้นผูส่้งสาร และบรรยากาศในการสุืุ่อสารภายใน องค์กรดา้นการ

เปิดเผยการส่ือสาร จากบนลงล่าง ตามล าดบั โดยร่วมกนัพยากรณ์ประสทธุิุ์ภาพในการ ส่ือสาร
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ภายในองค์กรของพนักงานบริษทัเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครไดคิ้ดเป็นร้อยละ 63.1 อย่างมี

นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 แพมาลา  วฒันเสถียรสินธ์ุ (2559) ได้ศึกษา ปัจจัยท่ีส่งผลต่อปัญหาการส่ือสารใน

องคก์ร กรณีศึกษา บริษทั ยไูนเตด็ แสตนดาร์ด เทอร์มินลั จ ากดั (มหาชน) พบว่า ปัญหาการส่ือสาร

ในองคก์รส่วนมากพบเร่ืองของความไม่เขา้ใจ กนั การไม่ส่ือสารระหว่างกนั ช่องทางการส่ือสารท่ี

ไม่เพียงพอและการบิดเบือนของขอ้มูล ข่าวสารท่ี เกิดข้ึนในการส่ือสารภายในองคก์ร นอกจากน้ียงั

พบว่า ปัจจยัท่ีส่งผลต่อปัญหาการส่ือสารภายใน องค์กรนั้น เกิดจากปัจจยัท่ีเกิดข้ึนมาเป็นระยะ

เวลานาน เป็นปัญหาเร้ือรัง สะสมท่ีเกิดข้ึน ไม่ว่าจะเป็น ปัจจยัดา้นความเหล่ือมล ้าระหว่างกนั การ

แบ่งพรรคแบ่งพวก ระบบอุปถมัภ์ท่ีเกิดข้ึนภายในองค์กร และยงัพบว่าทศันคติของบุคลากรใน

องคก์รและการถูกปิดกั้นการส่ือสารของบุคลากรเป็นปัจจยัส าคญั ท่ีก่อให้เกิดปัญหาการส่ือสาร

ภายในองคก์รอีกดว้ย 

 จากผลการทดสอบจากสมมุติฐาน โดยวิธีทดสอบทางสถิติพบว่า พนักงานท่ีมีอายุ
แตกต่างกนัมีความคิดเห็นเก่ียวกบับรรยากาศการส่ือสารภายในองคก์ร ดา้นการสนับสนุนซ่ึงกนั
และกัน แตกต่างกัน และพนักงานท่ีมีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีความคิดคิดเห็นเก่ียวกับ
บรรยากาศการส่ือสารภายในองค์กรด้านความไวว้างใจและการมีส่วนร่วมท่ีแตกต่างกัน และ
พนกังานท่ีมีระยะเวลาในการปฏิบติังานท่ีแตกต่างกนัมีความคิดเห็นเก่ียวกบับรรยากาศการส่ือสาร
ภายในองคก์รดา้นความไวว้างใจและดา้นการสนบัสนุนซ่ึงกนัและกนัแตกต่างกนั 
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2.6 กรอบแนวคิดของการวจิัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่2.6 กรอบแนวคิดของการวิจยั 

 

 

 

 
 

ข้อมูลทัว่ไป 
– เพศ                        
– อาย ุ                                   
– ระดบัการศึกษา               
– ระดบัการปฏิบติังาน 

 

 
 

แนวทางพฒันาการส่ือสาร
ในองค์กร 

 

ปัจจัยทีส่่งผลต่อประสิทธิภาพ 
การส่ือสารในองค์กร 

- ผูส่้งสาร 
- ขอ้มูลข่าวสาร 
- ช่องทางในการส่งสาร 
- ผูรั้บสาร 
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บทที ่3 

ระเบียบวธีิวจิัย 
 

 การศึกษาวิจยัเร่ือง“ปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการส่ือสารในองคก์รของส านกังาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)” เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ
(Quantitative Research) ซ่ึงมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  1) ประชากร 
   ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ บุคลากรของส านกังานคณะกรรมการป้องกนั
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)ในส่วนกลาง จ านวน 1,570 คน (ขอ้มูลกรอบอตัราก าลงั
ขา้ราชการ ส านกังาน ป.ป.ช.  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560) ดงัน้ี 
 
ตารางที่  3.1 จ านวนบุคลากรของส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ (ป.ป.ช.) ในส่วนกลาง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 

สังกดั 
กรอบอตัราทั้งหมด 

ระดบัต าแหน่ง 
ประเภทวชิาการ 

วิชา 
การ 

(รวม) 

ระดบัต าแหน่ง
ประเภททัว่ไป 

ทัว่ไป 
(รวม) 

M+A B รวม ชช. ชพ. ชก. ปก. อส. ชง. ปง. 
นกับริหาร 13 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ผูเ้ช่ียวชาญ + 
ผูท้รงฯ 29 0 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1. สลธ. 39 12 51 1 1 1 25 28 1 1 6 8 
2.กลุ่มประสานฯ  6 1 7 0 3 0 3 6 0 0 1 1 
3. ตสน. 5 2 7 1 1 3 0 5 0 0 1 1 
4. สตก. 19 5 24 2 1 4 7 14 1 0 4 5 
5. สมก. 43 9 52 1 0 8 25 34 1 0 4 5 
6. สปม. 16 4 20 0 2 3 6 11 1 0 2 3 
7. สปร. 15 5 20 1 1 5 7 14 1 0 3 4 
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ตารางที่ 3.1 (ต่อ) 
 

สังกดั 
กรอบอตัราทั้งหมด 

ระดบัต าแหน่ง 
ประเภทวชิาการ 

วิชา 
การ 

(รวม) 

ระดบัต าแหน่ง
ประเภททัว่ไป 

ทัว่ไป 
(รวม) 

M+A B รวม ชช. ชพ. ชก. ปก. อส. ชง. ปง. 
8. สปว. 21 4 25 0 2 4 12 18 0 0 3 3 
9. สปพ. 26 6 32 3 1 7 12 23 1 0 4 5 
10. สทพ. 20 24 44 1 2 4 5 12 1 0 12 13 
11. สทม. 38 3 41 2 9 13 11 35 0 0 2 2 
12. สสท. 20 1 21 2 0 7 6 15 0 0 1 1 
13. สทว. 38 3 41 2 11 11 13 37 0 0 3 3 
14. สตม.1 32 10 42 5 5 6 11 27 1 0 7 8 
15. สตม. 2 55 15 70 4 2 19 16 41 1 0 8 9 
16. สตม. 3 67 15 82 4 1 15 18 38 1 0 8 9 
17. สตม. 4 56 15 71 1 5 8 21 35 0 0 9 9 
18. สตร. 1 78 15 93 1 8 12 15 36 1 1 8 10 
19. สตร. 2 58 15 73 5 1 8 18 32 0 1 7 8 
20. สตร. 3 61 15 76 2 3 11 26 42 1 1 6 8 
21. สตว. 61 14 75 1 2 19 20 42 0 1 6 7 
22. ส.สืบสวนฯ 52 6 58 1 2 2 23 28 0 0 6 6 
23. สคด. 51 5 56 3 1 13 32 49 1 1 3 5 
24. สนย. 39 4 43 5 3 12 13 33 1 0 3 4 
25. สบก. 22 11 33 1 1 6 13 21 1 1 6 8 
26. สบค. 48 3 51 2 5 12 21 40 0 1 2 3 
27. สบท. 40 5 45 3 5 8 20 36 2 0 4 6 
28. สปส. 28 6 34 2 2 1 16 21 1 0 3 4 
29. สอก. 21 5 26 1 2 2 9 14 1 0 4 5 
30. สกต. 33 4 37 2 2 6 13 23 0 0 3 3 
31. สกม. 31 5 36 3 0 8 17 28 1 0 4 5 
32. สปช. 45 15 60 5 1 11 17 34 1 2 4 7 
33. ศทส. 39 11 50 3 1 5 27 36 1 2 4 7 
34. ศวจ. 16 5 21 0 0 2 10 12 1 0 4 5 
35. ศกร. 30 4 34 0 2 2 10 14 0 0 3 3 
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ตารางที่ 3.1 (ต่อ) 
 

สังกดั 
กรอบอตัราทั้งหมด 

ระดบัต าแหน่ง 
ประเภทวชิาการ 

วิชา 
การ 

(รวม) 

ระดบัต าแหน่ง
ประเภททัว่ไป 

ทัว่ไป 
(รวม) 

M+A B รวม ชช. ชพ. ชก. ปก. อส. ชง. ปง. 
35. ศกร. 30 4 34 0 2 2 10 14 0 0 3 3 
36. ศูนย์
ประมวลฯ 16 3 19 

    
0 

   
0 

37. ศูนยป์ระเมินฯ 14 
      

0 
   

0 
รวม 1,327  285 1,612 70 88 258 518 934 23 12 158 193 

 

**อตัราก าลงัทั้งหมดรวม 1,612 คน ตดัต าแหน่งนกับริหาร/เช่ียวชาญและผูท้รงฯ คงเหลือ 1,570 คน 
**ต าแหน่งเรียงตามล าดบัอาวโุส   
ชช. = ต าแหน่งเช่ียวชาญ   ชพ. = ต าแหน่งช านาญการพเิศษ   
ชก. = ต าแหน่งช านาญการ  ปก. = ต าแหน่งปฏิบติัการ   
อส. = ต าแหน่งอาวโุส   ชง. = ต าแหน่งช านาญงาน   
ปง. = ต าแหน่งปฏิบติังาน   
  2) กลุ่มตัวอย่าง  
   กลุ่มตัวอย่างงานวิจัยน้ี คือ บุคลากรของส านักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ในส่วนกลาง จ านวน 318 คนโดยดว้ยวิธีการค านวณโดยใช้
สูตรของยามาเน่ (Yamane,1967)  ณ ระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 95% ความผดิพลาดไม่เกิน 5% ดงัน้ี 

 สูตร n = 2

N
1 + Ne  

 
 เม่ือ n  คือ  ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งท่ีตอ้งการ 

N คือ ขนาดของประชากร 
e คือ ความคลาดเล่ือนของการสุ่มตวัอยา่งท่ียอมรับได ้ 

 
 แทนค่า  n =  2

1570
1+1,570 (0.05)  
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 แทนค่า  n =  1,570

4.925
 

 
n  =  317.048 

 ดงันั้น ขนาดของกลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยั คือ 318 คน และท าการสุ่มตวัอย่างแบบ
บงัเอิญ (Accidental Sampling) 
 
3.2 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
  1) ขั้นตอนในการสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิัย   
   1.1) ศึกษาทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพ
การส่ือสารในองค์กรของส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
(ป.ป.ช.) เพื่อน ามาเป็นแนวทางในการสร้างกรอบแนวคิดในการวิจยั      
   1.2) สร้างแบบสอบถามให้สอดคล้องกับกรอบแนวคิดในการวิจัย และน า 
แบบสอบถามท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนไปเสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาและให้ผูท้รงคุณวุฒิ เพื่อตรวจสอบ                 
ความถูกตอ้งและแนะน ามาปรับปรุงแกไ้ขแบบสอบถามใหถู้กตอ้งเหมาะสม   
   1.3) น าแบบสอบถามท่ีด าเนินการปรับปรุงแก้ไขแล้วไปหาค่าความเช่ือมั่น 
(Reliability) โดยการแจกแบบสอบถามกบักลุ่มตวัอย่างจ านวน 30 ชุด และน าไปท าการวิเคราะห์              
หาความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม โดยใชว้ิธีหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอนบาค (Cronbach’s 
Alpha Coefficient)   
   1.4) น าแบบสอบถามฉบบัสมบูรณ์ไปเกบ็ขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง  
  2) แบบสอบถามทีใ่ช้ในการวจิัย    
   ผูว้ิจัยเลือกใช้เคร่ืองมือเป็นแบบสอบถามปลายปิด (Closeended questionnaire) 
จ านวน  318 ชุด โดยเน้ือหาแบบสอบถามแบ่งเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี 
   ส่วนที่ 1  เป็นค าถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามไดแ้ก่  เพศ  อายุ
การศึกษา และระดบัการปฏิบติังาน โดยหาค่าร้อยละ (Percentage) 
   ส่วนที่ 2  เป็นค าถามเก่ียวกบัความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อปัจจยัท่ี
ส่งผลต่อประสิทธิภาพการส่ือสารในองคก์รของส านักงาน ป.ป.ช.  ใชเ้กณฑ์การให้คะแนนของ
แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scales)แบ่งออกเป็น 5 ระดับ  และมีความหมาย
ดงัต่อไปน้ี ส าหรับเกณฑ์การให้คะแนน (บุญชม ศรีสะอาด. 2551 : 103) ดงัน้ี 
   5   หมายถึง   ระดบัเห็นดว้ยมากท่ีสุด     
   4   หมายถึง   ระดบัเห็นดว้ยมาก   
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   3   หมายถึง   ระดบัเห็นดว้ยปานกลาง     
   2   หมายถึง   ระดบัเห็นดว้ยนอ้ย   
   1  หมายถึง   ระดบัเห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด 
 ผูว้ิจยัก าหนดการแปลความหมายในส่วนท่ี 2 โดยการค านวณระดบัคะแนนเฉล่ีย ดงัน้ี  

ช่วงคะแนน   = 
คะแนนสูงสุด – คะแนนต ่าสุด 

ระดบัการวดั 
 

      =   
5

15−  

      =   0.8 

 ไดค่้าช่วงคะแนน ดงัน้ี 
 คะแนนเฉล่ีย 1.00 – 1.80     หมายถึง    ความส าคญัของปัจจยัท่ีส่งผลต่อ 
      ประสิทธิภาพการส่ือสารในองคก์ร 
      อยูใ่นระดบัส าคญันอ้ยท่ีสุด 
 คะแนนเฉล่ีย 1.81 – 2.60     หมายถึง    ความส าคญัของปัจจยัท่ีส่งผลต่อ 
      ประสิทธิภาพการส่ือสารในองคก์ร 
      อยูใ่นระดบัส าคญันอ้ย 
 คะแนนเฉล่ีย 2.61 – 3.40     หมายถึง    ความส าคญัของปัจจยัท่ีส่งผลต่อ 
      ประสิทธิภาพการส่ือสารในองคก์ร 
      อยูใ่นระดบัส าคญัปานกลาง 
 คะแนนเฉล่ีย 3.41 – 4.20     หมายถึง    ความส าคญัของปัจจยัท่ีส่งผลต่อ 
      ประสิทธิภาพการส่ือสารในองคก์ร 
      อยูใ่นระดบัส าคญัมาก 
 คะแนนเฉล่ีย 4.21 – 5.00     หมายถึง    ความส าคญัของปัจจยัท่ีส่งผลต่อ 
      ประสิทธิภาพการส่ือสารในองคก์ร 
      อยูใ่นระดบัส าคญัมากท่ีสุด 
             ส่วนที่ 3  เป็นความคิดเห็นเก่ียวกบัแนวทางการพฒันาประสิทธิภาพการส่ือสารในองคก์ร
ของส านกังาน ป.ป.ช. โดยใหผู้ต้อบแบบสอบถามท าเคร่ืองหมายลงในช่องวา่งท่ีตรงกบัความ
คิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถาม โดยหาค่าร้อยละ (Percentage) 
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3.3 การทดสอบเคร่ืองมือ  
  1) การตรวจสอบความตรง (Validity) ผูว้ิจยัไดน้ าเสนอแบบสอบถามท่ีได้สร้างข้ึน     
ต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาและผูท้รงคุณวุฒิ เพื่อตรวจสอบความครบถว้นและความสอดคล้องของเน้ือหา 
(Content Validity) ของแบบสอบถามท่ีตรงกบัเร่ืองท่ีจะศึกษา  
  2) การตรวจสอบความเช่ือมั่น (Reliability) ผูว้ิจัยได้น าแบบสอบถามไปทดสอบ 
เพื่อให้ แน่ใจว่า ผูต้อบแบบสอบถามจะมีความเขา้ใจตรงกนั และตอบค าถามไดต้ามความเป็นจริง
ทุกข้อ  รวมทั้ งข้อค าถามมีความ เท่ี ยงทางส ถิ ติ  วิ ธีการทดสอบกระท าโดยการทดลอง                       
น าแบบสอบถามไปเก็บขอ้มูลจากบุคลากรของส านกังาน ป.ป.ช. จ านวน 30 ตวัอยา่ง หลงัจากนั้น          
จึงวิเคราะห์ความตรงของแบบสอบถามโดยใช้สถิติและพิจารณาจากค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่า          
ของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ไดเ้ท่ากบั .967 
 
