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บทคัดย่อ
ั หาการติด ต่ อ สื่อ สารของบุ ค ลากร สํา นัก
การวิจ ยั ครัง้ นี้ มีว ตั ถุ ป ระสงค์เ พื่อ ศึก ษาป ญ
หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึง่ ประกอบด้วย 4 ด้าน คือ ผูส้ ง่ ข่าวสาร ตัวข่าวสาร
ด้านช่องทางข่าวสาร และผูร้ บั ข่าวสาร เก็บรวบรวมข้อมูลจากบุคลากรสํานักหอสมุดกลาง จํานวน
ทัง้ หมด 92 คน โดยใช้แบบสอบถามชนิดตอบด้วยตนเอง วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิตเิ ชิงพรรณนา
ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ความแตกต่างด้วยไคว์ไคสแควร์ผล
การศึกษาพบว่า
ั หาการ
1. บุ ค ลากรสํ า นั ก หอสมุ ด กลาง มหาวิ ท ยาลัย ศรีน คริน ทรวิ โ รฒ มีป ญ
ติดต่อสื่อสารในองค์กรโดยรวมในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาแยกรายด้าน จากมากไปน้อยคือ
ผูส้ ง่ ข่าวสาร ผูร้ บั ข่าวสาร ช่องทางข่าวสาร และตัวข่าวสารตามลําดับ
3. บุคลากรสํานักหอสมุดกลาง ทีม่ สี ถานภาพตําแหน่ ง วุฒกิ ารศึกษา และประสบการณ์
ทํางานแตกต่างกัน มีปญั หาการติดต่อสือ่ สารทัง้ โดยรวมและเป็ นรายด้านไม่แตกต่างกัน
4. บุคลากรสํานักหอสมุดกลาง ส่วนใหญ่มปี ั ญหาหลัก / สําคัญ คือการสื่อสารทาง
วาจาทําให้ขอ้ มูลข่าวสารคลาดเคลื่อนหรือบิดเบือน รองลงมา คือ ความไม่ครอบคลุมในการส่ง
ข่าวสารถึงทุกคนภายในหน่ วยงาน สาเหตุของปัญหาคือ ไม่มกี ารแจ้งข่าวสาร/ข้อความทีเ่ ป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษร หรือประชุมชีแ้ จ้งบุคลากรทีเ่ กีย่ วข้องให้รบั ทราบตรงกัน มีเพียงการใช้วาจาทีอ่ าจทํา
ให้เกิดความเข้าใจผิด คลาดเคลื่อน รองลงมา คือ ผูส้ ่งสาร/ผูบ้ ริหารไม่เห็นความสําคัญของการ
สื่อสาร การแจ้งข่าวสารกับบุคลากรทุกระดับ ซึ่งบางครัง้ เป็ นแนวปฏิบตั ิท่ตี ้องรับทราบทัง้ องค์กร
วิ ธีการแก้ไขปั ญหานัน้ ควรแจ้งข่าวสารด้วยการสื่อสารที่เป็ นลายลักษณ์อกั ษร ด้วยจดหมายข่าว
หรือหนังสือเวียน หรือคําสังจากหั
่
วหน้างานโดยตรง ให้บุคลากรทุกคนได้ทราบทางช่องทางต่างๆ
เพื่อถือเป็ นแนวทางในการปฏิบตั งิ านไปในทิศทางเดียวกัน และให้ถอื เป็ นธรรมเนียมปฏิบตั ใิ นการ
ติดตามข่าวสารด้วย มีจดั การประชุม แจ้งข่าวสาร ชี้แจงนโยบาย แผนการดําเนินงาน และการ
เปลีย่ นแปลงต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ โดยเฉพาะเรือ่ งสําคัญ/ซับซ้อน ให้บุคลากรทุกระดับได้รบั ทราบ
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Abstract
The purpose of this study aimed to investigate problems of communication among
staff at Central Library, Srinakharinwirot University including source, message, channel, and
receiver. Questionnaire was administered and then data were analyzed through frequency,
percentage, standard deviation, and qui-square. The results revealed as follows;
1. Problems of communication among library staff were at a moderate level as a
whole. When considered each aspects, it was found that there were source, receiver,
channel, and message, respectively.
2. There was no significant difference as a whole and in each aspects among
library staff with different work status, education and experience.
3. It was found that spoken language’s communication resulted error or distorted
message and uncovered receiver were the main problem. The reason included that no
written language message or distorted message was spread in the meeting causing
misunderstanding.
This meant that the subordinate did not receive the real message. Then the
guideline for solving this problem was to inform with written language message through
circular letter or direct order from chief, personal e-mail or group mail, and informing in the
meeting.

กิตติกรรมประกาศ

งานวิจยั นี้ เป็ นผลจากการเข้าร่วมอบรมโครงการบ่มเพาะคนคุณภาพ รุ่นที่ 1 ครัง้ ที่ 4
“วิจยั สถาบันเพื่อการพัฒนา” ของฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
โดยได้รบั ทุนอุดหนุ นการวิจยั จากงบประมาณเงินรายได้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปี
2558 ด้วยความอนุ เคราะห์จาก รองศาสตราจารย์ ดร.กัญญดา อนุ วงศ์ รองอธิการบดีฝา่ ยประกัน
คุณภาพการศึกษา และยังได้รบั การส่งเสริมและสนับสนุ นเป็ นอย่างดีจากอาจารย์สาโรช เมาลานนท์
ผูอ้ าํ นวยการสํานักหอสมุดกลาง ผูว้ จิ ยั ขอกราบขอบพระคุณเป็ นอย่างสูง
ขอขอบคุณ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์สมหญิง พุ่มทอง และผูช้ ่วยศาสตราจารย์พชั รี ดวงจันทร์
คณะเภสัช ศาสตร์ และคุ ณ พิม ล เมฆสวัส ดิ ์ รองผู้อํ า นวยการฝ่า ยส่ง เสริม ผู้ใ ช้แ ละวิจ ัย สํา นั ก
หอสมุดกลาง ทีก่ รุณาให้ความอนุ เคราะห์เป็ นทีป่ รึกษาและดูแลตรวจสอบทําให้งานวิจยั ครัง้ นี้เสร็จ
สมบูรณ์
ผูว้ จิ ยั ขอขอบคุณบุคลากรสํานักบรรณสารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ทีช่ ว่ ยทดสอบเครือ่ งมือวิจยั และขอบคุณบุคลากรสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ทีใ่ ห้ขอ้ มูลในการวิจยั
ผูว้ จิ ยั หวังเป็ นอย่างยิง่ ว่า งานวิจยั นี้จะเป็ นประโยชน์ ต่อการพัฒนากระบวนการสื่อสาร
ภายในของสํานักหอสมุดกลางฯ อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
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บทที่ 1
บทนํา
ภูมิหลัง
การสื่อสาร เป็ นการแลกเปลี่ยนข่า วสารระหว่างผู้ส่งสาร และผู้รบั สาร โดยใช้ส่อื หรือ
ช่องทางต่าง ๆ โดยมีจุดมุ่งหมายโน้มน้าวจิตใจให้เกิดผลในการให้เกิดการรับรู้ หรือเปลีย่ นทัศนคติ
หรือเพื่อให้เปลี่ยน พฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังนัน้ การติดต่อสื่อสารจึงเป็ น
กระบวนการที่บุคคลใช้ในการแลกเปลี่ยนข่าวสารและการสื่อความคิด ความรูส้ กึ โดยบุคคลตัง้ แต่
สองคนขึน้ ไปมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนข่าวสาร ความคิด หรือทัศนคติ เพื่อสร้างความเข้าใจต่อ
กัน การสื่อสารเป็ นกิจกรรมทีม่ นุ ษย์ต้องการบอกผูอ้ ่นื ให้รวู้ ่าตนเองต้องการอะไร อย่างไรโดยผ่าน
สือ่ หรือช่องทางต่าง ๆ ทีเ่ หมาะสมให้เข้าใจตรงกัน ระหว่างผูส้ ง่ สาร และผูร้ บั สาร การอยูร่ ว่ มกันของ
มนุ ษย์เป็ นหมู่เป็ นพวกในสังคม ทุกคนจะมีหน้ าที่ต่าง ๆ ในการอยู่ร่วมกัน ทํางานด้วยกัน มีการ
ติดต่อกัน ซึง่ จําเป็ นต้องอาศัยศาสตร์และศิลป์ในการสื่อสาร เพื่อให้เกิดความเข้าใจอันดีต่อกันส่งผล
ต่อประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของงาน การสื่อสารทีข่ าดประสิทธิภาพจะก่อให้เกิดความล้มเหลว
ของงาน และกระทบต่อองค์กรในภาพใหญ่ได้
ขณะที่องค์กรเป็ นหน่ วยทางสังคมที่ประกอบด้วยคนจํานวนมากทํางานร่วมกันเพื่อจุด
มุ่งหมายหลักของหน่ วยงานหรือองค์กร การสื่อสารในองค์กรจึงเป็ นเครื่องมือสําคัญในการนํ าพา
องค์กรดําเนินงานไปได้ หรือกล่าวอีกอย่างหนึ่งได้ว่าเป็ นกระบวนการแลกเปลี่ยนข่าวสารระหว่าง
บุคคลทุกระดับในหน่วยงานซึง่ ทําให้ทงั ้ ผูบ้ ริหารและผูป้ ฏิบตั งิ านสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ ตัง้ แต่
การใช้เป็ นเครื่องมือในการบริหารงาน ช่วยตรวจทานความเข้าใจในงาน ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ทด่ี ี
ของทัง้ สองฝา่ ย เนื่องจากมีขอ้ มูลย้อนกลับระหว่างผูส้ ง่ สารและผูร้ บั สาร นํามาซึง่ ความไว้วางใจ ช่วย
ให้การปฏิบตั งิ านบรรลุตามวัตถุประสงค์ท่วี างไว้ และยังช่วยให้เกิดการพัฒนาและการทํางานที่มี
ประสิทธิภาพ ด้วยการให้บุคลากรในองค์กรทุกระดับสามารถสื่อสารได้อย่างเสรี มีความกล้าที่จะ
สื่อ สารเรื่อ งราว นํ า ไปสู่ค วามคิด สร้า งสรรค์ และการพัฒ นางานจนเป็ น ที่ย อมรับ ในที่สุด (กริช
สืบสนธิ ์. 2538: 64-65)
ปจั จุบนั องค์กรหรือหน่ วยงานทีเ่ รียกได้ว่าเป็ นองค์กรหรือหน่ วยงานใหญ่ ๆ มีบุคลากร
จํานวนมาก บุคคลแต่ละคนมีความต้องการซับซ้อนมาก มีหลายหน่ วยงานด้วยกันทัง้ ภาครัฐและ
เอกชนก็อาจจะเกิดปญั หาในการติดต่อสื่อสารได้ ไม่ว่าจะเป็ นปญั หาในเรื่องของช่องทางทีใ่ ช้ในการ
เผยแพร่ขา่ วสารอาจจะล้าสมัย ขาดความน่ าสนใจ หรือเรื่องของการสื่อสารในระดับเดียวกันทีไ่ ม่