3.4 วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
  การวิจัยคร้ังน้ี  ผู ้ศึกษาวิจัยเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล ในเดือนมีนาคม – 
พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ผูว้ิจยัด าเนินการเกบ็และรวบรวมขอ้มูล ดงัน้ี 
  1) ขอความร่วมมือและจดัส่งแบบสอบถามไปยงักลุ่มตวัอยา่ง  
  2) รวบรวมแบบสอบถามท่ีกรอกขอ้มูลแลว้ มาท าการตรวจสอบความเรียบร้อย  
  3) น าแบบสอบถามมาตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว ้น าขอ้มูลจดัลงรหัส          
เพื่อน าไปวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป  
 
3.5 สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
  ผูว้ิจยัไดก้ าหนดสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถาม ประกอบดว้ย  
  1) การวิ เคราะห์โดยใช้สถิติ เชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)ใช้ส าห รับการ
วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปจากแบบสอบถามโดยใช้ค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) 
ค่าเฉล่ีย (X ) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
  2) การวิเคราะห์โดยใชส้ถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เพื่อทดสอบสมมติฐาน
โดยใชค่้า t-test เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างขอ้มูลกรณีมีตวัแปร 2 กลุ่ม และค่า F-test 
หรือการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-way Analysis of Variance: One-way ANOVA) 
และเม่ือพบว่าค่าสถิติมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคญัจะท าการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ีย
ระหวา่งกลุ่มเป็นรายคู่โดยใชว้ิธีการ Least Square Difference (LSD) 



 

 



 
 

 
บทที ่4 

ผลการศึกษา 

 
 การวิจัย เร่ือง ปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการส่ือสารในองค์กร ของส านักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research) เพื่อตอบวตัถุประสงคข์องการวิจยั ดงัน้ี 
 1. เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการส่ือสารในองค์กรของส านักงาน
คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) 
 2. เพื่อเปรียบเทียบปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการส่ือสารในองคก์รของส านักงาน
คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) จ าแนกตามขอ้มูลทัว่ไปของ
ผูต้อบแบบสอบถาม 
 3. เพื่อศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกับแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการส่ือสารใน
องคก์รของส านกังาน ป.ป.ช.  
  สัญลกัษณ์ทางสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล 
  n แทน จ านวนของกลุ่มตวัอยา่ง  

  X  แทน  ค่าเฉล่ีย (Mean) 
  S.D. แทน ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
  t แทน t Distribution เปรียบความแตกต่างของค่าเฉล่ีย 2 ตวัแปร 
  F แทน F Distribution เปรียบความแตกต่างของค่าเฉล่ีย 2 ตวัแปรข้ึนไป 
  df แทน ระดบัชั้นแห่งความเป็นอิสระ 
  SS แทน ผลรวมก าลงัสองของคะแนน 
  MS แทน ค่าเฉล่ียของผลรวมก าลงัสองของคะแนน 
  Sig แทน ค่าความน่าจะเป็นระดบันยัส าคญัทางสถิติ 
  *  แทน ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
  **  แทน ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
 
 
 



51 

4.1  วเิคราะห์ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  จากแบบสอบถามวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ดงัตารางท่ี 4.1  
 
ตารางที่ 4.1 แสดงจ านวน ค่าร้อยละขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 
 

เพศ จ านวน  ร้อยละ 
 ชาย 143 44.97 
 หญิง 175 55.03 
 รวม 318 100.00 

 
 จากตารางท่ี 4.1 ผลการศึกษาขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ พบว่า 
กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจ านวน 175 คน  คิดเป็นร้อยละ 55.03 และเป็นเพศชาย จ านวน                
143 คน  คิดเป็นร้อยละ 44.97 
 
ตารางที่ 4.2 แสดงจ านวน ค่าร้อยละขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามอายุ 
 

อายุ จ านวน  ร้อยละ 
 20 - 30 ปี  42 13.21 
 31 - 40 ปี 183 57.55 
 41 - 50 ปี 76 23.90 
 51 ปี ข้ึนไป 17 5.35 
 รวม 318 100.00 

 
 จากตารางท่ี 4.2 ผลการศึกษาขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามอายุ พบว่า 
กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีอาย ุ31 - 40 ปี จ านวน 183  คน  คิดเป็นร้อยละ 57.55  รองลงมาอาย ุ41 - 50 ปี
จ านวน  76 คน คิดเป็นร้อยละ 23.90 อายุ 20 – 30 ปีจ านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 13.21 และอาย ุ 
51 ปี ข้ึนไป จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 5.35 
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ตารางที่ 4.3 แสดงจ านวน ค่าร้อยละขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม  
 จ าแนกตามระดบัการศึกษา     
 

ระดับการศึกษา     จ านวน  ร้อยละ 
 ต ่ากวา่ปริญญาตรี  10 3.14 
 ปริญญาตรี  204 64.15 
 สูงกวา่ปริญญาตรี 104 32.70 
 รวม 318 100.00 

 
 จากตารางท่ี 4.3 ผลการศึกษาขอ้มูลทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดับ
การศึกษา พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี จ านวน 204 คน  คิดเป็น
ร้อยละ 64.15 รองลงมาส าเร็จการศึกษาระดบัสูงกว่าปริญญาตรี จ านวน  104 คน คิดเป็นร้อยละ 
32.70 และ ส าเร็จการศึกษาต ่ากวา่ปริญญาตรี จ านวน 10 คน  คิดเป็นร้อยละ 3.14 
 
ตารางที่ 4.4 แสดงจ านวน ค่าร้อยละขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม  
 จ าแนกตามระดบัการปฏิบติังาน 
 

ระดับการปฏบิัติงาน จ านวน  ร้อยละ 
 ปฏิบติัการ 148 46.54 
 ช านาญการ 45 14.15 
 ช านาญการพิเศษ 21 6.60 
 เช่ียวชาญ 26 8.18 
 ปฏิบติังาน 65 20.44 
 ช านาญงาน 5 1.57 
 อาวโุส 8 2.52 

รวม 318 100.00 
 
 จากตารางท่ี 4.4 ผลการศึกษาขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดบัการ
ปฏิบติังาน พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ปฏิบติังานในระดบัปฏิบตัิการจ านวน 148  คน  คิดเป็น
ร้อยละ 46.54 รองลงมาระดับปฏิบัติงาน จ านวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 20.44 ระดับช านาญการ 
จ านวน 45 คน ค ิด เป็นร้อยละ  14.15 ระดับ เช่ียวชาญ จ านวน 26 คน ค ิด เป็นร้อยละ  8.18                  
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ระดับช านาญการพิเศษ  จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 6.60 ระดับอาวุโส จ านวน 8 คน คิดเป็น           
ร้อยละ 2.52 และระดบัช านาญงาน  จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 1.57 
 
4.2  วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการส่ือสารในองค์กรของส านักงานคณะกรรมการ
ป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) 
  การวิเคราะห์ระดบัความคิดเห็นของบุคลากรของส านักงานคณะกรรมการป้องกนัและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ในส่วนกลางต่อปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการส่ือสาร
ในองค์กรของส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)           
ดงัตารางท่ี 4.5 – 4.9 
 
ตารางที่ 4.5  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดบัความคิดเห็นของบุคลากรต่อปัจจยัท่ีส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการส่ือสารในองคก์รของส านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ (ป.ป.ช.) ในภาพรวม และรายปัจจยั 
 

ปัจจัยที ่
ปัจจัยทีส่่งผลต่อประสิทธิภาพการส่ือสาร

ในองค์กรของส านักงาน ป.ป.ช. X  S.D. ระดับ 

1 ทกัษะในการส่ือสารของผูส่้งสาร 
ท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการส่ือสาร 4.08 0.75 มาก 

2 ทกัษะในการส่ือสารของผูรั้บสาร 
ท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการส่ือสาร 4.08 0.73 มาก 

3 ท่านรับรู้และเขา้ใจประเภทของ 
ข่าวสารต่อไปน้ีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 3.57 0.77 มาก 

4 ท่านรับรู้และเขา้ใจข่าวสารจากช่องทาง
ต่อไปน้ีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 3.81 0.75 มาก 

ภาพรวม 3.95 0.66 มาก 
 
 จากตารางท่ี 4.5 พบว่า ระดบัความคิดเห็นของบุคลากรต่อปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพ
การส่ือสารในองค์กรของส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
(ป.ป.ช.) ในภาพรวม (X  = 3.95, S.D. = 0.66)  เม่ือพิจารณาเป็นรายปัจจยั พบว่า  ปัจจยัท่ีอยูใ่นระดบั
มากล าดบัแรกคือ ปัจจยัทกัษะในการส่ือสารของผูส่้งสารท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการส่ือสาร และ
ปัจจยัทกัษะในการส่ือสารของผูรั้บสารท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการส่ือสาร (X  = 4.08, S.D. = 0.75, 
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0.73) รองลงมาคือ ปัจจยัท่านรับรู้และเขา้ใจข่าวสารจากช่องทางต่อไปน้ีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ (X  
= 3.81, S.D. = 0.75) ส่วนปัจจยัท่ีอยู่ในระดบัมากล าดบัสุดทา้ยคือ ปัจจยัท่านรับรู้และเขา้ใจประเภท
ของข่าวสารต่อไปน้ีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ (X  = 3.57, S.D. = 0.77)  
อยูใ่นระดบัมากเป็นล าดบัสุดทา้ย ตามล าดบั 
 
ตารางที่ 4.6 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดบัความคิดเห็นของบุคลากรต่อปัจจยัท่ีส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการส่ือสารในองคก์รของส านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ (ป.ป.ช.) ปัจจยัทกัษะในการส่ือสารของผูส่้งสารท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการส่ือสาร 
ในภาพรวม และรายขอ้ 
 

ข้อที ่
ทกัษะในการส่ือสารของผู้ส่งสาร 
ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการส่ือสาร X  S.D. ระดับ 

1 เน้ือหาท่ีผูส่้งสารส่งมีความครบถว้น  
ใชภ้าษาท่ีเขา้ใจง่าย ไม่วกไปวนมา 4.15 0.90 มาก 

2 ผูส่้งสารแสดงกิริยาดว้ยรอยยิม้  
นอบนอ้ม และดูเป็นมิตร 4.11 0.81 มาก 

3 ผูส่้งสารดูน่าเช่ือถือ 4.08 0.77 มาก 
4 ผูส่้งสารใชค้  าพดูท่ีเป็นกลาง ไม่เอนเอียง

ต่อฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง 4.19 0.80 มาก 
5 ผูส่้งสารเลือกช่องทางในการส่ือสารได้

เหมาะสม อาทิ ใชห้นงัสือเวียนภายใน 
เพื่อแจง้ข่าวสารใหเ้จา้หนา้ท่ีไดรั้บทราบ
อยา่งทัว่ถึง 4.03 0.85 มาก 

6 ผูส่้งสารมีบทบาทส าคญัในการถ่ายทอด
เร่ืองราวต่าง ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อบุคลากร
ในองคก์รไดรั้บทราบ ซ่ึงจะท าใหก้าร
ปฏิบติังานมีประสิทธิภาพโดยจะส่งผลต่อ
ความส าเร็จขององคก์ร 4.11 0.86 มาก 

7 ผูส่้งสารตอ้งเขา้ใจถึงพฤติกรรมการส่ือสาร
ท่ีผูรั้บสารหรือสมาชิกในองคก์รยดึถือ
ปฏิบติักนัมา 4.02 0.85 มาก 

ภาพรวม 4.08 0.75 มาก 
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 จากตารางท่ี 4.6 พบว่า ระดบัความคิดเห็นของบุคลากรต่อปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพ
การส่ือสารในองค์กรของส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
(ป.ป.ช.) ปัจจยัทกัษะในการส่ือสารของผูส่้งสารท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการส่ือสารในภาพรวม      
อยู่ในระดบัมาก  (X  = 4.08, S.D. = 0.75)  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า  ขอ้ท่ีอยู่ในระดบัมากล าดบั
แรกคือ ผูส่้งสารใชค้  าพดูท่ีเป็นกลาง ไม่เอนเอียงต่อฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง (X  = 4.19, S.D. = 0.80)   
รองลงมาคือ เน้ือหาท่ีผูส่้งสารส่งมีความครบถว้น ใชภ้าษาท่ีเขา้ใจง่าย ไม่วกไปวนมา(X  = 4.15, 
S.D. = 0.90)  ผูส่้งสารมีบทบาทส าคญัในการถ่ายทอดเร่ืองราวต่าง ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรใน
องค์กรได้รับทราบ ซ่ึงจะท าให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพโดยจะส่งผลต่อความส าเร็จของ
องคก์ร และผูส่้งสารแสดงกิริยาดว้ยรอยยิม้ นอบนอ้ม และดูเป็นมิตร(X  = 4.11, S.D. = 0.86, 0.81) 
ผูส่้งสารดูน่าเช่ือถือ (X  = 4.08, S.D. = 0.77) ผูส่้งสารเลือกช่องทางในการส่ือสารไดเ้หมาะสม อาทิ 
ใชห้นงัสือเวียนภายในเพื่อแจง้ข่าวสารให้เจา้หนา้ท่ีไดรั้บทราบอยา่งทัว่ถึง (X  = 4.03, S.D. = 0.85) 
ส่วนขอ้ท่ีอยู่ในระดบัมากล าดบัสุดทา้ยคือ ผูส่้งสารตอ้งเขา้ใจถึงพฤติกรรมการส่ือสารท่ีผูรั้บสาร
หรือสมาชิกในองคก์รยึดถือปฏิบัติกนัมา (X  = 4.02, S.D. = 0.85) อยูใ่นระดบัมากเป็นล าดบัสุดทา้ย 
ตามล าดบั 
 
ตารางที่ 4.7 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นของบุคลากรต่อปัจจัยท่ีส่งผล         
ต่อประสิทธิภาพการส่ือสารในองคก์รของส านักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ปัจจยัทกัษะในการส่ือสารของผูรั้บสารท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการส่ือสาร 
ในภาพรวม และรายขอ้ 
 

ข้อที ่
ทกัษะในการส่ือสารของผู้รับสารทีส่่งผล

ต่อประสิทธิภาพการส่ือสาร X  S.D. ระดับ 

8 ผูรั้บสารสามารถรับรู้ ตีความ และท าความ
เขา้ใจกบัเน้ือหาหรือเร่ืองท่ีผูส่้งส่ือสารมา
ไดอ้ยา่งชดัเจน ครบถว้น และน าไปปฏิบติั
ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 4.13 0.87 มาก 

9 ผูรั้บสารตอ้งมีความสนใจต่อ 
เร่ืองท่ีผูส่้งสารส่งมา 4.04 0.87 มาก 

10 ผูรั้บสารตอ้งมีทศันคติท่ีดีต่อผูส่้งสาร 3.94 0.87 มาก 
11 ผูรั้บสารตอ้งมีความรู้ในเร่ือง 

ท่ีผูส่้งสารส่งมา 3.80 0.91 มาก 
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ตารางที่ 4.7 (ต่อ) 
 

ข้อที ่
ทกัษะในการส่ือสารของผู้รับสารทีส่่งผล

ต่อประสิทธิภาพการส่ือสาร X  S.D. ระดับ 

12 ผูรั้บสารสามารถเขา้ถึงช่องทางต่าง ๆ  
ท่ีผูส่้งสารส่งมาไดอ้ยา่งสะดวก รวดเร็ว 4.00 0.95 มาก 

13 ผูรั้บสารตอ้งเปิดใจยอมรับข่าวสาร 
ท่ีผูส่้งสารส่งมา โดยค านึงถึงการเคารพ
และใหเ้กียรติซ่ึงกนัและกนั 4.14 0.84 มาก 

14 ผูรั้บสารมีพฤติกรรมท่ีสอดคลอ้งไป 
ในทางเดียวกนักบัผูส่้งสารและบุคลากร 
ในองคก์ร เช่น การท างานโดยยดึและ
ปฏิบติัตามกฏระเบียบ และค่านิยม 
ท่ีวา่ ซ่ือสตัย ์เป็นธรรม มืออาชีพ 4.04 0.89 มาก 

ภาพรวม 4.08 0.73 มาก 
 
 จากตารางท่ี 4.7 พบว่า ระดบัความคิดเห็นของบุคลากรต่อปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพ
การส่ือสารในองค์กรของส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
(ป.ป.ช.) ปัจจยัทกัษะในการส่ือสารของผูรั้บสารท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการส่ือสารในภาพรวม        
อยู่ในระดบัมาก  (X  = 4.08, S.D. = 0.73)  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า  ขอ้ท่ีอยู่ในระดบัมากล าดบั
แรกคือ ผูรั้บสารตอ้งเปิดใจยอมรับข่าวสารท่ีผูส่้งสารส่งมา โดยค านึงถึงการเคารพและให้เกียรติซ่ึง
กนัและกนั (X  = 4.14, S.D. = 0.84)  รองลงมาคือ ผูรั้บสารสามารถรับรู้ ตีความ และท าความเขา้ใจ
กบัเน้ือหาหรือเร่ืองท่ีผูส่้งส่ือสารมาไดอ้ยา่งชดัเจน ครบถว้น และน าไปปฏิบติัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง (X  = 
4.13, S.D. = 0.87)  ผูรั้บสารมีพฤติกรรมท่ีสอดคลอ้งไปในทางเดียวกนักบัผูส่้งสารและบุคลากรใน
องคก์ร เช่น การท างานโดยยึดและปฏิบติัตามกฏระเบียบ และค่านิยมท่ีว่า ซ่ือสัตย ์เป็นธรรม มือ
อาชีพ และผูรั้บสารตอ้งมีความสนใจต่อเร่ืองท่ีผูส่้งสารส่งมา (X  = 4.04, S.D. = 0.89, 0.87)  ผูรั้บสาร
สามารถเขา้ถึงช่องทางต่าง ๆ ท่ีผูส่้งสารส่งมาไดอ้ยา่งสะดวก รวดเร็ว (X  = 4.00, S.D. = 0.95)  ผูรั้บ
สารตอ้งมีทศันคติท่ีดีต่อผูส่้งสาร (X  = 3.94, S.D. = 0.87)  ส่วนขอ้ท่ีอยูใ่นระดบัมากล าดบัสุดทา้ยคือ 
ผูรั้บสารตอ้งมีความรู้ในเร่ืองท่ีผูส่้งสารส่งมา (X  = 3.80, S.D. = 0.91) อยู่ในระดับมากเป็นล าดับ
สุดทา้ย ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.8 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดบัความคิดเห็นของบุคลากรต่อปัจจยัท่ีส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการส่ือสารในองคก์รของส านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ (ป.ป.ช.) ปัจจยัท่านรับรู้และเขา้ใจประเภทของข่าวสารต่อไปน้ีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
ในภาพรวม และรายขอ้ 
 

ข้อที ่
ท่านรับรู้และเข้าใจประเภทของข่าวสาร

ต่อไปนีไ้ด้อย่างมีประสิทธิภาพ X  S.D. ระดับ 

15 ค าสัง่/ นโยบายของผูบ้ริหาร 3.82 0.83 มาก 
16 ข่าวสารเก่ียวกบัระเบียบการปฏิบติังาน 3.81 0.81 มาก 
17 ข่าวสารเก่ียวกบัสวสัดิการ/สิทธิประโยชน์

ต่าง ๆ ของบุคลากร 3.64 1.02 มาก 
18 ข่าวสารเก่ียวกบักิจกรรมการอบรม/

สมัมนา/กิจกรรมพิเศษของหน่วยงาน 3.68 0.87 มาก 
19 ข่าวประชาสมัพนัธ์ทัว่ไป 3.68 0.81 มาก 
20 ข่าวประชาสมัพนัธ์จากหน่วยงานภายนอก 3.31 1.01 ปานกลาง 

ภาพรวม 3.57 0.77 มาก 
 
 จากตารางท่ี 4.8 พบว่า ระดบัความคิดเห็นของบุคลากรต่อปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพ
การส่ือสารในองคก์รของส านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) 
ปัจจยัท่านรับรู้และเขา้ใจประเภทของข่าวสารต่อไปน้ีไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพในภาพรวม อยู่ใน
ระดบัมาก  (X  = 3.57, S.D. = 0.77)  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่  ขอ้ท่ีอยูใ่นระดบัมากล าดบัแรกคือ 
ค าสั่ง/ นโยบายของผูบ้ริหาร (X  = 3.82, S.D. = 0.83) รองลงมาคือ ข่าวสารเก่ียวกับระเบียบการ
ปฏิบติังาน (X  = 3.81, S.D. = 0.81) ข่าวสารเก่ียวกบักิจกรรมการอบรม/สัมมนา/กิจกรรมพิเศษของ
หน่วยงานและข่าวประชาสัมพนัธ์ทัว่ไป (X  = 3.68, S.D. = 0.87, 0.81) ส่วนขอ้ท่ีอยู่ในระดบัปาน
กลางล าดบัสุดทา้ยคือ ข่าวประชาสมัพนัธ์จากหน่วยงานภายนอก (X  = 3.31, S.D. = 1.01) ตามล าดบั 
 
 
 
 



58 

ตารางที่ 4.9 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดบัความคิดเห็นของบุคลากรต่อปัจจยัท่ีส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการส่ือสารในองคก์รของส านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ (ป.ป.ช.) ปัจจยัท่านรับรู้และเขา้ใจข่าวสารจากช่องทางต่อไปน้ีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
ในภาพรวม และรายขอ้ 
 

ข้อที ่
ปัจจัยท่านรับรู้และเข้าใจข่าวสาร 

จากช่องทางต่อไปนีไ้ด้ 
อย่างมีประสิทธิภาพ 

X  S.D. ระดับ 

21 บนัทึกขอ้ความ เช่น หนงัสือเวียน 3.99 0.85 มาก 
22 จดหมายอิเลก็ทรอนิกส์(e-mail) 3.37 1.10 ปานกลาง 
23 ระบบอิเลก็ทรอนิกส์(e-saraban) 3.42 1.07 ปานกลาง 
24 วารสารส านกังาน ป.ป.ช. 3.21 1.01 ปานกลาง 
25 บอร์ดประชาสมัพนัธ์ เช่น ในส านกั/ลิฟต ์ 3.79 0.92 มาก 
26 เสียงตามสาย ส านกังาน ป.ป.ช. 3.57 1.00 มาก 
27 ทางโทรศพัท ์ 3.32 1.17 ปานกลาง 
28 การประชุม เช่น ประชุมตามภารกิจงาน

ดา้นต่างๆ หรือการประชุมภายในส านกั 3.67 0.90 มาก 
29 พดูคุยแลกเปล่ียนกบัเพื่อนร่วมงานส านกั

เดียวกนัหรือต่างส านกั 3.83 0.86 มาก 
30 ส่ือสารผา่นแอปพลิเคชนัไลน์

ประชาสัมพนัธ์อาสา 3.22 1.00 ปานกลาง 
31 ส่ือสารผา่นแอปพลิเคชนัไลน์ภายในส านกั 3.54 1.03 มาก 
32 ระบบอินทราเน็ต

https://portal.nacc.go.th/web/guest/nacc-
intranet     3.69 0.87 มาก 

33 Facebook เช่น เพจส านกัประชาสมัพนัธ์ 
ส านกังาน ป.ป.ช. /เพจส่ือสารองคก์ร 
ส านกังาน ป.ป.ช. 3.28 0.91 ปานกลาง 

34 ทวิตเตอร์ PR_NACC 2.72 1.10 ปานกลาง 
35 เวป็ไซตส์ านกังาน ป.ป.ช. www.nacc.go.th 3.64 0.97 มาก 

ภาพรวม 3.81 0.75 มาก 
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 จากตารางท่ี 4.9 พบว่า ระดบัความคิดเห็นของบุคลากรต่อปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพ
การส่ือสารในองคก์รของส านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)  
ปัจจยัท่านรับรู้และเขา้ใจข่าวสารจากช่องทางต่อไปน้ีได้อย่างมีประสิทธิภาพในภาพรวม อยู่ใน
ระดบัมาก  (X  = 3.81, S.D. = 0.75)  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่  ขอ้ท่ีอยูใ่นระดบัมากล าดบัแรกคือ 
บนัทึกขอ้ความ เช่น หนงัสือเวียน (X  = 3.99, S.D. = 0.85) รองลงมาคือ พูดคุยแลกเปล่ียนกบัเพื่อน
ร่วมงานส านกัเดียวกนัหรือต่างส านกั (X  = 3.83, S.D. = 0.86) บอร์ดประชาสัมพนัธ์ เช่น ในส านกั/
ลิฟต์ (X  = 3.79, S.D. = 0.92) ระบบอินทราเน็ตhttps://portal.nacc.go.th/web/guest/nacc-intranet     
(X  = 3.69, S.D. = 0.87) การประชุม เช่น ประชุมตามภารกิจงานดา้นต่างๆ หรือการประชุมภายใน
ส านัก (X  = 3.67, S.D. = 0.90) และ เว็ปไซต์ส านักงาน ป.ป.ช. www.nacc.go.th (X  = 3.64, S.D. = 
0.97) อยู่ในระดับมาก ส่วนขอ้ท่ีอยู่ในระดับปานกลางล าดับล าแรกคือ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-
saraban) (X  = 3.42, S.D. = 1.07) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์(e-mail) (X  = 3.37, S.D. = 1.10) ทาง
โทรศพัท ์(X  = 3.32, S.D. = 1.17) Facebook เช่น เพจส านักประชาสัมพนัธ์ ส านกังาน ป.ป.ช. /เพจ
ส่ือสารองคก์ร ส านกังาน ป.ป.ช. (X  = 3.28, S.D. = 0.91) วารสารส านกังาน ป.ป.ช. (X  = 3.21, S.D. 
= 1.01) และ ทวิตเตอร์ PR_NACC (X  = 2.72, S.D. = 1.10) อยู่ในระดับปานกลางล าดับสุดท้าย 
ตามล าดบั 
 
4.3  วิเคราะห์เปรียบเทียบปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการส่ือสารในองค์กรของส านักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) จ าแนกตามข้อมูลทั่วไปของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม 
  การวิเคราะห์เปรียบเทียบปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการส่ือสารในองค์กรของ
ส านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) จ าแนกตาม เพศ  อาย ุ    
ระดบัการศึกษา และระดบัการปฏิบติังาน ดงัตารางท่ี 4.10  – 4.13 
   
 
 
 
 
 
 
 

http://www.nacc.go.th/
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ตารางที่ 4.10 เปรียบเทียบปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการส่ือสารในองค์กรของส านักงาน
คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) จ าแนกตามเพศ ในภาพรวม และ
รายปัจจยั 
 

 
ปัจจัย
ที ่

ปัจจัยทีส่่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการส่ือสาร 
ในองค์กรของส านักงาน 

ป.ป.ช. 

เพศ   

t Sig. 
ชาย 

(n = 143) 
หญงิ 

(n = 175) 

X  S.D. X  S.D. 
1 ทกัษะในการส่ือสารของ 

ผูส่้งสารท่ีส่งผลต่อประสิทธิ 
ภาพการส่ือสาร 4.14 0.77 4.04 0.73 1.18 .24 

2 ทกัษะในการส่ือสาร 
ของผูรั้บสารท่ีส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการส่ือสาร 4.08 0.67 4.09 0.78 0.18 .86 

3 
 

ท่านรับรู้และเขา้ใจประเภท
ของข่าวสารต่อไปน้ีได ้
อยา่งมีประสิทธิภาพ 3.43 0.81 3.68 0.73 2.91** .00 

4 ท่านรับรู้และเขา้ใจข่าวสาร
จากช่องทางต่อไปน้ีไดอ้ยา่ง
มีประสิทธิภาพ 3.78 0.76 3.84 0.75 0.78 .43 

ภาพรวม 3.96 0.69 3.94 0.63 0.22 .83 
**  มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
 
 จากตารางท่ี 4.10 เปรียบเทียบปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการส่ือสารในองคก์รของ
ส านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) จ าแนกตามเพศ พบว่า 
บุคลากรท่ีมีเพศต่างกนั ในภาพรวม มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกนั เม่ือพิจารณาเป็นรายปัจจยั พบว่า  
บุคลากรมีความคิดเห็นต่อปัจจัยท่านรับรู้และเข้าใจประเภทของข่าวสารต่อไปน้ีได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01    
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ตารางที่ 4.11 เปรียบเทียบปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการส่ือสารในองค์กรของส านักงาน
คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) จ าแนกตามอาย ุในภาพรวม และ
รายปัจจยั 
 

ปัจจัย 
ที ่

ปัจจัยทีส่่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการส่ือสาร 
ในองค์กรของส านักงาน 

ป.ป.ช. 

แหล่งความ 
แปรปรวน 

df SS MS F Sig. 

1 ทกัษะในการส่ือสาร
ของผูส่้งสารท่ีส่งผล 
ต่อประสิทธิภาพ 
การส่ือสาร 

ระหวา่งกลุ่ม .43 3 .14 .26 .86 
ภายในกลุ่ม 176.44 314 .56   
รวม 176.87 317    

2 ทกัษะในการส่ือสาร 
ของผูรั้บสารท่ีส่งผล 
ต่อประสิทธิภาพ 
การส่ือสาร 

ระหวา่งกลุ่ม 6.70 3 2.23 4.29** .01 
ภายในกลุ่ม 163.51 314 .52   
รวม 170.21 317    

3 ท่านรับรู้และเขา้ใจ
ประเภทของข่าวสาร
ต่อไปน้ีไดอ้ยา่ง 
มีประสิทธิภาพ 

ระหวา่งกลุ่ม 3.73 3 1.24 2.11 .10 
ภายในกลุ่ม 185.06 314 .59   
รวม 188.80 317    

4 ท่านรับรู้และเขา้ใจ
ข่าวสารจากช่องทาง
ต่อไปน้ีไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

ระหวา่งกลุ่ม 4.24 3 1.41 2.53 .06 
ภายในกลุ่ม 175.87 314 .56   
รวม 180.12 317    

 
ภาพรวม 

ระหว่างกลุ่ม 1.54 3 .51 1.18 .32 
ภายในกลุ่ม 136.39 314 .43   
รวม 137.93 317    

**  มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
 
 จากตารางท่ี 4.11 เปรียบเทียบปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการส่ือสารในองคก์รของ
ส านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) จ าแนกตามอาย ุพบว่า 
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บุคลากรท่ีมีอายตุ่างกนั ในภาพรวม มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกนั เม่ือพิจารณาเป็นรายปัจจยั พบว่า  
บุคลากรมีความคิดเห็นต่อปัจจยัทักษะในการส่ือสารของผูรั้บสารท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการ
ส่ือสาร แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01   จึงเปรียบเทียบเป็นรายคู่ดว้ยสถิติ LSD ดงั
ตารางท่ี 12 
 
ตารางท่ี  12  เปรียบเทียบทกัษะในการส่ือสารของผูรั้บสารท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการส่ือสาร 
จ าแนกตามอาย ุเป็นรายคู่ดว้ยวิธี LSD 
 

อายุ X  
20 - 30 ปี 31 - 40 ปี 41 - 50 ปี 51 ปี ขึน้ไป 

3.94 4.02 4.23 4.53 
20 - 30 ปี  3.94 - 0.08 0.29* 0.59* 
31 - 40 ปี 4.02   0.21* 0.51* 
41 - 50 ปี 4.23    0.30 
51 ปี ขึน้ไป 4.53    - 

 
 จากตารางท่ี 12 เม่ือเปรียบเทียบทกัษะในการส่ือสารของผูรั้บสารท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพ
การส่ือสาร จ าแนกตามอายุ  เป็นรายคู่ดว้ยวิธี LSD พบว่า  บุคลากรของส านักงานคณะกรรมการ
ป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ในส่วนกลางท่ีมีอายุ 20 - 30 ปี มีความคิดเห็น
แตกต่างกบับุคลากรอาย ุ41 - 50 ปี อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 บุคลากรท่ีมีอาย ุ20 - 30 ปี มี
ความคิดเห็นแตกต่างกบับุคลากรอาย ุ51 ปี ข้ึนไป อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 บุคลากรท่ีมี
อาย ุ31 - 40 ปี มีความคิดเห็นแตกต่างกบับุคลากรอาย ุ51 ปี ข้ึนไป อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
และบุคลากรท่ีมีอาย ุ31 - 40 ปี มีความคิดเห็นแตกต่างกบับุคลากรอาย ุ51 ปี ข้ึนไป อยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .01 ส่วนคู่อ่ืนๆ ไม่แตกต่างกนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



63 

ตารางที่ 4.13 เปรียบเทียบปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการส่ือสารในองค์กรของส านักงาน
คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) จ าแนกตามระดบัการศึกษา ใน
ภาพรวม และรายปัจจยั 
 

ปัจจัย 
ที ่

ปัจจัยทีส่่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการส่ือสาร 
ในองค์กรของส านักงาน 

ป.ป.ช. 