สามารถพูดคุยปรึกษากันได้ มีการชิงดีชงิ เด่น ไม่ยอมรับ ไม่เข้าใจ มีปฏิกริ ยิ าตอบสนองต่อกันและ
ขาดการประสานงาน ซึ่งทําให้เกิดการทํางานซํ้าซ้อนและส่งผลกระทบการบริหารงานขององค์กร
จะเห็นได้ว่า อุปสรรคหรือปญั หาทีเ่ กิดขึน้ จากการติดต่อสื่อสารดังกล่าวนี้ เป็ นสาเหตุทท่ี ําให้
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การติดต่อสื่อสารในองค์กรไม่เป็ นไปตามแนวทางทีต่ ้องการ และมักจะนํ ามาซึ่งความล้มเหลวใน
การติดต่อสื่อสาร ความขัดแย้งระหว่างบุคลากร หรือระหว่างบุคลากรกับองค์กร ความขัดแย้งการ
ติดต่อสือ่ สารนี้ จะเป็ นผลให้บุคลากรเกิดความรูส้ กึ ไม่พงึ พอใจในการติดต่อสื่อสารทีเ่ ป็ นอยูต่ ลอดจน
ไม่พงึ พอใจในการปฏิบตั งิ าน ซึง่ ในองค์กรสมัยใหม่นนั ้ การสือ่ สารทีม่ ปี ระสิทธิผลจะช่วยสร้างทีมงาน
ทีม่ ปี ระสิทธิภาพให้เกิดขึน้ และสร่างความเข้าใจ ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างฝา่ ยบริหาร
และฝ่ายพนักงาน ทําให้เกิดการแรงงานสัมพันธ์ท่ดี ี และนอกจากนี้การสื่อสารยังช่วยสร้างสรรค์
จรรโลงวัฒนธรรมให้แข็งแกร่ง ตลอดจนสร้างองค์กรให้เป็ นองค์กรแห่งการเรียนรูใ้ ห้เกิดขึน้ ได้ และ
ถ้าองค์กรจะต้องมีการเปลี่ยนแปลง สื่อสารในองค์กรจะเป็ นเครื่องมือสําคัญทีจ่ ะช่วยให้การบริหาร
การเปลีย่ นแปลงประสบความสําเร็จได้มากยิง่ ขึน้ (สุพานี สฤษฏ์วานิช. 2552: 270)
สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็ นหน่วยงานสําคัญหน่ วยงานหนึ่งที่
มีหน้าทีห่ ลักในฐานะทีเ่ ป็ นหน่ วยงานสนับสนุ นวิชาการ และต้องดําเนินการให้สอดคล้องกับบทบาท
ของมหาวิทยาลัย และพร้อมทีจ่ ะสนองนโยบายของมหาวิทยาลัยในการสนับสนุ นการเรียนการสอน
ตลอดจนการศึก ษาค้น คว้า ของคณาจารย์แ ละนิ สิต ทุ ก ระดับ การศึก ษารวมถึง บุ ค คลและชุ ม ชน
ภายนอกทีม่ าใช้บริการทางวิชาการ เพื่อให้ทนั ต่อการพัฒนาและความก้าวหน้าของวิทยาการในยุค
ปจั จุบนั จึงได้กําหนดพันธกิจหลักขึน้ คือ 1. สนับสนุ นการเรียนการสอน 2. บริการวิชาการที่มี
คุณภาพ 3. สืบสานการทํานุ บํารุงวัฒนธรรมและศิลปะ และ4. พัฒนาระบบบริหารทีม่ คี ุณภาพและ
ธรรมาภิบ าล และกํ า หนดปณิ ธ านของสํา นัก หอสมุ ด กลางไว้ว่ า มุ่ง มันบริ
่ ก ารสารสนเทศที่ไ ด้
มาตรฐาน ทันสมัย ตรงกับความต้องการของผูใ้ ช้และส่งเสริมให้ผใู้ ช้มที กั ษะการเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง
และมีหอ้ งสมุดในสังกัด อีก 2 แห่ง คือ หอสมุด มศว องครักษ์ และห้องสมุดคณะแพทย์ ตัง้ อยู่ท่ี
มหาวิทยาศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก ส่วนสํานักหอสมุดกลาง มีลกั ษณะทาง
กายภาพโดยเป็ นอาคาร 8 ชัน้ และมีโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ ออกเป็ น 8 ส่วน ดังนี้
1.สํานักงานผูอ้ ํานวยการ 2.งานบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศ 3.งานวารสาร 4.งานบริการ
ทรัพยากรสารเทศ 5.งานเทคโนโลยีการศึกษา
6.งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 7.หอสมุด
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ และ 8.ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ (รายงานประจําปี
สํานักหอสมุดกลาง 2556: 5-6) ซึง่ จะต้องมีการบริหารงาน กระจายออกไปตามส่วนงานต่างๆ นัน้
ต้อ งการอาศัย การติด ต่ อ สื่อ สารที่มีป ระสิท ธิภ าพ ทัง้ ในส่ ว นกลาง สํา นัก หอสมุ ด กลางที่มีก าร
ปฏิบตั งิ าน ตามชัน้ ต่างๆ ทัง้ หมด 7 ชัน้ และห้องสมุดในสังกัดอีก 2 แห่ง ทีม่ หาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก
ผูศ้ กึ ษาในฐานะทีเ่ ป็ นบุคลากรของสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึง่
จําเป็ นต้องติดต่อสื่อสารภายในองค์กรทัง้ ในระดับผู้ปฏิบตั ิงาน ระดับหน่ วยงานในมหาวิทยาลัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย ได้ตระหนักถึงความสําคัญของการติดต่อสื่อสารในองค์การ และปญั หาการ
ติดต่อสื่อสารที่เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัย จึงสนใจศึกษาปญั หาการติดต่อสื่อสารของบุคลากรสํานัก
หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อเป็ นข้อสนเทศทีจ่ ะนําไปสูก่ ารคลีค่ ลายปญั หาด้าน
การติดต่ อ สื่อ สาร และปรับ ปรุงพัฒ นาทัก ษะการติด ต่ อ สื่อ สารให้มีป ระสิท ธิภ าพยิ่ง ขึ้น เพื่อ ให้
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สามารถดํ า เนิ น งานตามพัน ธกิจ เพื่อ ให้บ ริก ารที่มีคุ ณ ภาพแก่ อ าจารย์ บุ ค ลากร และนิ สิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒทุกแห่ง ให้สาํ เร็จลุล่วงดังวัตถุประสงค์ทต่ี งั ้ ไว้
ความมุ่งหมายของการวิ จยั
1. เพือ่ ศึกษาปญั หาเกีย่ วกับการติดต่อสือ่ สารของบุคลากรสํานักหอสมุดกลาง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2. เพือ่ เปรียบเทียบปญั หาการติดต่อสือ่ สารของบุคลากร สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ทีม่ สี ถานภาพตําแหน่ง วุฒกิ ารศึกษา และประสบการณ์ทาํ งานแตกต่างกัน
ความสําคัญของการวิ จยั
การศึกษาค้นคว้าในครัง้ นี้จะทําให้ทราบถึงปญั หาการติดต่อสื่อสารของบุ คลากรสํานัก
หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในด้านต่างๆ และเป็ นแนวทางในการพัฒนารูปแบบ
การติดต่อสื่อสารทีม่ ปี ระสิทธิภาพ ถูกต้องและรวดเร็ว เพือ่ การดําเนินงานต่างๆ บรรลุวตั ถุประสงค์
อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการให้บริการที่จะก่อประโยชน์สูงสุดสําหรับผูใ้ ช้บริการห้องสมุด และ
เกิดความเข้าใจทีต่ รงกันของบุคลากรภายในหน่วยงาน
ขอบเขตของการศึกษา
1. การศึกษาครัง้ นี้กาํ หนดขอบเขตการศึกษาเฉพาะปญั หาการติดต่อสือ่ สารของบุคลากร
สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึง่ หมายถึง ผูบ้ ริหารประกอบด้วย ผูอ้ าํ นวยการ
รองผูอ้ าํ นวยการ ผูช้ ว่ ยผูอ้ าํ นวยการ และหัวหน้างาน บุคลากรปฏิบตั งิ านประกอบด้วย บรรณารักษ์
และเจ้าหน้าตําแหน่งต่างๆ ในองค์ประกอบ 4 ด้าน คือ ด้านผูส้ ง่ สาร ด้านตัวข่าวสาร ด้านช่องทาง
ข่าวสาร และด้านผูร้ บั สาร
2. ประชากร
ประชากรทีใ่ ช้ในการศึกษาครัง้ นี้ คือ บุคลากรสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ จํานวน 92 คน ประกอบด้วยผูบ้ ริหาร ได้แก่ ผูอ้ าํ นวยการ รองผูอ้ าํ นวยการ
ผูช้ ว่ ยผูอ้ าํ นวยการ หัวหน้างาน และบุคลากรปฏิบตั งิ าน
3. ตัวแปรทีใ่ ช้ในการศึกษา
3.1 ตัวแปรต้น ได้แก่
3.1.1 สถานภาพ จําแนกเป็ น 2 กลุ่ม คือ
3.1.1.1 ผูบ้ ริหาร (ผูอ้ าํ นวยการ รองผูอ้ าํ นวยการ ผูช้ ว่ ยผูอ้ าํ นวยการ หัวหน้างาน)
3.1.1.2 บุคลากร (ปฏิบตั งิ าน)
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3.1.2 อายุ จําแนกเป็ น
3.1.2.1 20-30 ปี
3.1.2.2 31-40 ปี
3.1.2.3 41-50 ปี
3.1.2.4 51-60 ปี
3.1.3 ระดับการศึกษา
3.1.3.1 ตํ่ากว่าปริญญาตรี
3.1.3.2 ระดับปริญญาตรี
3.1.3.3 สูงกว่าปริญญาตรี
3.1.4 ประสบการณ์การทํางานในสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3.1.4.1 ตํ่ากว่า 5 ปี
3.1.4.2 5 – 10 ปี
3.1.4.3 11 – 20 ปี
3.1.4.4 21 – 30 ปี
3.1.4.5 มากกว่า 30 ปี
3.1.5 สังกัดงาน
3.1.5.1 สํานักงานผูอ้ าํ นวยการ
3.1.5.2 งานบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศ
3.1.5.3 งานบริการทรัพยากรสารสนเทศ
3.1.5.4 งานเทคโนโลยีการศึกษา
3.1.5.5 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
3.1.5.6 งานวารสาร
3.1.5.7 หอสมุด มศว องครักษ์
3.1.5.8 ห้องสมุดคณะแพทย์ มศว องครักษ์
3.2 ตัวแปรตาม คือ ปญั หาการติดต่อสือ่ สารของบุคลากรสํานักหอสมุดกลาง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตามกรอบแนวคิดในการศึกษาการติดต่อสือ่ สารประกอบด้วย 4 ด้าน
คือ ด้านผูส้ ง่ ข่าวสาร ด้านตัวข่าวสาร ด้านช่องทางข่าวสาร และด้านผูร้ บั ข่าวสาร
นิ ยามศัพท์เฉพาะ
1. การติดต่อสือ่ สาร หมายถึง กระบวนการส่งข่าวสารข้อมูล ความคิด ความรูส้ กึ หรือ
ความเข้าใจจากผูส้ ง่ สารไปยังผูร้ บั สารด้วยจุดประสงค์ทจ่ี ะให้มกี ารรับรูใ้ นการรับสาร โดยเฉพาะใน
ทีน่ ้ีหมายถึงการส่งข่าวสารเกีย่ วข้องกับการปฏิบตั งิ านและทีช่ ว่ ยสนับสนุ นงานให้เพิม่ ประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลในการทํางาน
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2. การติดต่อสือ่ สารในองค์กร หมายถึง กระบวนการในการแลกเปลีย่ นข่าวสารระหว่าง
หน่วยงานและบุคลากรทุกระดับภายในองค์กร ซึง่ มีความสัมพันธ์กนั ภายใต้สภาพแวดล้อม
บรรยากาศองค์การและสังคม ซึง่ สามารถจะแปรปรวนไปตามสถานการณ์
3. สภาพการติดต่อสือ่ สาร หมายถึง ลักษณะการติดต่อสือ่ สารเพือ่ การปฏิบตั งิ านที่
เป็ นอยูใ่ นปจั จุบนั ภายในสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