แหล่งความ 
แปรปรวน 

df SS MS F Sig. 

1 ทกัษะในการส่ือสาร
ของผูส่้งสารท่ีส่งผล 
ต่อประสิทธิภาพ 
การส่ือสาร 

ระหวา่งกลุ่ม .60 2 .30 .54 .59 
ภายในกลุ่ม 176.27 315 .56   
รวม 176.87 317    

2 ทกัษะในการส่ือสาร 
ของผูรั้บสารท่ีส่งผล 
ต่อประสิทธิภาพ 
การส่ือสาร 

ระหวา่งกลุ่ม 2.00 2 1.00 1.87 .16 
ภายในกลุ่ม 168.21 315 .53   
รวม 170.21 317    

3 ท่านรับรู้และเขา้ใจ
ประเภทของข่าวสาร
ต่อไปน้ีไดอ้ยา่ง 
มีประสิทธิภาพ 

ระหวา่งกลุ่ม .47 2 .23 .39 .68 
ภายในกลุ่ม 188.33 315 .60   
รวม 188.80 317    

4 ท่านรับรู้และเขา้ใจ
ข่าวสารจากช่องทาง
ต่อไปน้ีไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

ระหวา่งกลุ่ม 1.74 2 .87 1.54 .22 
ภายในกลุ่ม 178.37 315 .57   
รวม 180.12 317    

 
ภาพรวม 

ระหว่างกลุ่ม .68 2 .34 .78 .46 
ภายในกลุ่ม 137.25 315 .44   
รวม 137.93 317    

**  มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
 
 จากตารางท่ี 4.13 เปรียบเทียบปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการส่ือสารในองคก์รของ
ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) จ าแนกตามระดับ
การศึกษา พบว่า บุคลากรท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั ในภาพรวม และรายปัจจยั มีความคิดเห็นไม่
แตกต่างกนั  
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ตารางที่ 4.14 เปรียบเทียบปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการส่ือสารในองค์กรของส านักงาน
คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) จ าแนกตามระดบัการปฏิบติังาน 
ในภาพรวม และรายปัจจยั 
 

ปัจจัย 
ที ่

ปัจจัยทีส่่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการส่ือสาร 
ในองค์กรของส านักงาน 

ป.ป.ช. 

แหล่งความ 
แปรปรวน 

df SS MS F Sig. 

1 ทกัษะในการส่ือสาร
ของผูส่้งสารท่ีส่งผล 
ต่อประสิทธิภาพ 
การส่ือสาร 

ระหวา่งกลุ่ม 9.66 6 1.61 2.99** .01 
ภายในกลุ่ม 167.21 311 .54   
รวม 176.87 317    

2 ทกัษะในการส่ือสาร 
ของผูรั้บสารท่ีส่งผล 
ต่อประสิทธิภาพ 
การส่ือสาร 

ระหวา่งกลุ่ม 6.41 6 1.07 2.03 .06 
ภายในกลุ่ม 163.80 311 .53   
รวม 170.21 317    

3 ท่านรับรู้และเขา้ใจ
ประเภทของข่าวสาร
ต่อไปน้ีไดอ้ยา่ง 
มีประสิทธิภาพ 

ระหวา่งกลุ่ม 9.64 6 1.61 2.79** .01 
ภายในกลุ่ม 179.15 311 .58   
รวม 188.80 317    

4 ท่านรับรู้และเขา้ใจ
ข่าวสารจากช่องทาง
ต่อไปน้ีไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

ระหวา่งกลุ่ม 8.56 6 1.43 2.59* .02 
ภายในกลุ่ม 171.56 311 .55   
รวม 180.12 317    

 
ภาพรวม 

ระหว่างกลุ่ม 6.90 6 1.15 2.73** .01 
ภายในกลุ่ม 131.03 311 .42   
รวม 137.93 317    

**  มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
*  มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 
 จากตารางท่ี 4.13 เปรียบเทียบปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการส่ือสารในองคก์รของ
ส านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) จ าแนกตามระดบัการ
ปฏิบติังาน พบว่า บุคลากรท่ีมีระดบัการปฏิบติังานต่างกนั ในภาพรวม และรายปัจจยั มีความคิดเห็น
แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 เม่ือพิจารณาเป็นรายปัจจยั พบวา่ 1) บุคลากรมีความ
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คิดเห็นต่อปัจจยัทกัษะในการส่ือสารของผูส่้งสารท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการส่ือสาร แตกต่างกนั
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  2) บุคลากรมีความคิดเห็นต่อปัจจยัท่านรับรู้และเขา้ใจประเภท
ของข่าวสารต่อไปน้ีไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  และ 
3) บุคลากรมีความคิดเห็นต่อปัจจัยท่านรับรู้และเข้าใจข่าวสารจากช่องทางต่อไปน้ีได้อย่างมี
ประสิทธิภาพแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 จึงเปรียบเทียบเป็นรายคู่ดว้ยสถิติ  
LSD ดงัตารางท่ี 15 - 16 
 
ตารางที่  15  เปรียบเทียบปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการส่ือสารในองคก์รของส านกังาน 
คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)  ในภาพรวม จ าแนกตาม 
ระดบัการปฏิบติังานเป็นรายคู่ดว้ยวิธี LSD 
 

ระดับการ
ปฏิบัติงาน X  

ปฏิบัต ิ
การ 

ช านาญ
การ 

ช านาญ
การ
พเิศษ 

เช่ียว 
ชาญ 

ปฏิบัต ิ
งาน 

ช านาญ 
งาน 

อาวุโส 

3.93 3.76 4.15 4.33 3.88 3.90 4.13 
ปฏิบัตกิาร 3.93 - .18 .22 .39** .05 .03 .19 
ช านาญ
การ 

3.76  - .39** .57** .13 .14 .34 

ช านาญ
การพเิศษ 

4.15   - .17 .27 .25 .03 

เช่ียวชาญ 4.33    - .45** .43 .20 
ปฏิบัตงิาน  3.88     - .02 .24 
ช านาญ
งาน 

3.90      - .23 

อาวุโส  4.13       - 
**  มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
 
 จากตารางท่ี 15  เม่ือเปรียบเทียบปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการส่ือสารในองคก์รของ
ส านักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)  ในภาพรวม จ าแนก
ตามระดับการปฏิบติังาน เป็นรายคู่ด้วยวิธี LSD พบว่า  1) บุคลากรของส านักงานคณะกรรมการ
ป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ในส่วนกลางระดับปฏิบติัการมีความคิดเห็น
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แตกต่างกบับุคลากรระดบัช านาญการ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  2) บุคลากรของส านกังาน
คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ในส่วนกลางระดบัช านาญการมี
ความคิดเห็นแตกต่างกับบุคลากรระดับช านาญการพิเศษอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .01 3) 
บุคลากรของส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ใน
ส่วนกลางระดบัช านาญการมีความคิดเห็นแตกต่างกบับุคลากรระดบัเช่ียวชาญอย่างมีนัยส าคญัทาง
สถิติท่ีระดับ .01 และ 4) บุคลากรของส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ (ป.ป.ช.) ในส่วนกลางระดบัเช่ียวชาญมีความคิดเห็นแตกต่างกบับุคลากรระดบัปฏิบติังาน
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01   
 
ตารางที่  16  เปรียบเทียบทกัษะในการส่ือสารของผูส่้งสารท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการส่ือสาร 
 จ าแนกตามระดบัการปฏิบติังานเป็นรายคู่ดว้ยวิธี LSD 
 

ระดับการ
ปฏิบัติงาน X  

ปฏิบัต ิ
การ 

ช านาญ
การ 

ช านาญ
การพเิศษ 

เช่ียว 
ชาญ 

ปฏิบัต ิ
งาน 

ช านาญ
งาน 

อาวุโส 

4.14 3.82 4.36 4.40 3.92 3.90 4.06 
ปฏิบัตกิาร 4.14 - .32** .22 .26 .22** .24 .07 
ช านาญ
การ 

3.82  - .53** .58** .10 .07 .24 

ช านาญ
การพเิศษ 

4.36   - .04 .43** .46 .29 

เช่ียวชาญ 4.40    - .48** .50 .34 
ปฏิบัตงิาน  3.92     - .02 .14 
ช านาญ
งาน 

3.90      - .16 

อาวุโส  4.06       - 
**  มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
 
 จากตารางท่ี 16 เม่ือเปรียบเทียบทกัษะในการส่ือสารของผูส่้งสารท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพ
การส่ือสารจ าแนกตามระดบัการปฏิบติังาน เป็นรายคู่ดว้ยวิธี LSD พบว่า  1) บุคลากรของส านกังาน
คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ในส่วนกลางระดบัปฏิบติัการมี
ความคิดเห็นแตกต่างกบับุคลากรระดบัช านาญการอยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 2) บุคลากร
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ของส านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ในส่วนกลางระดบั
ปฏิบติัการมีความคิดเห็นแตกต่างกบับุคลากรระดบัปฏิบติังาน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  
3) บุคลากรของส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ใน
ส่วนกลางระดบัช านาญการมีความคิดเห็นแตกต่างกบับุคลากรระดบัช านาญการพิเศษอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดับ .014) บุคลากรของส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ (ป.ป.ช.) ในส่วนกลางระดบัช านาญการมีความคิดเห็นแตกต่างกบับุคลากรระดบัเช่ียวชาญ
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  ส่วนคู่อ่ืนๆ ไม่แตกต่างกัน 5) บุคลากรของส านักงาน
คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ในส่วนกลางระดบัช านาญการ
พิเศษมีความคิดเห็นแตกต่างกบับุคลากรระดับปฏิบติังานอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 6) 
บุคลากรของส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ใน
ส่วนกลางระดบัเช่ียวชาญมีความคิดเห็นแตกต่างกบับุคลากรระดบัปฏิบติังานอย่างมีนัยส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .01 ส่วนคู่อ่ืนๆ ไม่แตกต่างกนั 
 
ตารางที่  17  เปรียบเทียบท่านรับรู้และเขา้ใจประเภทของข่าวสารต่อไปน้ีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
จ าแนกตามระดบัการปฏิบติังานเป็นรายคู่ดว้ยวิธี LSD 
 

ระดับการ
ปฏิบัติงาน X  

ปฏิบัต ิ
การ 

ช านาญ
การ 

ช านาญ
การพเิศษ 

เช่ียว 
ชาญ 

ปฏิบัต ิ
งาน 

ช านาญ
งาน 

อาวุโส 

3.50 3.41 3.76 4.08 3.54 3.60 3.75 
ปฏิบัตกิาร 3.50 - .09 .26 .58** .04 .10 .25 
ช านาญการ 3.41  - .35 .66** .13 .19 .34 
ช านาญการ
พเิศษ 

3.76   - .32 .22 .16 .01 

เช่ียวชาญ 4.08    - .54** .48 .33 
ปฏิบตัิงาน  3.54     - .06 .21 
ช านาญงาน 3.60      - .15 
อาวุโส  3.75       - 
**  มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
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 จากตารางท่ี 17  เม่ื อ เป รียบ เที ยบทักษะในการ ส่ือสารของผู ้ส่ งสาร ท่ี ส่ งผลต่อ
ประสิทธิภาพการส่ือสารจ าแนกตามระดบัการปฏิบติังาน เป็นรายคู่ดว้ยวิธี LSD พบว่า 1) บุคลากร
ของส านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ในส่วนกลางระดบั
ปฏิบติัการมีความคิดเห็นแตกต่างกบับุคลากรระดบัเช่ียวชาญอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 2) 
บุคลากรของส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ใน
ส่วนกลางระดบัช านาญการมีความคิดเห็นแตกต่างกบับุคลากรระดบัเช่ียวชาญอย่างมีนัยส าคญัทาง
สถิติท่ีระดับ .01และ 3) บุคลากรของส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ (ป.ป.ช.) ในส่วนกลางระดบัเช่ียวชาญมีความคิดเห็นแตกต่างกบับุคลากรระดบัปฏิบติังาน
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ส่วนคู่อ่ืนๆ ไม่แตกต่างกนั 
 
ตารางที่  18  เปรียบเทียบท่านรับรู้และเขา้ใจข่าวสารจากช่องทางต่อไปน้ีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
จ าแนกตามระดบัการปฏิบติังานเป็นรายคู่ดว้ยวิธี LSD 
 

ระดับการ
ปฏิบัติงาน X  

ปฏิบตั ิ
การ 

ช านาญ
การ 

ช านาญ
การพเิศษ 

เช่ียว 
ชาญ 

ปฏิบัต ิ
งาน 

ช านาญ
งาน 

อาวุโส 

3.93 3.76 4.15 4.33 3.88 3.90 4.13 
ปฏิบัตกิาร 3.93 - .03 .23 .53* .12 .18 .47 
ช านาญการ 3.76  - -.26 .56* .15 .21 .50 
ช านาญการ
พเิศษ 

4.15   - .30 .11 .05 .24 

เช่ียวชาญ 4.33    - .41* .35 .06 
ปฏิบัตงิาน  3.88     - .06 .35 
ช านาญงาน 3.90      - .29 
อาวุโส  4.13       - 
*  มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 
 จากตารางท่ี  18  เม่ือ เป รียบเทียบทักษะในการส่ือสารของผู ้ส่ งสารท่ี ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการส่ือสารจ าแนกตามระดบัการปฏิบติังาน เป็นรายคู่ดว้ยวิธี LSD พบว่า 1) บุคลากร
ของส านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ในส่วนกลางระดบั
ปฏิบติัการมีความคิดเห็นแตกต่างกบับุคลากรระดบัเช่ียวชาญอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .052) 
บุคลากรของส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ใน
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ส่วนกลางระดบัช านาญการมีความคิดเห็นแตกต่างกบับุคลากรระดบัเช่ียวชาญอย่างมีนัยส าคญัทาง
สถิติท่ีระดับ .05และ 3) บุคลากรของส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ (ป.ป.ช.) ในส่วนกลางระดบัเช่ียวชาญมีความคิดเห็นแตกต่างกบับุคลากรระดบัปฏิบติังาน
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ส่วนคู่อ่ืนๆ ไม่แตกต่างกนั 
 
4.4 ศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการส่ือสารในองค์กรของ
ส านักงาน ป.ป.ช.  
  จากแบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัแนวทางการพฒันาประสิทธิภาพการส่ือสารใน
องคก์รของส านกังาน ป.ป.ช.ของผูต้อบแบบสอบถาม ดงัตารางท่ี 4.14 
 
ตารางที่ 4.19 แสดงจ านวน ค่าร้อยละความคิดเห็นเก่ียวกบัแนวทางการพฒันาประสิทธิภาพการ
ส่ือสารในองคก์รของส านกังาน ป.ป.ช.ของผูต้อบแบบสอบถาม 
 

ข้อที ่ แนวทางการพฒันาประสิทธิภาพการส่ือสาร 
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

จ านวน  ร้อยละ จ านวน  ร้อยละ 
1. 
 
 

สร้างระบบเช่ือมโยงขอ้มูลการส่ือสาร 
ของส านกังาน ป.ป.ช. ใหมี้ประสิทธิภาพ เช่น 
เวบ็ไซต,์ ระบบอินทราเน็ต ,ระบบ
อิเลก็ทรอนิกส์(E-Saraban),  
จดหมายอิเลก็ทรอนิกส์(E-Mail) 310 97.48 8 2.52 

2. 
 