4. ปญั หาการติดต่อสือ่ สาร หมายถึง อุปสรรคต่าง ๆ ทีเ่ กิดขึน้ ในการติดต่อสือ่ สาร
เพือ่ การปฏิบตั งิ านภายในสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ แบ่งออกเป็ น 4 ด้าน
คือ ด้านผูส้ ง่ ข่าวสาร ด้านตัวข่าวสาร ด้านช่องทางข่าวสาร ด้านผูร้ บั ข่าวสาร
5. องค์ประกอบของการสือ่ สาร
5.1 ผูส้ ง่ สาร (Sender) หมายถึง บุคคลหรือกลุ่มบุคคลทีม่ คี วามคิดมีความต้องการ
มีความตัง้ ใจทีจ่ ะส่งข้อมูล ข่าวสาร ความรูส้ กึ นึกคิด ความคิดเห็น ทัศนคติ ความเชื่อ และอื่นๆ ไป
ยังผูร้ บั สาร เพือ่ ก่อให้เกิดผลอย่างใดอย่างหนึ่งต่อผูร้ บั สาร
5.2 ตัวข่าวสาร (Message) หมายถึง บรรดาข้อความ รูปภาพทีใ่ ช้ในการสือ่ สารใน
สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัย ซึง่ ได้แก่ ข่าวสารเกีย่ วกับงานวิชาการ ข่าวสารเกีย่ วกับงานบุคคล
ข่าวสารเกี่ยวกับการศึกษา และความเคลื่อนไหวทางการศึกษา ข่าวสารเกี่ยวกับงานวิจยั ข่าวสาร
เกี่ยวกับการอบรม ประชุม สัมมนาต่าง ๆ ข่าวสารเกี่ยวกับการร่วมการกุศลและงานสังคมใน
มหาวิทยาลัย ข่าวสารเกีย่ วกับงานกิจกรรมของสํานักหอสมุดกลาง เป็ นต้น
5.3 ช่องทางข่าวสาร (Channel) หมายถึง สือ่ หรือเครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการติดต่อสือ่ สาร
ภายในสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เช่น โทรศัพท์ เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์
(E-mail) และหนังสือราชการ บอร์ดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน เป็ นต้น
5.4 ผูร้ บั สาร (Receiver) หมายถึง บุคคลหรือกลุ่มบุคคล ทีเ่ ป็ นเป้าหมายทีผ่ สู้ ง่ สาร
ทีต่ อ้ งการส่งข้อมูลไปให้ หรือผูไ้ ด้รบั ข่าวสารจากบุคคลหรือกลุ่มบุคคลทีท่ าํ หน้าทีส่ ง่ สาร
6. บุคลากร หมายถึง บุคลากรสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประกอบด้วย ผูบ้ ริหารและเจ้าหน้าทีป่ ฏิบตั งิ านด้านต่างๆ
กรอบแนวคิ ดที่ใช้ในการศึกษา
ในการศึกษาครัง้ นี้ ผูศ้ กึ ษาค้นคว้า ใช้หลักและทฤษฎีการติดต่อสือ่ สารภายในองค์กรเป็ น
กรอบแนวคิดในการศึกษาของ กิตมิ า สุรสนธิ (2548: 8) ซึง่ ตามกรอบแนวคิดนี้การติดต่อสือ่ สาร
ของบุคคลประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ คือ
1. ผูส้ ง่ ข่าวสาร (Sender)
2. ตัวข่าวสาร (Message)
3. ช่องทางข่าวสาร (Channel)
4. ผูร้ บั ข่าวสาร (Receiver)

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
ในการวิจยั ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ได้ศกึ ษาวรรณกรรมและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับปญั หาการติดต่อ
สือ่ สารของบุคลากรในองค์กร : กรณีศกึ ษา สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
โดยนําเสนอตามหัวข้อดังต่อไปนี้
1. การสือ่ สารในองค์การ
1.1 ความหมายของการสือ่ สารในองค์การ
1.2 ความสําคัญของการสือ่ สารในองค์การ
1.3 วัตถุประสงค์ของการสือ่ สารในองค์การ
1.4 องค์ประกอบของการสือ่ สารในองค์การ
1.5 ประเภท/รูปแบบของการสือ่ สารในองค์การ
1.6 ระบบการสือ่ สารในองค์การ
1.7 พฤติกรรมการสือ่ สารในองค์การ
1.8 ปญั หาและอุปสรรคของการติดต่อสือ่ สารในองค์การ
2. สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3. งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง

1. การสื่อสารในองค์การ
องค์การคือ หน่ วยงานทางสังคมที่รู้จกั กัน และประสานเข้าด้ว ยกันเป็ นอันหนึ่ งอันเดีย ว
พร้อมกับการมีขอบเขตที่สามารถแยกชัดเป็ นเอกเทศน์ ได้ โดยในเวลาเดียวกันก็จะมีหน้ าที่หรือ
ประกอบกิจ กรรมอย่า งใดอย่า งหนึ่ ง ซึ่งเป็ น งานที่ทํา อย่า งต่ อ เนื่ อ งโดยมีจุด มุ่ง หมายเพื่อบรรลุ
เป้าหมายร่วมกัน (ไพโรจน์ วิไลนุ ช. 2557: 2) ซึ่งมีความหมายสอดคล้องกับ อรอนงค์ สวัสดิ ์บุร.ี
(2555: 1) ได้ให้ความหมายไว้ว่า องค์กร (Organization) หมายถึงกลุ่มบุคคลที่มาทํากิจกรรม
ร่วมกัน ณ สถานทีแ่ ห่งหนึ่ง โดยมีจุดมุง่ หมายหรือผลประโยชน์รว่ มกัน และมีการแบ่งงานกันทําตาม
ความรับผิดชอบเพื่อให้งานดําเนินไปสู่จุดมุ่งหมายทีว่ างไว้ ส่วนธงชัย สันติวงศ์ และชนาธิป สันติ
วงศ์. (2542: 19) ได้ให้ความหมายขององค์การว่า คือ การรวมกลุ่มทางสังคมของมนุ ษย์นัน่ คือ
คุ ณ สมบัติป ระการแรกที่ว่ า องค์ก ารคือ เครื่อ งมือ ของมนุ ษ ย์เ พื่อ การทํา กิจ กรรมต่ า งๆ ร่ว มกัน
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นอกจากเพื่อการร่วมแรงทํางานในการผลิตสินค้าหรือทําบริการแล้ว โดยธรรมชาติองค์การก็คอื
แหล่งกลางทางสังคมของคนหลายฝา่ ยทีม่ ารวมอยูก่ นั เป็ นกลุ่ม ซึง่ จะมีความสัมพันธ์ต่อกันทางสังคม
ควบคู่กบั ความสัมพันธ์ท่มี ตี ่อกันตามหน้าที่การงาน [Function] ที่ได้มกี ารจัดวางไว้ในองค์การ
ดังนัน้ องค์การต่ า งๆ ที่ต งั ้ ขึ้นมาก็เ พื่อดําเนิ นการต่ างๆ ให้บรรลุ ว ตั ถุ ป ระสงค์ขององค์การนัน้
องค์การจึงต้องอาศัยเครื่องมือหลายอย่างทีจ่ ะทําให้งานนัน้ ๆ สําเร็จลง ในบรรดาเครื่องมือต่างๆ
นัน้ การสื่อสารก็เป็ นกิจกรรมอย่างหนึ่งทีจ่ าํ เป็ นสําหรับองค์การ การพิจารณาว่าองค์การต้องอาศัย
การสือ่ สารเป็ นเครือ่ งมืออย่างหนึ่งทีท่ าํ ให้องค์การประสบความสําเร็จในการดําเนินงานจะต้องศึกษา
ว่าสิง่ ที่องค์การต้องการนัน้ อาศัยการสื่อสารอย่างไร หากจะกล่าวอย่างกว้างๆ แล้วกิจกรรมทุก
อย่างขององค์การล้วนต้องอาศัยการสื่อสารทัง้ สิน้ (เสนาะ ติเยาว์. 2537: 7) ส่วนร็อบบิน้ ส์, สตีเฟน่
พี., เคาล์เตอร์, มารี (วิรชั สงวนวงศ์วาน. 2550: 136-137 ; อ้างอิงจาก Stephen P.Robbins,
Mary Coulter. 2007) ได้พจิ ารณาการติดต่อสื่อสารภายในองค์การแบ่งได้ 2 เรื่อง คือ การ
ติดต่อสื่อสารทีเ่ ป็ นทางการและทีไ่ ม่เป็ นทางการ (Formal and Informal Communication Flow)
และเครือข่ายของการสือ่ สาร (Communication Networks)
การติดต่อสื่อสารทีเ่ ป็ นทางการและทีไ่ ม่เป็ นทางการ (Formal Communication) หมายถึง
การติดต่อสื่อสารตามสายการบังคับบัญชา หรือการติดต่อสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับงานที่ปฏิบตั ิใน
องค์การ ส่วนการติดต่อสือ่ สารทีไ่ ม่เป็ นทางการ (Informal Communication) คือการติดต่อสือ่ สารที่
ไม่ได้เป็ นไปตามโครงสร้างของสายการบังคับบัญชา เช่น การสนทนากันในเรื่องส่วนตัว หรือเรื่อง
อื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับงาน การติดต่อสื่อสารแบบไม่เป็ นทางการอาจทําให้เกิดผลตามมาได้ 2
ประการ คือ
1. พนักงานได้พดู จา หรือสังสรรค์กนั เพือ่ บรรลุความต้องการทางสังคม
2. อาจมีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ านขององค์การซึง่ อาจเป็ นผลกระทบในทางบวก
หรือทางลบต่อองค์การ
สรุ ป ได้ว่ า การติด ต่ อ สื่อ สารในองค์ก ารมีบ ทบาทสํา คัญ ยิ่ง ในการบริห าร ผู้บ ริห ารไม่
สามารถตัดสินใจได้หากปราศจากข้อมูล ซึง่ ข้อมูลจะต้องได้มาจากการติดต่อสือ่ สาร เมือ่ ผูบ้ ริหารทํา
การตัดสินใจแล้วก็ต้องสื่อสารไปสู่ผทู้ เ่ี กี่ยวข้องอีก มิฉะนัน้ จะไม่มผี ใู้ ดทราบว่าผูบ้ ริหารได้ตดั สินใจ
อย่างไร การบริหารเป็ นศาสตร์และศิลป์ประกอบกันในการนําพาองค์การบรรลุเป้าหมายทีต่ งั ้ ไว้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
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1.1 ความหมายของการสื่อสารในองค์การ
การสื่อสารเป็ นกระบวนการที่มีความสําคัญต่ อมนุ ษ ย์ ทัง้ ในด้านการดําเนิ นชีวิต สังคม
ั ่ องของเครื่องจักรกลแห่งสังคมทีท่ ําให้
เศรษฐกิจ และการศึกษา จนกล่าวได้ว่าการสื่อสารเป็ นฟนเฟื
สังคมดําเนินไปได้อย่างไม่หยุดยัง้ เนื่องจากการสื่อสารเป็ นทัง้ เครื่องมือ (instrument) และวิธกี าร
(means) ในการก่อให้เกิดการเปลีย่ นแปลงอย่างใดอย่างหนึ่งทัง้ ต่อปจั เจกบุคคล ต่อองค์กร และต่อ
สังคม ดังนัน้ เราจึงไม่อาจปฏิเสธได้ว่าการสื่อสารเป็ นสถาบันหนึ่งของสังคมทีม่ คี วามจําเป็ นอย่างยิง่
จนไม่อาจละเลยทีจ่ ะนํ ามาศึกษาให้ทราบและเข้าใจถึงองค์ความรูต้ ่างๆ ของการสื่อสารได้ไม่ว่าจะ
เป็ นการศึกษาในเรื่องของความหมาย องค์ประกอบ วัตถุประสงค์หรือแนวทฤษฎีต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
กับกระบวนการสือ่ สาร รวมทัง้ ผลของการสื่อสารด้วย ซึง่ การศึกษาแนวคิดต่างๆ จะเป็ นหนทางทีจ่ ะ
ทําให้ผศู้ กึ ษาสามารถรู้ เข้าใจ วิเคราะห์และประเมินคุณค่าของการนํ าเอาการสื่อสารไปใช้ได้อย่าง
ถูกต้องมีประสิทธิภาพทัง้ ในระดับปจั เจกบุคคล องค์กรและสังคม (กิตมิ า สุรสนธิ. 2548: 1) และมี
ผูใ้ ห้ความจํากัดความของคําว่า การติดต่อสือ่ สารไว้มากมายหลายทัศนะ ดังนี้
สุพานี สฤษฎ์วานิช (2552: 269) ให้ความหมายของการติดต่อสือ่ สารว่า การติดต่อสือ่ สาร
หมายถึง การเคลื่อนย้ายหรือการส่งผ่านข่าวสาร ข้อมูล หรือความหมายบางอย่างของคนตัง้ แต่ 2