 

พฒันารูปแบบ วิธีการ เน้ือหาสาระ และ
ช่องทางใหเ้หมาะสม สอดคลอ้ง  
กบัความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมาย 
ทุกระดบั 305 95.91 13 4.09 

3. มีการประเมินผลการด าเนินงาน 
ดา้นการส่ือสารอยา่งต่อเน่ือง 302 94.97 16 5.03 
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ตารางที่ 4.19 (ต่อ) 
  

ข้อที ่ แนวทางการพฒันาประสิทธิภาพการส่ือสาร 
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

จ านวน  ร้อยละ จ านวน  ร้อยละ 
4. พฒันาบุคลากรดา้นการส่ือสารอยา่งต่อเน่ือง

โดยการก าหนดหลกัสูตรต่าง ๆ  
เช่น หลกัสูตรการใชส่ื้อ Social Media, 
หลกัสูตรการเขียนข่าว  การสร้าง Content ท่ีดี, 
การพฒันาผูท่ี้ท าหนา้ท่ีโฆษก ส านกังาน 
ป.ป.ช.  เช่นการใหข่้าวการใหส้มัภาษณ์ 308 96.86 10 3.14 

 
 จากตารางท่ี 4.19  ผลการศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกบัแนวทางการพฒันาประสิทธิภาพการ
ส่ือสารในองคก์รของส านกังาน ป.ป.ช.ของผูต้อบแบบสอบถาม สรุปไดด้งัน้ี 
  1. แนวทางการพฒันาประสิทธิภาพการส่ือสารในองคก์รของส านักงาน ป .ป.ช. ในการ
สร้างระบบเช่ือมโยงขอ้มูลการส่ือสารของส านักงาน ป.ป.ช. ให้มีประสิทธิภาพ เช่น เว็บไซต์, 
ระบบอินทราเน็ต ,ระบบอิเล็กทรอนิกส์(E-Saraban), จดหมายอิเล็กทรอนิกส์(E-Mail) พบว่า 
บุคลากรเห็นดว้ยกบัแนวทางน้ี จ  านวน 310 คน คิดเป็นร้อยละ 97.48 
  2. แนวทางการพฒันารูปแบบ วิธีการ เน้ือหาสาระ และช่องทางให้เหมาะสม สอดคลอ้ง 
กบัความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมายทุกระดบั พบว่า บุคลากรเห็นดว้ยกบัแนวทางน้ี จ  านวน 305 คน 
คิดเป็นร้อยละ 95.91 
  3. แนวทางมีการประเมินผลการด าเนินงานดา้นการส่ือสารอยา่งต่อเน่ือง พบว่า บุคลากร
เห็นดว้ยกบัแนวทางน้ี จ  านวน 302 คน คิดเป็นร้อยละ 94.97 
  4. แนวทางพฒันาบุคลากรดา้นการส่ือสารอยา่งต่อเน่ือง โดยการก าหนดหลกัสูตรต่างๆ 
เช่น หลกัสูตรการใชส่ื้อ Social Media, หลกัสูตรการเขียนข่าว  การสร้าง Content ท่ีดี, การพฒันา    
ผูท่ี้ท าหนา้ท่ีโฆษก ส านกังาน ป.ป.ช.  เช่นการให้ข่าวการให้สัมภาษณ์ พบว่า บุคลากรเห็นดว้ยกบั
แนวทางน้ี จ  านวน 308 คน คิดเป็นร้อยละ 96.86 
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บทที ่5 

สรุปผล อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

 การวิจัยเร่ือง ปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการส่ือสารในองค์กรของส านักงาน
คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) มีวตัถุประสงค์  เพื่อศึกษาปัจจยั
ท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการส่ือสารในองคก์รของส านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เปรียบเทียบปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการส่ือสารในองคก์รของ
ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) จ าแนกตามขอ้มูล
ทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม และศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกบัแนวทางการพฒันาประสิทธิภาพการ
ส่ือสารในองค์กรของส านักงาน ป .ป.ช.  กลุ่มตวัอย่างคือ บุคลากรของส านักงานคณะกรรมการ
ป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ในส่วนกลาง จ านวน 318 คน โดยใชสู้ตรของ
ยามาเน่ (Yamane) ณ ระดับความเช่ือมั่นท่ี 95% ความผิดพลาดไม่เกิน 5% เคร่ืองมือการวิจยั คือ 
แบบสอบถามมีค่าความเช่ือมัน่ทั้งฉบบัเท่ากบั .967 การวิเคราะห์ขอ้มูล โดยใชโ้ปรแกรม ส าเร็จรูป
ทางสถิติ วิเคราะห์หาค่าสถิติ ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบ
สมมติฐานโดยใช ้ t-test และ F-test เพื่อสถิติวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way 
ANOVA ) โดยผูว้ิจยั สรุปผล อภิปรายผล และขอ้เสนอแนะ จากการศึกษาได ้ดงัน้ี 
 
5.1 สรุปผล 

 สรุปผลการวิจยั พบว่า  กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 31 - 40 ปี ส าเร็จ
การศึกษาระดบัปริญญาตรี และปฏิบติังานในระดบัปฏิบติัการ 
 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่ ส่งผลต่อประสิทธิภาพการส่ือสารในองค์กรของส านักงาน
คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) สรุปได้ดังนี ้
 ระดบัความคิดเห็นของบุคลากรต่อปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการส่ือสารในองคก์ร
ของส านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ในภาพรวม และ
รายปัจจยัอยู่ในระดบัมาก  เม่ือพิจารณาเป็นรายปัจจยั พบว่า  ปัจจยัท่ีอยู่ในระดบัมากล าดับแรกคือ 
ปัจจยัทกัษะในการส่ือสารของผูส่้งสารท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการส่ือสาร และปัจจยัทกัษะในการ
ส่ือสารของผูรั้บสารท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการส่ือสาร รองลงมาคือ ปัจจยัท่านรับรู้และเขา้ใจ
ข่าวสารจากช่องทางต่อไปน้ีไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนปัจจยัท่ีอยู่ในระดบัมากล าดบัสุดทา้ยคือ 
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ปัจจยัท่านรับรู้และเขา้ใจประเภทของข่าวสารต่อไปน้ีไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ อยู่ในระดบัมากเป็น
ล าดบัสุดทา้ย ตามล าดบั ส่วนรายละเอียดของแต่ละปัจจยั มีดงัน้ี 
 1. ปัจจยัทักษะในการส่ือสารของผูส่้งสารท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการส่ือสารใน
ภาพรวม และรายขอ้อยูใ่นระดบัมาก  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า  ขอ้ท่ีอยูใ่นระดบัมากล าดบัแรกคือ 
ผูส่้งสารใชค้  าพูดท่ีเป็นกลาง ไม่เอนเอียงต่อฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง รองลงมาคือ เน้ือหาท่ีผูส่้งสารส่งมีความ
ครบถว้น ใชภ้าษาท่ีเขา้ใจง่าย ไม่วกไปวนมา ผูส่้งสารมีบทบาทส าคญัในการถ่ายทอดเร่ืองราวต่าง 
ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรในองคก์รไดรั้บทราบ ซ่ึงจะท าให้การปฏิบติังานมีประสิทธิภาพโดย
จะส่งผลต่อความส าเร็จขององคก์ร และผูส่้งสารแสดงกิริยาดว้ยรอยยิ้ม นอบน้อม และดูเป็นมิตร     
ผูส่้งสารดูน่าเช่ือถือ ผูส่้งสารเลือกช่องทางในการส่ือสารไดเ้หมาะสม อาทิ ใชห้นงัสือเวียนภายใน
เพื่อแจง้ข่าวสารให้เจา้หนา้ท่ีไดรั้บทราบอยา่งทัว่ถึง ส่วนขอ้ท่ีอยูใ่นระดบัมากล าดบัสุดทา้ยคือ ผูส่้ง
สารตอ้งเขา้ใจถึงพฤติกรรมการส่ือสารท่ีผูรั้บสารหรือสมาชิกในองคก์รยึดถือปฏิบติักนัมา อยู่ใน
ระดบัมากเป็นล าดบัสุดทา้ย ตามล าดบั 
 2. ปัจจยัทักษะในการส่ือสารของผูรั้บสารท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการส่ือสารใน
ภาพรวม และรายขอ้อยูใ่นระดบัมาก  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า  ขอ้ท่ีอยูใ่นระดบัมากล าดบัแรกคือ 
ผูรั้บสารตอ้งเปิดใจยอมรับข่าวสารท่ีผูส่้งสารส่งมา โดยค านึงถึงการเคารพและให้เกียรติซ่ึงกนัและ
กนั รองลงมาคือ ผูรั้บสารสามารถรับรู้ ตีความ และท าความเขา้ใจกบัเน้ือหาหรือเร่ืองท่ีผูส่้งส่ือสาร
มาไดอ้ยา่งชดัเจน ครบถว้น และน าไปปฏิบติัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  ผูรั้บสารมีพฤติกรรมท่ีสอดคลอ้งไป
ในทางเดียวกนักบัผูส่้งสารและบุคลากรในองคก์ร เช่น การท างานโดยยดึและปฏิบติัตามกฏระเบียบ 
และค่านิยมท่ีว่า ซ่ือสัตย ์เป็นธรรม มืออาชีพ และผูรั้บสารตอ้งมีความสนใจต่อเร่ืองท่ีผูส่้งสารส่งมา 
ผูรั้บสารสามารถเขา้ถึงช่องทางต่าง ๆ ท่ีผูส่้งสารส่งมาได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ผูรั้บสารต้องมี
ทศันคติท่ีดีต่อผูส่้งสาร ส่วนขอ้ท่ีอยู่ในระดบัมากล าดบัสุดทา้ยคือ ผูรั้บสารตอ้งมีความรู้ในเร่ืองท่ี     
ผูส่้งสารส่งมา อยูใ่นระดบัมากเป็นล าดบัสุดทา้ย ตามล าดบั 
 3. ปัจจยัท่านรับรู้และเขา้ใจประเภทของข่าวสารต่อไปน้ีไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพใน
ภาพรวม อยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้ท่ีอยู่ในระดบัมากล าดบัแรกคือ ค าสั่ง/ 
นโยบายของผูบ้ริหาร รองลงมาคือ ข่าวสารเก่ียวกบัระเบียบการปฏิบติังาน ข่าวสารเก่ียวกบักิจกรรม
การอบรม/สมัมนา/กิจกรรมพิเศษของหน่วยงานและข่าวประชาสมัพนัธ์ทัว่ไป ส่วนขอ้ท่ีอยูใ่นระดบั
ปานกลางล าดบัสุดทา้ยคือ ข่าวประชาสมัพนัธ์จากหน่วยงานภายนอก ตามล าดบั 
 4. ปัจจัยท่านรับรู้และเขา้ใจข่าวสารจากช่องทางต่อไปน้ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ           
ในภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า  ขอ้ท่ีอยูใ่นระดบัมากล าดบัแรกคือ บนัทึก
ขอ้ความ เช่น หนังสือเวียน รองลงมาคือ พูดคุยแลกเปล่ียนกบัเพื่อนร่วมงานส านักเดียวกนัหรือต่าง
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ส านกั บอร์ดประชาสมัพนัธ์ เช่น ในส านกั/ลิฟต ์ระบบอินทราเน็ตhttps://portal.nacc.go.th/web/guest/nacc-
intranet  การประชุม เช่น ประชุมตามภารกิจงานดา้นต่างๆ หรือการประชุมภายในส านกั และ เวป็ไซต์
ส านักงาน ป.ป.ช. www.nacc.go.th อยู่ในระดบัมาก ส่วนขอ้ท่ีอยู่ในระดับปานกลางล าดับล าแรกคือ 
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-saraban) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์(e-mail) ทางโทรศัพท์ Facebook เช่น      
เพจส านักประชาสัมพันธ์ ส านักงาน ป.ป.ช. /เพจส่ือสารองค์กร ส านักงาน ป.ป.ช. วารสาร
ส านกังาน ป.ป.ช. และ ทวิตเตอร์ PR_NACC อยูใ่นระดบัปานกลางล าดบัสุดทา้ย ตามล าดบั 
 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการส่ือสารในองค์กรของ
ส านักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) จ าแนกตาม เพศ  อายุ    
ระดับการศึกษา และระดับการปฏิบัติงาน สรุปได้ดังนี ้
 1. เปรียบเทียบปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการส่ือสารในองค์กรของส านักงาน
คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) จ าแนกตามเพศ พบว่า บุคลากรท่ี
มีเพศต่างกนั ในภาพรวม มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกนั เม่ือพิจารณาเป็นรายปัจจยั พบว่า  บุคลากรมี
ความคิดเห็นต่อปัจจยัท่านรับรู้และเขา้ใจประเภทของข่าวสารต่อไปน้ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01   
 2. เปรียบเทียบปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการส่ือสารในองค์กรของส านักงาน
คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) จ าแนกตามอาย ุพบว่า บุคลากรท่ี
มีอายตุ่างกนั ในภาพรวม มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกนั เม่ือพิจารณาเป็นรายปัจจยั พบว่า  บุคลากรมี
ความคิดเห็นต่อปัจจยัทกัษะในการส่ือสารของผูรั้บสารท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการส่ือสาร แตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01   
 3. เปรียบเทียบปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการส่ือสารในองค์กรของส านักงาน
คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) จ าแนกตามระดบัการศึกษา พบว่า 
บุคลากรท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั ในภาพรวม และรายปัจจยั มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกนั  
 4. เปรียบเทียบปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการส่ือสารในองค์กรของส านักงาน
คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) จ าแนกตามระดบัการปฏิบติังาน 
พบว่า บุคลากรท่ีมีระดบัการปฏิบติังานต่างกนั ในภาพรวม และรายปัจจยั มีความคิดเห็นแตกต่างกนั 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 เม่ือพิจารณาเป็นรายปัจจยั พบว่า  1) บุคลากรมีความคิดเห็นต่อ
ปัจจยัทกัษะในการส่ือสารของผูส่้งสารท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการส่ือสาร แตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  2) บุคลากรมีความคิดเห็นต่อปัจจยัท่านรับรู้และเขา้ใจประเภทของ
ข่าวสารต่อไปน้ีไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  และ 3) 

http://www.nacc.go.th/
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บุคลากรมีความคิดเห็นต่อปัจจัยท่านรับรู้และเข้าใจข่าวสารจากช่องทางต่อไปน้ีได้อย่างมี
ประสิทธิภาพแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
 ผลการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการส่ือสารใน
องค์กรของส านักงาน ป.ป.ช.ของผู้ตอบแบบสอบถาม สรุปได้ดังนี ้
  1. แนวทางการพฒันาประสิทธิภาพการส่ือสารในองคก์รของส านักงาน ป .ป.ช. ในการ
สร้างระบบเช่ือมโยงขอ้มูลการส่ือสารของส านักงาน ป .ป.ช. ให้มีประสิทธิภาพ เช่น เว็บไซต์, 
ระบบอินทราเน็ต ,ระบบอิเลก็ทรอนิกส์(e-saraban), จดหมายอิเลก็ทรอนิกส์(e-mail) พบวา่ บุคลากร
เห็นดว้ยกบัแนวทางน้ี จ  านวน 310 คน คิดเป็นร้อยละ 97.48 
  2. แนวทางการพฒันารูปแบบ วิธีการ เน้ือหาสาระ และช่องทางให้เหมาะสม สอดคลอ้ง 
กบัความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมายทุกระดบั พบว่า บุคลากรเห็นดว้ยกบัแนวทางน้ี จ  านวน 305 คน 
คิดเป็นร้อยละ 95.91 
  3. แนวทางมีการประเมินผลการด าเนินงานดา้นการส่ือสารอยา่งต่อเน่ือง พบว่า บุคลากร
เห็นดว้ยกบัแนวทางน้ี จ  านวน 302 คน คิดเป็นร้อยละ 94.97 
  4. แนวทางพฒันาบุคลากรดา้นการส่ือสารอยา่งต่อเน่ือง โดยการก าหนดหลกัสูตรต่าง ๆ 
เช่น หลกัสูตรการใชส่ื้อ Social Media, หลกัสูตรการเขียนข่าว  การสร้าง Content ท่ีดี, การพฒันา     
ผูท่ี้ท าหนา้ท่ีโฆษก ส านกังาน ป.ป.ช.  เช่นการให้ข่าวการให้สัมภาษณ์ พบว่า บุคลากรเห็นดว้ยกบั
แนวทางน้ี จ  านวน 308 คน คิดเป็นร้อยละ 96.86 
 
5.2 อภิปรายผล 

 จากผลการวิจัยอภิปรายผลได้ดังนี ้
 ความคิดเห็นของบุคลากรต่อปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการส่ือสารในองคก์รของ
ส านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ในภาพรวม และราย
ปัจจยัอยู่ในระดบัมาก  เม่ือพิจารณาเป็นรายปัจจยัท่ีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากล าดบัแรกคือ ปัจจยั
ทกัษะในการส่ือสารของผูส่้งสารท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการส่ือสาร ตามมาดว้ยปัจจยัทกัษะในการ
ส่ือสารของผูรั้บสารท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการส่ือสาร ปัจจยัท่านรับรู้และเขา้ใจข่าวสารจาก
ช่องทางต่อไปน้ีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  และปัจจยัท่านรับรู้และเขา้ใจประเภทของข่าวสารต่อไปน้ี
ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ อยู่ในระดบัมากเป็นล าดบัสุดทา้ย ทั้งน้ีอาจเน่ืองจากขอ้มูลข่าวสารท่ีมีการ
ส่ือสารถึงกนัตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นทางการพูด  การเขียน  ทกัษะการส่ือสารเหล่าน้ีเป็นทกัษะท่ีมี
จ าเป็นต่อองคก์ร ดงันั้นบุคลากรในองคก์รของส านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) จึงเห็นว่าการส่ือสารภายในองค์กรท่ีมีประสิทธิภาพนั้ นมีความส าคญั      
ทั้ งน้ี เพื่อป้องกันความเข้าใจความผิดพลาดท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการส่ือสาร สอดคล้องกับ
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แนวความคิดของราตรี พฒันรังสรรค ์(2542) กล่าวถึง การติดต่อส่ือสาร คือ กระบวนการถ่ายทอดหรือ
แลกเปล่ียนความคิด ขอ้มูล ขอ้เท็จจริง หรือความรู้สึก ซ่ึงอาจเป็นรูปของค า ตัวอักษร สัญลักษณ์ 
เรียกว่า ข่าวสาร บุคคลฝ่ายหน่ึงเรียกกว่า ผูส่้งสาร ส่งไปยงับุคคลอีกฝ่ายหน่ึงเรียกว่า  ผูรั้บสารโดยผา่น
ส่ือต่าง ๆ เพื่อให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลอ่ืนไดเ้ขา้ใจความหมายตามเจตนาท่ีตอ้งการ และช่วยป้องกนั
ความเข้าใจผิดระหว่างกันและกันอีกด้วย แนวคิดของศุภมน  อนุศาสนนันท์ (2549) กล่าวถึง 
จุดมุ่งหมายส าคญัของการส่ือสารเพื่อสร้างการรับรู้และความเขา้ใจร่วมกันในองค์กร โดยเป็นการ
ถ่ายทอดขอ้มูลข่าวสารต่าง ๆ ระหว่างบุคลากรหรือหน่วยงานในองคก์รผา่นรูปแบบวิธีการส่ือสารต่าง  ๆ
เพื่อให้เกิดการรับรู้และความเขา้ใจร่วมกนัในการปฏิบติัตน ซ่ึงจะเป็นผลใหอ้งคก์รและบุคลากรใน
องคก์รบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายท่ีไดต้ั้งไว ้เพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
ปฏิบติังาน และแนวคิดของสุมน อยู่สิน (2545) กล่าวว่า ความส าเร็จของการส่ือสารเร่ิมตน้จาก
กระบวนการถ่ายทอดข่าวสารจากผูส่ื้อสารไปยงัผูรั้บสาร  โดยผ่านส่ือหรือช่องทางต่างๆ เม่ือผูรั้บ
สารไดรั้บสารท่ีส่งมาแลว้ตอ้งสามารถตีความหมายของสาร หรือมีความเขา้ใจร่วมกนัระหว่างผูส่้ง
สารและผูรั้บสาร จึงถือว่า การส่ือสารนั้นประสบความส าเร็จ และผลการวิจยัสอดคลอ้งกบัชุติมนต ์ 
สมบูรณ์แกว้ (2556) ไดศึ้กษาประสิทธิภาพการติดต่อส่ือสารภายในส านักงานพฒันาวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)พบว่า ระดับประสิทธิภาพติดต่อประสานงานภายส านักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ภาพรวมเฉล่ียระดบัมาก  หากพิจารณาล าดบัจากค่าเฉล่ียนอ้ยไปหา
มาก พบว่า ล าดบัประสิทธิภาพต ่าสุดดา้น ติดต่อส่ือสารผ่านส่ือออนไลน์ ดา้นการติดต่อส่ือสารอ่ืน  ๆ   
ด้านติดต่อส่ือสารด้วยวาจา และด้านติดต่อส่ือสารด้วยลายลกัษณ์อกัษร เรียงตามล าดับ และจนัจิรา 
มงักรศกัด์ิสิทธ์ (2556) ไดท้  าการศึกษา ความคิดเห็นของพนักงานต่อการส่ือสารภายในองคก์ร : 
กรณีศึกษาโรงพยาบาลนนทเวช พบวา่ พนกังานมีความคิดเห็นวา่รูปแบบการส่ือสารภายในองคก์าร
ของโรงพยาบาลนนทเวช มีทิศทางการส่ือสารจากบนลงล่างมากท่ีสุด รองลงมาเป็นการส่ือสาร
แบบแนวราบ และพนักงานมีความคิดเห็นว่าคุณภาพของข่าวสารของการส่ือสารภายใน
โรงพยาบาลนนทเวชมีคุณภาพในระดบัมาก 
 การวิเคราะห์เปรียบเทียบปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการส่ือสารในองค์กรของ
ส านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) จ าแนกตามเพศ พบว่า 
บุคลากรท่ีมี บุคลากรท่ีมีเพศต่างกนั ในภาพรวม มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกนั ทั้งน้ีอาจเน่ืองจาก
บุคลากรท่ีมีเพศชาย และเพศหญิงในภาพรวมใหค้วามส าคญัของประสิทธิภาพการส่ือสารในองคก์ร
ของส านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) แต่เม่ือวิเคราะห์
แยกเป็นรายปัจจยัพบว่า บุคลากรมีความคิดเห็นต่อปัจจยัท่านรับรู้และเขา้ใจประเภทของข่าวสาร
ต่อไปน้ีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 อาจเน่ืองจากการ



76 

ข่าวสารเก่ียวกบักิจกรรมการอบรม/สัมมนา/กิจกรรมพิเศษของหน่วยงานและข่าวประชาสัมพนัธ์
ทั่วไป และข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก บุคลากรท่ีมีเพศต่างกัน สามารถเข้าถึง
แหล่งขอ้มูลได้แตกต่างกนั สอดคลอ้งกบัแนวความคิดของกริช สืบสนธ์ (2538) กล่าวว่า การ
ส่ือสารในองคก์ร  เป็นการถ่ายทอดหรือ แลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารต่าง ๆ ระหว่างสมาชิกภายใน
องคก์รภายใตรู้ปแบบและวิธีการส่ือสารต่าง ๆ เพื่อสร้างการรับรู้และความเขา้ใจร่วมกนัเก่ียวกบั
การปฏิบตัิงานในองคก์รเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ผลการวิจยัสอดคลอ้งกบัจนัจิรา มงักรศกัด์ิสิทธ์ 
(2556) ไดท้  าการการศึกษา ความคิดเห็นของพนักงาน  ต่อการส่ือสารภายในองคก์ร : กรณีศึกษา
โรงพยาบาลนนทเวช พบว่า ความคิดเห็นของพนักงานต่อการส่ือสารภายในองค์กรของ
โรงพยาบาลนนทเวช ในภาพรวม ไม่พบความแตกต่างระหว่างเพศชายและเพศหญิง ผลการวิจยั
สอดคล้องกับจิตวฒัน์   สัมฤทธ์ิ (2547) ได้ศึกษาพฤติกรรมการส่ือสารและความคิดเห็นของ
พนักงานท่ีมีต่อวฒันธรรมการบริหารจดัการของสถาบนัวิชาการ ทศท บริษทั ทศท คอร์ปอเรชัน่ 
จ ากดั (มหาชน)” พบว่า  พนักงานท่ีมีเพศ แตกต่างกนั ความคิดเห็นต่อพฤติกรรมการส่ือสารของ
พนักงานท่ีมีต่อวฒันธรรมการบริหารจดัการของสถาบนัวิชาการ ทศท บริษทั ทศท คอร์ปอเรชัน่ 
จ  ากัด (มหาชน)” ไม่แตกต่างกัน และผลการวิจัยสอดคล้องกับของทิพยาภา น้อยสกุล (2553) 
พฤติกรรมการส่ือสารในองคก์รของกรมธุรกิจพลงังานกระทรวงพลงังาน พบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีมี
ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ เพศ แตกต่างกนัมีพฤติกรรมการส่ือสารในองคก์รไม่แตกต่างกนั 
 การวิเคราะห์เปรียบเทียบปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการส่ือสารในองค์กรของ
ส านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) จ าแนกตามอาย ุพบว่า 
บุคลากรท่ีมีอายตุ่างกนั ในภาพรวม มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกนั ทั้งน้ีอาจเน่ืองจากบุคลากรท่ีมีอายุ
ต่างกนัเปิดใจยอมรับข่าวสารท่ีผูส่้งสารส่งมา โดยค านึงถึงการเคารพและให้เกียรติซ่ึงกนัและกนั   
แต่เม่ือวิเคราะห์แยกเป็นรายปัจจยั พบว่า บุคลากรมีความคิดเห็นต่อปัจจยัทกัษะในการส่ือสารของ
ผูรั้บสารท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการส่ือสาร แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  ทั้งน้ี
อาจเน่ืองจากบุคลากรผูท่ี้พึ่งเขา้รับการท างานยงัมีความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองท่ีผูส่้งสารส่งมาน้อย 
แตกต่างกันบุคลากรท่ีปฏิบัติงานมานานจนเกินความช าชาญ สอดคล้องกับแนวความคิดของ      
วิรัช ลภิรัตนกุล (2546) กล่าวว่า กระบวนการในการส่งผ่านหรือส่ือความหมายระหว่างบุคคล 
สังคมมนุษยเ์ป็นสังคมท่ีสมาชิกสามารถใชค้วามสามารถของตนส่ือ ความหมายให้ผูอ่ื้นเขา้ใจได ้
โดยแสดงออกในรูปของความตอ้งการ ความปรารถนา ความรู้สึกนึกคิด ความรู้ และประสบการณ์ต่าง  ๆ
จากบุคคลหน่ึงไปสู่อีกบุคคลหน่ึง ผลการวิจยัสอดคลอ้งกบัทิพยาภา น้อยสกุล (2553) ได้ศึกษา
พฤติกรรมการส่ือสารในองคก์รของกรมธุรกิจพลงังานกระทรวงพลงังาน พบว่า  ในภาพรวม อายุ
ของบุคลากรท่ีแตกต่างกนัมีรูปแบบการส่ือสารในองคก์รของกรมธุรกิจพลงังาน กระทรวงพลงังาน
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ไม่แตกต่างกนั และผลการวิจยัสอดคลอ้งกบัพชัรา  แสงประชุมพนัธ์ (2548) ไดศึ้กษา การศึกษา
ความพึงพอใจของพนักงานท่ีมีต่อรูปแบบการส่ือสารภายในองค์การ : กรณีศึกษาเฉพาะบริษทั 
กรุงไทยธุรกิจบริการจ ากดั”  พบว่า พนกังานท่ีมีอายตุ่างกนั  มีความพึงพอใจต่อรูปแบบการส่ือสาร
ภายในบริษทั กรุงไทยธุรกิจบริการจ ากดั ไม่แตกต่างกนั 
 การวิเคราะห์เปรียบเทียบปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการส่ือสารในองค์กรของ
ส านักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) จ  าแนกตามระดับ
การศึกษา พบว่า บุคลากรท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั ในภาพรวม และรายปัจจยั มีความคิดเห็นไม่
แตกต่างกนั ทั้งน้ีอาจเน่ืองจากบุคลากรทุกระดบัการศึกษาเห็นความส าคญัของประสิทธิภาพการ
ส่ือสารในองคก์รของส านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) 
เพราะข่าวสารระหว่างบุคคลทุกระดับในองค์กรมีการเปล่ียนแปลงขอ้มูลข่าวสารอย่างต่อเน่ือง  
ดงันั้นการสร้างการรับรู้ ความเขา้ใจ การแลกเปล่ียนความคิด ความรู้สึก ขอ้เท็จจริง รวมถึงการ
กระท าต่างๆ ของคนในองคก์ร เป็นส่ิงท่ีมองขา้มไม่ไดด้งันั้นประสิทธิภาพการส่ือสารท่ีเป็นเลิส คือ
หัวใจส าคญัประการหน่ึงท่ีท าให้องคก์รประสบความส าเร็จ สอดคลอ้งกบัแนวความคิดของกริช   
สืบสนธ์ (2538) กล่าววา่ การส่ือสารในองคก์ร  เป็นการถ่ายทอดหรือ แลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารต่าง 
ๆ ระหวา่งสมาชิกภายในองคก์รภายใตรู้ปแบบและวิธีการส่ือสารต่าง ๆ เพื่อสร้างการรับรู้และความ
เขา้ใจร่วมกนัเก่ียวกบัการปฏิบติังานในองคก์รเพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพ แนวคิดของวิเชียร วิทยอุดม
(2554) กล่าวว่า วตัถุประสงคข์องการส่ือสารในองคก์รหรือหน่วยงานก็เพื่อท่ีจะกระจายและสร้าง
ความเขา้ใจท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบติังานของสมาชิกในองคก์ร และเพื่อสร้างเจตคติท่ีส าคญัต่อการ
จูงใจ การร่วมมือกันท างานและมีความรู้สึกดีๆ ในการปฏิบติังาน ผลท่ีตามมาคือก่อให้เกิดการ
ท างาน เป็นทีม การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนและผูร่้วมงานทุกฝ่ายมีความพึงพอใจ 
วตัถุประสงค์ของการติดต่อส่ือสารในองค์กร ผลการวิจยัสอดคลอ้งกบัพชัรา  แสงประชุมพนัธ์ 
(2548) ไดศึ้กษา การศึกษาความพึงพอใจของพนักงานท่ีมีต่อรูปแบบการส่ือสารภายในองคก์าร : 
กรณีศึกษาเฉพาะบริษทั กรุงไทยธุรกิจบริการจ ากดั พบว่า  พนักงานท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนัมี
ความพึงพอใจต่อรูปแบบการส่ือสารภายในบริษัท กรุงไทยธุรกิจบริการจ ากัด ไม่แตกต่างกัน 
ผลการวิจยัสอดคลอ้งกบัจนัจิรา มงักรศกัด์ิสิทธ์ (2556) ไดศึ้กษา ความคิดเห็นของพนกังานต่อการ
ส่ือสารภายในองคก์ร : กรณีศึกษาโรงพยาบาลนนทเวช พบวา่ พนกังานท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนัมี
ความคิดเห็นต่อการส่ือสารภายในองคก์รของโรงพยาบาลนนทเวช ไม่แตกต่างกนั 
 การเปรียบเทียบปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการส่ือสารในองค์กรของส านักงาน
คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) จ าแนกตามระดบัการปฏิบติังาน 
พบว่า บุคลากรท่ีมีระดบัการปฏิบติังานต่างกนั ในภาพรวม แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี
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ระดบั .01 และรายปัจจยั ไดแ้ก่ 1) บุคลากรมีความคิดเห็นต่อปัจจยัทกัษะในการส่ือสารของผูส่้งสารท่ี
ส่งผลต่อประสิทธิภาพการส่ือสาร และ 2) บุคลากรมีความคิดเห็นต่อปัจจัยท่านรับรู้และเขา้ใจ
ประเภทของข่าวสารต่อไปน้ีไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.01 แต่บุคลากรมีความคิดเห็นต่อปัจจยัท่านรับรู้และเขา้ใจข่าวสารจากช่องทางต่อไปน้ีได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ทั้งน้ีอาจเน่ืองจากบุคลากรระดบั
ช านาญงาน เป็นผูท่ี้มีองคค์วามรู้ ดา้นการส่ือสารและการประชาสัมพนัธ์ในหน่วยงาน และสามารถ
เลือกใชเ้คร่ืองมือการส่ือสารไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพดีกว่า บุคลากรท่ีพึ่งเร่ิมตน้การปฏิบติังานไม่
เกิน 1 ปี สอดคลอ้งกบัแนวความคิดของ วนัชัย มีชาติ (2548) กล่าวว่า การส่ือสารจ าเป็นจะตอ้ง
เขา้ใจถึงความแตกต่าง ระหวา่งบุคคล เม่ือบุคคลมีความแตกต่างกนั การส่ือสารท่ีดีจะตอ้งใชค้วามมี
มนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีดีควบคู่กนัไปดว้ย จึงจะท าให้การส่ือสารนั้นประสบผลส าเร็จ แต่การส่ือสารท่ี
ผิดพลาดจะส่งผลกระทบต่อการ บรรลุประสิทธิผลขององคก์รเสมอ การสร้างระบบการส่ือสาร
ภายในองคก์รท่ีดีจึงเป็นส่ิงจ าเป็นอย่างมาก หน้าท่ีส าคญัประการหน่ึงของผูบ้ริหารทุกองคก์ร คือ 
การจดัระบบการส่ือสารตลอดจนการไหลของขอ้มูลข่าวสารในองคก์รและลดความผิดพลาดหรือ
อุปสรรคในการส่ือสาร ผลการวิจัยสอดคล้องกับชุติมนต์  สมบูรณ์แก้ว (2556) ได้ศึกษา 
ประสิทธิภาพการติดต่อส่ือสารภายใน ส านักงานพฒันาวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีแห่งชาติ 
(สวทช.) พบว่า  ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลาการท างานแตกต่างกัน ให้ระดับประสิทธิภาพ
ติดต่อประสานงานภายในส านกังานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาติไม่แตกต่างกนั 
 ผลการศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกบัแนวทางการพฒันาประสิทธิภาพการส่ือสารในองคก์ร
ของส านักงาน ป .ป.ช.ของผูต้อบแบบสอบถาม พบว่า แนวทางท่ีบุคลากรเห็นดว้ยกบัการพฒันา
ประสิทธิภาพการส่ือสารในองคก์รของส านกังาน ป.ป.ช. คือ การพฒันาประสิทธิภาพการส่ือสารใน
องคก์รของส านักงาน ป.ป.ช. ในการสร้างระบบเช่ือมโยงขอ้มูลการส่ือสารของส านักงาน ป .ป.ช.   
ใหมี้ประสิทธิภาพส่ือ เช่น เวบ็ไซต,์ ระบบอินทราเน็ต ,ระบบอิเลก็ทรอนิกส์ (E-Saraban), จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) การพฒันารูปแบบ วิธีการ เน้ือหาสาระ และปรับช่องทางให้เหมาะสม 
สอดคลอ้ง กบัความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมายทุกระดบั การประเมินผลการด าเนินงานดา้นการ
ส่ือสารอย่างต่อเน่ือง และพฒันาบุคลากรด้านการส่ือสารอย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะการก าหนด
หลกัสูตรต่าง ๆ เช่น หลกัสูตรการใช้ส่ือ Social Media, หลกัสูตรการเขียนข่าว  การสร้าง Content ท่ีดี     
การพฒันาผูท่ี้ท าหนา้ท่ีโฆษก เช่น การให้ข่าวการให้สัมภาษณ์ เป็นตน้ สอดคลอ้งกบัแนวความคิด
ของเสนาะ ติเยาว ์(2541) กล่าวว่า ช่องทางในการส่งผา่นขอ้มูลภายในองคก์ร มกัถูกออกแบบข้ึนมา
พร้อมๆ กับการจัดวางโครงสร้างขององค์กรและการวางระบบงาน เพราะทุกองค์กรมีความ
จ าเป็นตอ้งมีการส่ือสารกันภายในองค์กร เพื่อให้การปฏิบติังานขององค์กรด าเนินไปได้อย่างมี
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ประสิทธิภาพ ส่ือสารนั้นมีเกณฑท่ี์ส าคญั คือ ความรวดเร็ว ความถูกตอ้ง มีค่าใชจ่้ายนอ้ยหรือขอ้มูล
นั้นเป็นความลบัหรือไม่ หากเผยแพร่ให้มีผูรั้บรู้จ  านวนมากจะเกิดผลเสียหายหรือไม่ ส่วนช่องทาง
การส่ือสารในองคก์รตามแนวความคิดของ เสนาะ ติเยาว ์ประกอบดว้ยการส่ือสารท่ีเป็นลายลกัษณ์
อกัษรการพูดคุยแบบเผชิญหนา้กนัการส่ือสารดว้ยสัญลกัษณ์ และการส่ือสารดว้ยส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ เช่น 
คอมพิวเตอร์ โทรศพัทมื์อถือ ระบบ อินทราเน็ต จดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ (e-mail) หรือ Teleconferencing 
ท่ีสามารถใชติ้ดต่อกนัไดแ้มจ้ะอยู่ต่างสถานท่ี เป็นตน้ สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัจนัจิรา มงักรศกัด์ิสิทธ์ 
(2556) ได้ท าการการศึกษาเร่ือง ความคิดเห็นของพนักงาน ต่อการส่ือสารภายในองค์กร : 
กรณีศึกษาโรงพยาบาลนนทเวช พบวา่ ช่องทางการส่ือสารภายในโรงพยาบาลนนทเวช พนกังานใช้
งานกนัมากเรียงล าดบัจากมากท่ีสุดไดด้งัน้ี โทรศพัท,์ เพื่อนร่วมงาน, การจดัประชุม, หนงัสือเวียน, 
บอร์ดข่าวสาร, วารสารภายในโรงพยาบาล, Electronic mail (E-mail), Interanet, Email ส่วนตัว, 
Fackbook, MSN และการวิจยัของกลัยพชัร ชาคร (2557) ไดท้  าการการศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพ
การส่ือสารภายในองคก์รของส านักราชเลขาธิการ ศึกษากรณี ช่องทางการส่ือสารภายในองคก์ร 
พบว่า ช่องทางการส่ือสารท่ีกลุ่มตวัอยา่งรับรู้ขอ้มูลไดร้วดเร็วท่ีสุด 3 ล าดบัแรก ไดแ้ก่ 1. โทรศพัท ์ 
2. ส่ือสังคมออนไลน์ 3. e-mail ส าหรับในเร่ืองความพึงพอใจต่อช่องทางการส่ือสาร ผลการ
วิเคราะห์ขอ้มูลพบว่า ช่องทางการส่ือสารท่ีกลุ่มตวัอย่างมีความพึงพอใจมากท่ีสุด 3 ล าดับแรก 
ไดแ้ก่ 1. ส่ือสังคมออนไลน์ 2. โทรศพัท ์(ร้อยละ 42) และ 3. e-mail เป็นตน้ 
 