คนขึน้ ไป เพือ่ ให้เกิดความเข้าใจกัน หรือเพือ่ วัตถุประสงค์บางอย่างตามทีต่ อ้ งการ
เสนาะ ติเยาว์ (2537: 33) ให้ความหมายของการติดต่อสื่อสารไว้หลายอย่าง เช่น การ
ติดต่อสือ่ สาร หมายถึง การกระทําของบุคคลเดียวหรือหลายคนในการส่งและการรับข่าวสาร ซึง่ อาจ
ถูกบิดเบือนด้วยสิง่ รบกวนภายใต้สภาพผลการกระทบและโอกาสทีท่ าํ ให้เกิดข้อมูลย้อนกลับ
กริช สืบสนธิ ์ (2538: 64) ให้ความหมายของการติดต่อสื่อสารว่า การติดต่อสื่อสารเป็ น
กระบวนการถ่ายทอดทีไ่ ม่หยุดนิ่ง มีการรับรูแ้ ละโต้ตอบการถ่ายทอดสาระ (ข่าวสาร ข้อมูล ความคิด
อารมณ์ ความรูส้ กึ ) จะเป็ นไปตามทักษะ ประสบการณ์ ความรู้ ความสนใจ ทัง้ ของผูส้ ง่ สารและผูร้ บั สาร
พยอม วงศ์สารศรี (2538: 240) กล่าวไว้ว่า การติดต่อสื่อสาร คือ การติดต่อส่งข่าวสาร
ข้อเท็จจริง ความคิดเห็น และท่าทีต่าง ๆ จากบุคคลหนึ่งหรือหลายคนไปยังบุคคลหนึ่งหรือหลาย
บุคคล จุดประสงค์สาํ คัญของการติดต่อสื่อสารก็เพื่อทีจ่ ะให้ผรู้ บั ข่าวสารเกิดความเข้าใจ พร้อมทัง้ ให้
ความหมายการติดต่ อสื่อสารในองค์การว่า คือ กระบวนการในการแลกเปลี่ยนข่าวสารระหว่าง
หน่ ว ยงานและบุ ค ลากรทุ ก ระดับ ภายในองค์ ก าร ซึ่ง มีค วามสัม พัน ธ์ ภายใต้ ส ภาพแวดล้ อ ม
บรรยากาศขององค์การและสังคม ซึง่ สามารถทีจ่ ะแปรปรวนไปได้ตามสภาวการณ์
อรอนงค์ สวัสดิ ์บุรี (2555: 106) สรุปความหมายของการสื่อสารว่า เป็ นการถ่ายทอดสาร
จากผูส้ ่งสารไปสู่ผูร้ บั สารโดยผ่านสื่อ โดยผูส้ ่งสารจะถ่ายทอดความคิดของตนเองเป็ นคําพูดหรือ
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สัญลักษณ์ไปสู่ผรู้ บั สาร และผูร้ บั สารตีความหมายให้ตรงกับวัตถุประสงค์ของผูส้ ่งสารแล้วถ่ายทอด
ความคิดของตนเองกลับสู่ผูร้ บั สารอีกครัง้ หนึ่งโดยผ่านสื่อต่างๆ เช่น คําพูด ท่าทาง รวมไปถึงสื่อ
อิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์ เช่ น โทรศัพท์ วิท ยุ ก ระจายเสีย ง ฯลฯ สื่อ สิ่ง พิม พ์ เช่น หนังสือ พิมพ์ นิ ต ยสาร
จดหมาย สือ่ วีดโี อ ฯลฯ
กิ ติ ม า สุ ร สนธิ (2548: 1) ให้ ค วามหมายของการติ ด ต่ อ สื่ อ สารว่ า การสื่ อ สาร
(Communication) หมายถึง การสร้างความร่วมกัน ความคล้ายคลึงกัน ให้เกิดขึน้ ระหว่างผูส้ ่งสาร
และผูร้ บั สาร ซึง่ ทัง้ สองฝา่ ยจะต้องมีวตั ถุประสงค์ในการสือ่ สารทีส่ อดคล้องต้องกัน
สมพร สุทศั น์ย์ (2542: 283) ให้ความหมายของการติดต่อสื่อสารว่า การติดต่อสื่อสาร
หมายถึง กระบวนการถ่ายทอดข้อมูล ข่าวสาร ข้อเท็จจริง ตลอดจนความต้องการ อารมณ์ความรูส้ กึ
จากผูส้ ง่ ไปยังผูร้ บั เพือ่ ให้เข้าใจตรงกัน
รัตติกรณ์ จงวิศาล (2554: 216) ให้ความหมายของการติดต่อสื่อสารไว้หลายอย่าง เช่น การ
ติดต่อสือ่ สาร หมายถึง กระบวนการส่งข่าวสารข้อมูล ความคิด ความรูส้ กึ หรือความเข้าใจจากบุคคล
หนึ่งหรือหลายบุคคล โดยวิธกี ารพูด การเขียน การใช้ภาษา ท่าทาง การใช้สญ
ั ลักษณ์หรืออื่นๆ
1.2 ความสําคัญของการสื่อสารในองค์การ
กริช สืบสนธิ ์ (2538: 65) กล่าวว่า การติดต่อสือ่ สารในองค์การมีความสําคัญสําหรับ
ผูบ้ ริหารและผูป้ ฏิบตั งิ านหลายประการคือ
1. เป็ นเครื่องมือสําหรับฝา่ ยบริหารในการบริหารงาน เพราะการสื่อสารจะช่วยให้
การทํางานลุล่วงไปได้โดยตลอด เป็ นเครือ่ งมือช่วยตรวจสอบความเข้าใจ ผลงาน ฯลฯ การสื่อสารใน
องค์การเป็ นสิง่ จําเป็ นและสําคัญมากสําหรับผูบ้ ริหาร ทักษะในการสื่อสารเป็ นคุณสมบัตอิ ย่างหนึ่งที่
ผูบ้ ริหารจะต้องฝึ กฝนให้เกิดขึน้ ในตนเอง พอๆ กับทักษะในการบริหารงาน
2. เป็ นเครื่องมือช่วยสร้างความสัมพันธ์อนั ดีแก่ทงั ้ สองฝา่ ย การสื่อสารช่วยให้เกิด
ความเข้า ใจตรงกัน นํ า มาซึ่ ง ความสนิ ท สนม ความไว้ ใ จ ความไว้ ว างใจ สิ่ง เหล่ า นี้ นํ า ไปสู่
สัมพันธภาพทีด่ รี ะหว่างผูบ้ ริหารในระดับต่างๆ และกับพนักงานโดยส่วนรวม
3. ช่วยให้เกิดความเข้าใจระหว่างกันดีข้นึ การสื่อสารนํ ามาซึ่งความไว้วางใจ
หากมีปริมาณทีเ่ หมาะสมแล้วจะช่วยให้เกิดความกล้าทีจ่ ะสื่อสาร กล้าทีจ่ ะถาม กล้าทีจ่ ะออกความ
คิดเห็น ท้วงติงและช่วยให้เกิดความเข้าใจทีถ่ ูกต้องตรงกันมากขึน้
4. ช่วยให้การปฏิบตั ภิ ารกิจของทุกหน่ วยงาน ทุกส่วนเป็ นไปได้ และประสานกัน
จนบรรลุวตั ถุประสงค์ การสื่อสารมีสว่ นอย่างมากในการประสานงานทําให้ทุกๆ หน่วยงานทํางานใน