5.3 ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะจากการวจิัย 
  จากผลการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการส่ือสารในองคก์รของส านกังาน
คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ท าให้ทราบถึงปัจจยัท่ีส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการส่ือสารในองคก์ร ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อส านักงานคณะกรรมการป้องกนัและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เป็นอยา่งยิง่ จึงเห็นควรมีขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 
  1.1 ผู้ส่งสาร  
    ผูบ้ริหารในองคก์รควรให้ความส าคญักบัการส่ือสารโดยจดัใหมี้การน าเสนอ
นโยบาย แนวทางปฏิบัติผลด าเนินการหรือข้อมูลท่ีส าคัญต่างๆ ท่ีผูใ้ต้บังคับบัญชาควรรับรู้        
อยา่งสม ่าเสมอ โดยอาจใหมี้กิจกรรมในการส่ือสาร เช่น การมอบแนวทางการปฏิบติังานการจดัการ
ประชุมกบัผูบ้ริหาร ผูอ้  านวยการในส่วนกลาง และผูอ้  านวยการส านักงาน ป.ป.ช. ประจ าจงัหวดั 
โดยผา่นระบบการประชุมทางไกล (VDO Conference) ท่ีมีวาระการประชุมท่ีชดัเจน  
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   ส านักประชาสัมพนัธ์ ซ่ึงเป็นหน่วยท่ีมีหน้าท่ีและความรับชอบโดยตรงในการ    
ส่งสารไปยงัหน่วยงานภายในและบุคลากรทุกคนภายในองคก์รทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค          
ควรจัดให้มีแผนพัฒนาบุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์เป็นรายบุคคล ( IDP) การศึกษาดูงาน        
ในหน่วยงานหรือองค์กรท่ีมีความเช่ียวชาญดา้นการส่ือสารและการประชาสัมพนัธ์ เช่น บริษทั
ปูนซีเมนตไ์ทย บริษทั การบินไทย จ ากดั มหาชน และสถานีโทรทศัน์ เป็นตน้ 
  1.2  ข้อมูลข่าวสาร 
    สร้าง Content ให้น่าสนใจ และสรุปสาระส าคญัของขอ้มูลข่าวสารท่ีตอ้งการ
จะส่งใหช้ดัเจน เพื่อสามารถน าไปเผยแพร่ในช่องทางต่างๆไดอ้ยา่งเหมาะสม 
  1.3  ช่องทางการส่ือสาร 
    เพิ่มช่องทางให้มีความหลากหลาย โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรในองค์กร
สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ง่าย สะดวก และรวดเร็ว ได้แก่ 1. จัดท าฐานข้อมูล ID Line             
ของบุคลากรทุกคนในองค์กรเป็นฐานขอ้มูล เพื่อส่งขอ้มูลข่าวสารลงไปให้บุคลากรทุกคนได้
รับทราบโดยเปิดโอกาสให้บุคลากรสามารถ ถาม-ตอบได้ 2. จัดท าระบบ E –Mail อัตโนมัติ            
ของบุคลากรทุกคนในองคก์ร เป็นฐานขอ้มูล เพื่อส่งขอ้มูลข่าวสารไปยงัตวับุคลากรไดโ้ดยตรง  
  1.4  ผู้รับสาร  
    ควรส่งเสริมและพฒันาบุคลากรในองคก์รโดยการก าหนดหลกัสูตรท่ีเก่ียว
การส่ือสารอยา่งนอ้ยปีละ 2 คร้ัง อยา่งต่อเน่ือง เช่น หลกัสูตรการส่ือสารเพื่อความส าเร็จขององคก์ร 
หลกัสูตรการใชส่ื้อ Social Media เป็นตน้ 
  1.5  แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการส่ือสารในองค์กรของส านักงาน ป.ป.ช.  
เน่ืองจากส านักงาน ป.ป.ช. มีหน่วยงานในส่วนภูมิภาค คือ ส านักงาน ป.ป.ช. ภาค 1-9 และ
ส านกังาน ป.ป.ช. ประจ าจงัหวดั ซ่ึงใกลชิ้ดกบัประชาชน จึงเห็นควรให้มีการเพิ่มประสิทธิภาพใน
การส่ือสารโดยมีแนวทางดงัน้ี 
    1.5.1 ก าหนดให้เป็นหน้าท่ีของส านักงาน ป.ป.ช. ภาค 1- 9 และส านักงาน 
ป.ป.ช. ประจ าจงัหวดั ในการส่ือสารและประชาสัมพนัธ์ทั้งภายในและภายนอกองคก์ร พร้อมทั้ง
ก าหนดต าแหน่ง นกัประชาสมัพนัธ์ข้ึน เพื่อสนบัสนุนและประสานงานการส่ือสารไดอ้ยา่งทัว่ถึง 
     1.5.2 ก าหนดให้ตั้งคณะกรรมการการส่ือสารและประชาสัมพนัธ์ระดบัภาค 
ข้ึนโดยให้ผูช่้วยเลขาธิการฯ ภาค เป็นประธานกรรมการโดยให้ผูอ้  านวยการส านักงาน ป.ป.ช. 
ประจ าจงัหวดั หรือผูแ้ทนในสังกดั และประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒิท่ีมีความเช่ียวชาญทางดา้นการ
ส่ือสารและประชาสมัพนัธ์เป็นคณะท างาน อยา่งนอ้ย 3 คน ในการก าหนดแผน แนวทางการส่ือสาร
ประชาสัมพนัธ์ภายในภาค เพื่อให้เป็นกลไกการรับรู้ ถ่ายทอดนโยบายจากผูบ้ริหารไปยงับุคลากร
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ในสังกัด และรับเร่ืองขอ้มูลข่าวสารจากบุคลากรในพื้นภูมิภาคส่งกลบัมายงัส านักงาน ป.ป.ช. 
ส่วนกลาง 
    1.5.3 เห็นควรให้มีการจดัท าแผนยทุธศาสตร์การส่ือสารในระดบัส านกังาน
ป.ป.ช.ภาค 
 2. ข้อเสนอแนะในการศึกษาวจิัยคร้ังต่อไป  
  2.1  ศึกษาวิจยั เร่ือง นวตักรรมการส่ือสารประชาสัมพนัธ์ภายในองคก์รส านกังาน 
ป.ป.ช. เพือ่รองรับประเทศไทย 4.0 
  2.2 ศึกษาวิจัย เร่ือง ประสิทธิภาพการส่ือสารของส านักงาน ป.ป.ช.ในการ
ประชาสมัพนัธ์ต่อการรับรู้ของประชาชน 
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

คาํช้ีแจง: โปรดทาํเคร่ืองหมาย ลงใน  ท่ีตรงกบัขอ้มูลของท่านมากท่ีสุด 
1. เพศ   
  ชาย              หญิง  
2. อาย ุ    

 20 - 30 ปี   31 - 40 ปี        41 - 50 ปี  51 ปี ข้ึนไป  

3. ระดบัการศึกษา     
  ตํ่ากวา่ปริญญาตรี   ปริญญาตรี   สูงกวา่ปริญญาตรี  
 

4.  ระดบัการปฏิบติังาน 

 ปฏิบติัการ  ชาํนาญการ    ชาํนาญการพิเศษ  

 เช่ียวชาญ   ปฏิบติังาน   ชาํนาญงาน  อาวโุส  

 
 
 
 
 

(แบบสอบถาม) 
เร่ือง  ปัจจัยทีส่่งผลต่อประสิทธิภาพการส่ือสารในองค์กรของส านักงานคณะกรรมการป้องกนั

และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) 
 

แบบสอบถามชุดน้ีจดัทาํข้ึนโดยมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการส่ือสารภายใน
องคก์รของสํานักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ทางผูว้ิจยัใคร่ขอ
ความร่วมมือจากผูต้อบแบบสอบถาม ในการใหข้อ้มูลท่ีตรงตามความเป็นจริงมากท่ีสุด โดยขอ้มูลทั้งหมดของ
ท่านจะถูกเกบ็เป็นความลบัและใชป้ระโยชน์เพื่อทางการศึกษาเท่านั้น  
ขอขอบพระคุณทุกท่านท่ีกรุณาเสียสละเวลาในการตอบแบบสอบถาม มา ณ โอกาสน้ี 

   นักศึกษาหลกัสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวชิานิเทศศาสตร์  
คณะนิเทศศาสตร์  มหาวทิยาลยัธุรกจิบัณฑิตย์ 
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ส่วนที่ 2 เป็นค าถามเกีย่วกบัปัจจัยทีส่่งผลต่อประสิทธิภาพการส่ือสารในองค์กรของส านักงาน
คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช. )    
ค าช้ีแจง: โปรดทาํเคร่ืองหมายลงในช่องวา่งท่ีตรงกบัความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุดเพียงช่อง
เดียว โดยมีความหมายหรือขอ้บ่งช้ีในการเลือกดงัน้ี   
 5  หมายถึง  ระดบัเห็นดว้ยมากท่ีสุด     
 4  หมายถึง  ระดบัเห็นดว้ยมาก   
 3  หมายถึง  ระดบัเห็นดว้ยปานกลาง     
 2  หมายถึง  ระดบัเห็นดว้ยนอ้ย   
 1  หมายถึง  ระดบัเห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด 
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ปัจจัยทีส่่งผลต่อประสิทธิภาพการส่ือสารในองค์กร 
ของส านักงาน ป.ป.ช.  

ระดับความเห็น 

เห็นด้วย                เห็นด้วย        
มากทีสุ่ด               น้อยทีสุ่ด 

#ทกัษะในการส่ือสารของผู้ส่งสารทีส่่งผลต่อประสิทธิภาพการส่ือสาร# 
1. เน้ือหาท่ีผูส่้งสารส่งมีความครบถว้น ใชภ้าษาท่ีเขา้ใจง่าย ไม่วกไปวนมา (5) (4) (3) (2) (1) 
2. ผูส่้งสารแสดงกิริยาดว้ยรอยยิม้ นอบนอ้ม และดูเป็นมิตร (5) (4) (3) (2) (1) 
3. ผูส่้งสารดูน่าเช่ือถือ  (5) (4) (3) (2) (1) 
4. ผูส่้งสารใชค้าํพดูท่ีเป็นกลาง ไม่เอนเอียงต่อฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง (5) (4) (3) (2) (1) 
5. ผูส่้งสารเลือกช่องทางในการส่ือสารไดเ้หมาะสม อาทิ ใชห้นงัสือเวียน
ภายในเพื่อแจง้ข่าวสารใหเ้จา้หนา้ท่ีไดรั้บทราบอยา่งทัว่ถึง 

(5) (4) (3) (2) (1) 

6. ผูส่้งสารมีบทบาทสาํคญัในการถ่ายทอดเร่ืองราวต่างๆท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
บุคลากรในองคก์รไดรั้บทราบ ซ่ึงจะทาํใหก้ารปฏิบติังานมีประสิทธิภาพ
โดยจะส่งผลต่อความสาํเร็จขององคก์ร  

(5) (4) (3) (2) (1) 

7. ผูส่้งสารตอ้งเขา้ใจถึงพฤติกรรมการส่ือสารท่ีผูรั้บสารหรือสมาชิกใน
องคก์รยดึถือปฏิบติักนัมา  

(5) (4) (3) (2) (1) 

#ทกัษะในการส่ือสารของผู้ รับสารทีส่่งผลต่อประสิทธิภาพการส่ือสาร# 

8. ผูรั้บสารสามารถรับรู้ ตีความ และทาํความเขา้ใจกบัเน้ือหาหรือเร่ืองท่ีผู ้
ส่งส่ือสารมาไดอ้ยา่งชดัเจน ครบถว้น และนาํไปปฏิบติัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

(5) (4) (3) (2) (1) 

9. ผูรั้บสารตอ้งมีความสนใจต่อเร่ืองท่ีผูส่้งสารส่งมา  (5) (4) (3) (2) (1) 
10. ผูรั้บสารตอ้งมีทศันคติท่ีดีต่อผูส่้งสาร (5) (4) (3) (2) (1) 
11. ผูรั้บสารตอ้งมีความรู้ในเร่ืองท่ีผูส่้งสารส่งมา  (5) (4) (3) (2) (1) 
12. ผูรั้บสารสามารถเขา้ถึงช่องทางต่าง ๆ ท่ีผูส่้งสารส่งมาไดอ้ยา่งสะดวก 
รวดเร็ว 

(5) (4) (3) (2) (1) 

13. ผูรั้บสารตอ้งเปิดใจยอมรับข่าวสารท่ีผูส่้งสารส่งมา โดยคาํนึงถึงการ
เคารพและใหเ้กียรติซ่ึงกนัและกนั 

(5) (4) (3) (2) (1) 

14. ผูรั้บสารมีพฤติกรรมท่ีสอดคลอ้งไปในทางเดียวกนักบัผูส่้งสารและ
บุคลากรในองคก์ร เช่น การทาํงานโดยยดึและปฏิบติัตามกฏระเบียบ และ
ค่านิยมท่ีวา่ ซ่ือสัตย ์เป็นธรรม มืออาชีพ 

(5) (4) (3) (2) (1) 

#ท่านรับรู้และเข้าใจประเภทของข่าวสารต่อไปน้ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ# 
15. คาํสั่ง/ นโยบายของผูบ้ริหาร (5) (4) (3) (2) (1) 
16. ข่าวสารเก่ียวกบัระเบียบการปฏิบติังาน (5) (4) (3) (2) (1) 
17. ข่าวสารเก่ียวกบัสวสัดิการ/สิทธิประโยชน์ต่างๆของบุคลากร (5) (4) (3) (2) (1) 
18. ข่าวสารเก่ียวกบักิจกรรมการอบรม/สัมมนา/กิจกรรมพิเศษของ
หน่วยงาน 

(5) (4) (3) (2) (1) 
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19. ข่าวประชาสัมพนัธ์ทัว่ไป (5) (4) (3) (2) (1) 
20. ข่าวประชาสัมพนัธ์จากหน่วยงานภายนอก (5) (4) (3) (2) (1) 

#ท่านรับรู้และเข้าใจข่าวสารจากช่องทางต่อไปน้ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ# 

21. บนัทึกขอ้ความ เช่น หนงัสือเวยีน (5) (4) (3) (2) (1) 
22. จดหมายอิเลก็ทรอนิกส์(e-mail) (5) (4) (3) (2) (1) 
23. ระบบอิเลก็ทรอนิกส์(e-saraban) (5) (4) (3) (2) (1) 
24. วารสารสาํนกังาน ป.ป.ช.  (5) (4) (3) (2) (1) 
25. บอร์ดประชาสัมพนัธ์ เช่น ในสาํนกั/ลิฟต ์ (5) (4) (3) (2) (1) 
26. เสียงตามสาย สาํนกังาน ป.ป.ช. (5) (4) (3) (2) (1) 
27.ทางโทรศพัท ์ (5) (4) (3) (2) (1) 
28. การประชุม เช่น ประชุมตามภารกิจงานดา้นต่างๆ หรือการประชุม
ภายในสาํนกั 

(5) (4) (3) (2) (1) 

29. พูดคุยแลกเปล่ียนกบัเพื่อนร่วมงานสาํนกัเดียวกนัหรือต่างสาํนกั (5) (4) (3) (2) (1) 
30. ส่ือสารผา่นแอปพลิเคชนัไลน์ประชาสัมพนัธ์อาสา  (5) (4) (3) (2) (1) 
31. ส่ือสารผา่นแอปพลิเคชนัไลน์ภายในสาํนกั (5) (4) (3) (2) (1) 
32. ระบบอินทราเน็ต https://portal.nacc.go.th/web/guest/nacc-intranet     (5) (4) (3) (2) (1) 
33. Facebook เช่น เพจสาํนกัประชาสัมพนัธ์ สาํนกังาน ป.ป.ช. /เพจส่ือสาร
องคก์ร สาํนกังาน ป.ป.ช. 

(5) (4) (3) (2) (1) 

34. ทวิตเตอร์ PR_NACC (5) (4) (3) (2) (1) 
35. เวป็ไซตส์าํนกังาน ป.ป.ช. www.nacc.go.th (5) (4) (3) (2) (1) 

http://www.nacc.go.th/


91 

ส่วนที่ 3  ความคิดเห็นเกีย่วกบัแนวทางการพฒันาประสิทธิภาพการส่ือสารในองค์กรของส านักงาน 
ป.ป.ช.  
ค าช้ีแจง: โปรดทาํเคร่ืองหมายลงในช่องวา่งท่ีตรงกบัความคิดเห็นของท่าน 
 

แนวทางการพฒันาประสิทธิภาพการส่ือสาร เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 
1. สร้างระบบเช่ือมโยงขอ้มูลการส่ือสารของสาํนกังาน ป.ป.ช. ใหมี้
ประสิทธิภาพ เช่น เวบ็ไซต,์ ระบบอินทราเน็ต ,ระบบอิเลก็ทรอนิกส์(e-
saraban),  จดหมายอิเลก็ทรอนิกส์(e-mail) 

  

2. พฒันารูปแบบ วธีิการ เน้ือหาสาระ และช่องทางใหเ้หมาะสม สอดคลอ้ง       
กบัความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมายทุกระดบั 

  

3. มีการประเมินผลการดาํเนินงานดา้นการส่ือสารอยา่งต่อเน่ือง   
4. พฒันาบุคลากรดา้นการส่ือสารอยา่งต่อเน่ือง โดยการกาํหนดหลกัสูตรต่าง ๆ 
เช่น หลกัสูตรการใชส่ื้อ Social media , หลกัสูตรการเขียนข่าว  การสร้าง 
content ท่ีดี,การพฒันาผูท่ี้ทาํหนา้ท่ีโฆษก สาํนกังาน ป.ป.ช.  เช่น การใหข้่าว  
การใหส้ัมภาษณ์ 

  

 
**ขอขอบคุณทุกท่านส าหรับความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม** 
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ภาคผนวก ข 

ผลการตรวจสอบค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม 
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เร่ือง  “ปัจจัยทีส่่งผลต่อประสิทธิภาพการส่ือสารในองค์กรของส านักงานคณะกรรมการป้องกนัและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)” 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 
.967 49 

 
Item Statistics 

 
Mean Std. Deviation N 

1. เพศ 1.7000 .46609 30 
2. อาย ุ 2.4000 .77013 30 
3. ระดบัการศึกษา 2.3333 .54667 30 
4.  ระดบัการปฏิบติังาน 3.2333 1.85106 30 
1. เน้ือหาท่ีผูส่้งสารส่งมีความครบถว้น ใชภ้าษาท่ี
เขา้ใจง่าย ไม่วกไปวนมา 

3.7000 1.05536 30 

2. ผูส่้งสารแสดงกิริยาดว้ยรอยยิม้ นอบนอ้ม และดู
เป็นมิตร 

3.7667 .93526 30 

3.ผูส่้งสารดูน่าเช่ือถือ 3.8667 .86037 30 
4. ผูส่้งสารใชค้าํพดูท่ีเป็นกลาง ไม่เอนเอียงต่อฝ่ายใด
ฝ่ายหน่ึง 

4.0667 .82768 30 

5. ผูส่้งสารเลือกช่องทางในการส่ือสารไดเ้หมาะสม 
อาทิ ใชห้นงัสือเวียนภายในเพื่อแจง้ข่าวสารให้
เจา้หนา้ท่ีไดรั้บทราบอยา่งทัว่ถึง 

3.8667 .81931 30 

6. ผูส่้งสารมีบทบาทสาํคญัในการถ่ายทอดเร่ืองราว
ต่างๆท่ีเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรในองคก์รไดรั้บ
ทราบ ซ่ึงจะทาํใหก้ารปฏิบติังานมีประสิทธิภาพโดย
จะส่งผลต่อความสาํเร็จขององคก์ร 

3.9667 .85029 30 

7. ผูส่้งสารตอ้งเขา้ใจถึงพฤติกรรมการส่ือสารท่ีผูรั้บ
สารหรือสมาชิกในองคก์รยดึถือปฏิบติักนัมา 

3.9667 .80872 30 



94 

Item Statistics 

 
Mean Std. Deviation N 

7. ผูส่้งสารตอ้งเขา้ใจถึงพฤติกรรมการส่ือสารท่ีผูรั้บ
สารหรือสมาชิกในองคก์รยดึถือปฏิบติักนัมา 

3.9667 .80872 30 

8. ผูรั้บสารสามารถรับรู้ ตีความ และทาํความเขา้ใจ
กบัเน้ือหาหรือเร่ืองท่ีผูส่้งส่ือสารมาไดอ้ยา่งชดัเจน 
ครบถว้น และนาํไปปฏิบติัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

4.0333 .96431 30 

9. ผูรั้บสารตอ้งมีความสนใจต่อเร่ืองท่ีผูส่้งสารส่งมา 3.9333 .86834 30 

10. ผูรั้บสารตอ้งมีทศันคติท่ีดีต่อผูส่้งสาร 3.8000 .92476 30 

11.ผูรั้บสารตอ้งมีความรู้ในเร่ืองท่ีผูส่้งสารส่งมา 3.8667 1.10589 30 

12. ผูรั้บสารสามารถเขา้ถึงช่องทางต่าง ๆ ท่ีผูส่้งสาร
ส่งมาไดอ้ยา่งสะดวก รวดเร็ว 

4.1667 .98553 30 

13. ผูรั้บสารตอ้งเปิดใจยอมรับข่าวสารท่ีผูส่้งสารส่ง
มา โดยคาํนึงถึงการเคารพและใหเ้กียรติซ่ึงกนัและกนั 

4.1667 1.05318 30 

14. ผูรั้บสารมีพฤติกรรมท่ีสอดคลอ้งไปในทาง
เดียวกนักบัผูส่้งสารและบุคลากรในองคก์ร เช่น การ
ทาํงานโดยยดึและปฏิบติัตามกฏระเบียบ และค่านิยม
ท่ีวา่ ซ่ือสตัย ์เป็นธรรม มืออาชีพ 

4.2000 .96132 30 

15. คาํสัง่/ นโยบายของผูบ้ริหาร 3.7000 .91539 30 

16. ข่าวสารเก่ียวกบัระเบียบการปฏิบติังาน 3.8000 .96132 30 

17. ข่าวสารเก่ียวกบัสวสัดิการ/สิทธิประโยชน์ต่างๆ
ของบุคลากร 

3.9000 1.06188 30 

18. ข่าวสารเก่ียวกบักิจกรรมการอบรม/สมัมนา/
กิจกรรมพิเศษของหน่วยงาน 

3.9000 .99481 30 

19. ข่าวประชาสมัพนัธ์ทัว่ไป 4.1333 .77608 30 
20. ข่าวประชาสมัพนัธ์จากหน่วยงานภายนอก 3.9333 1.08066 30 

21. บนัทึกขอ้ความ เช่น หนงัสือเวียน 4.0333 .80872 30 

 



95 

Item Statistics 
 Mean Std. Deviation N 

22. จดหมายอิเลก็ทรอนิกส์(e-mail) 3.8000 1.03057 30 

23. ระบบอิเลก็ทรอนิกส์(e-saraban) 3.9333 1.11211 30 

24. วารสารสาํนกังาน ป.ป.ช. 3.6333 1.03335 30 
25. บอร์ดประชาสมัพนัธ์ เช่น 
 ในสาํนกั/ลิฟต ์

3.9000 1.06188 30 

26. เสียงตามสาย สาํนกังาน ป.ป.ช. 3.5000 1.38340 30 

27.ทางโทรศพัท ์ 3.6333 1.29943 30 
28. การประชุม เช่น ประชุมตามภารกิจงานดา้นต่างๆ 
หรือการประชุมภายในสาํนกั 

3.7333 1.11211 30 

29. พดูคุยแลกเปล่ียนกบัเพื่อนร่วมงานสาํนกัเดียวกนั
หรือต่างสาํนกั 

3.3333 .99424 30 

30. ส่ือสารผา่นแอปพลิเคชนัไลน์ประชาสมัพนัธ์
อาสา 

3.2667 .94443 30 

31. ส่ือสารผา่นแอปพลิเคชนัไลน ์
ภายในสาํนกั 

3.5333 1.07425 30 

32. ระบบอินทราเน็ต 
https://portal.nacc.go.th/web/guest/nacc-intranet 

3.6000 .93218 30 

33. Facebook เช่น เพจสาํนกัประชาสมัพนัธ์ 
สาํนกังาน ป.ป.ช. 
 /เพจส่ือสารองคก์ร สาํนกังาน ป.ป.ช. 

3.4667 .86037 30 

34. ทวิตเตอร์PR_NACC 3.4333 1.16511 30 
35. เวป็ไซตส์าํนกังาน ป.ป.ช.www.nacc.go.th 4.0000 .90972 30 

ทกัษะในการส่ือสารของผูส่้งสารท่ีส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการส่ือสาร# 

3.8333 .78051 30 

ทกัษะในการส่ือสารของผูรั้บสารท่ีส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการส่ือสาร 

4.1167 .87773 30 
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Item Statistics 
 Mean Std. Deviation N 
ท่านรับรู้และเขา้ใจประเภทของข่าวสารต่อไปน้ีได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ 

3.8167 .88555 30 

ท่านรับรู้และเขา้ใจข่าวสารจากช่องทางต่อไปน้ีได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ 

4.0167 .71297 30 

ปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการส่ือสารในองคก์ร 3.9250 .63024 30 

1. สร้างระบบเช่ือมโยงขอ้มูลการส่ือสารของ
สาํนกังาน ป.ป.ช. ใหมี้ประสิทธิภาพ 

1.0000 .00000 30 

2. พฒันารูปแบบ วิธีการ เน้ือหาสาระ และช่องทางให้
เหมาะสม สอดคลอ้ง       กบัความตอ้งการของ
กลุ่มเป้าหมายทุกระดบั 

1.0000 .00000 30 

3. มีการประเมินผลการดาํเนินงานดา้นการส่ือสาร
อยา่งต่อเน่ือง 

1.0000 .00000 30 

4. พฒันาบุคลากรดา้นการส่ือสารอยา่งต่อเน่ือง โดย
การกาํหนดหลกัสูตรต่าง ๆ สมัภาษณ์ 

1.0000 .00000 30 

แนวทางการพฒันาประสิทธิภาพการส่ือสาร 1.0000 .00000 30 

     
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 



97 

ประวตัิผู้เขียน 

 
ช่ือ-นามสกุล    นางสาวจิราวรรณ    ยิม้ปล้ืม 
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