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หน้าทีข่ องตนไปอย่างคล้องจองกับการทํางานหน่วยงานอื่นๆ สะดวกมากขึน้ สําหรับผูจ้ ดั การในการ
บริหารองค์การ และความรู้เกี่ยวกับการเคลื่อนไหว ความต้องการของหน่ วยงานอื่นๆ จะทําให้
เป้าหมายของการทํางานบรรลุวตั ถุประสงค์ทอ่ี งค์การกําหนดไว้
5. ช่วยให้เกิดการพัฒนาและการทํางานทีม่ ปี ระสิทธิภาพ การทีบ่ ุคคลขององค์การ
ทุกระดับสามารถสือ่ สารได้อย่างเสรี มีความไว้วางใจซึง่ กันและกันมีความกล้าทีจ่ ะสือ่ สาร ย่อมนําไป
สูก่ ารเสนอความคิดสร้างสรรค์ คิดจะทําให้เกิดผลงานทีด่ ที ส่ี ดุ นําองค์กรไปสูค่ วามเจริญ การยอมรับ
ในความคิดเห็น ของผูอ้ ่นื ไม่วา่ ผูน้ นั ้ จะอยูใ่ นระดับใดขององค์การ ย่อมทําให้ผทู้ ไ่ี ด้รบั การยอมรับ
เกิดความภาคภูมใิ จ คนเรานัน้ เมือ่ พูดอะไรออกไปก็ตอ้ งการให้มผี รู้ บั ฟงั แม้จะไม่เห็นด้วยก็ตาม
เสนาะ ติเยาว์ (2537: 5-7) ได้พจิ ารณาถึงความสําคัญของการสือ่ สารในองค์การได้
3 ลักษณะด้วยกัน คือ
1. การสือ่ สารทําให้เกิดความหมาย คนเรียนรูค้ วามหมายของสิง่ ต่าง ๆ ได้จาก
การสื่อสาร เมื่อฟงั คนอื่นพูดเราจะได้รบั ความรู้ ประสบการณ์ และเหตุการณ์ต่างๆ จากบุคคลนัน้
และยิง่ ได้ฟงั ๆได้ดูบ่อยๆ ก็ยงิ่ ได้รบั ความรูค้ วามเข้าใจในเรื่องต่างๆ มากยิง่ ขึน้ การทีบ่ ุคคลเข้าใจ
ความหมายของการสื่อ สารก็เ พราะคนใช้ส ัญ ลัก ษณ์ ใ นการสื่อ สารให้เ หมาะสมกับ ข้อ มู ล และ
เหตุการณ์ท่ตี ้องการ นัน่ คือแต่ละคนมีความคิดอยู่ในหัวแล้วว่าจะใช้การสื่อสารอย่างไรจึงจะแสดง
ความหมายตามที่ต้องการได้ กระบวนการในการสื่อสารทีจ่ ะเลือกใช้คําหรือสัญลักษณ์หรือวิธกี าร
ใดๆ ได้ถูกต้องเหมาะสม ก็เพราะบุคคลนัน้ เข้าใจความหมายของการสื่อสารทีเ่ ลือกใช้นนั ้ ซึง่ จะทํา
ให้บุคคลอื่นทีต่ ดิ ต่อเข้าใจความหมายอย่างเดียวกันด้วย
2. การสื่อสารทําให้คาดคะเนความคิดกันได้ การทีบ่ ุคคลติดต่อสื่อสารกันโดยการ
ใช้สญ
ั ลักษณ์ หรือเครื่องหมายใด ๆ เป็ นเวลานานนอกจากจะทําให้เข้าใจความหมายกันแล้วยังทํา
ให้ทงั ้ สองฝ่ายสามารถคาดคะเนการกระทําหรือความคิดกันได้ ทัง้ นี้เพราะบุคคลย่อมจะเรียนรูจ้ าก
ประสบการณ์ ว่า รูปแบบการสื่อสารอย่างหนึ่งเกิดจากความคิดอย่างหนึ่งและหากใช้รูปแบบและ
วิธกี ารอย่างหนึ่งความคิดจะเป็ นอีกอย่างหนึ่งซึง่ แตกต่างกัน การเลือกใช้คาํ ก็ดี วิธกี ารก็ดี ตลอดจน
การแสดงกิรยิ าทีเ่ กี่ยวข้องกับการสื่อสารก็ดจี ะสะท้อนให้เห็นแนวคิดหรือพฤติกรรมบางอย่าง ของ
บุคคลซึ่งหากได้มกี ารติดต่อสื่อสารกันในระยะแรกๆ อาจไม่เข้าใจ แต่เมื่อสื่อสารกันนานๆ เข้าจน
เกิดความคุน้ เคยและเรียนรูพ้ ฤติกรรมทางการสื่อสารจึงสามารถคาดคะเนพฤติกรรม และแนวคิด
ของอีกฝา่ ยหนึ่งได้
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3. การสือ่ สารทําให้มกี ารแลกเปลีย่ นข้อมูลกัน ซึง่ จะมีอยู่ 2 ลักษณะ คือ
3.1 รูปแบบของการสือ่ สาร รูปแบบของการสือ่ สารทีส่ าํ คัญมี 2 อย่าง คือ
3.1.1 การสือ่ สารด้วยการใช้คาํ พูด ได้แก่ การพูดหรือการเขียน
3.1.2 การสือ่ สารทีไ่ ม่ใช้คาํ พูด เช่น การแสดงออกทางสีหน้ากิรยิ า ท่าทาง
การสือ่ สารทัง้ ทีเ่ ป็ นคําพูดและไม่เป็ นคําพูดนี้ เป็ นข้อมูลทีท่ าํ ให้ผทู้ ต่ี ดิ ต่อสือ่ สารเข้าใจความหมายได้
เป็ นอย่างดีทแ่ี สดงให้เห็นบทบาทฐานะความสําคัญของบุคคลในองค์การ
3.2 สภาพของการสื่อ สารที่เ กิด ขึ้น ในองค์ก าร สภาพของการสื่อ สารที่เ กิดขึ้น
ได้แก่ การสื่อสารระหว่างบุคคล เช่น การออกคําสังที
่ ก่ ระทําในลักษณะตัวต่อตัว การสื่อสารในกลุ่ม
ย่อย เช่นการพบปะกันระหว่างบุคคลทีท่ าํ งานในหน่วยงานเดียวกันเพือ่ ประโยชน์ในการประสานงาน
สภาพการสื่อสารอีกแบบหนึ่ง ก็คือ การสื่อสารเป็ นกลุ่มใหญ่ภายในองค์การและการสื่อสารของ
สมาชิกในองค์การกับบุคคลภายนอกองค์การ เช่น การประชุมคนในฝา่ ยหรืองค์การ การติดต่อลูกค้า
เป็ นต้น
สุพานี สฤษฎ์วานิช (2552: 269) ได้กล่าวถึงความสําคัญของการติดต่อสือ่ สารไว้
3 ส่วนด้วยกัน ดังนี้
1. ความสําคัญของการติดต่อสือ่ สาร: แง่ผบู้ ริหาร
จากงานวิจยั พบว่าผูจ้ ดั การหรือผูบ้ ริหารจะใช้เวลาเป็ นส่วนใหญ่มากกว่า 70 %
โดยเฉลี่ยในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสาร เช่น การประชุมทัง้ ที่ได้นัดหมายไว้ และไม่ได้นัด
หมายไว้ การเดินตรวจตรางานและการโทรศัพท์ เป็ นต้น
2. ความสําคัญของการติดต่อสือ่ สาร: แง่สว่ นบุคคล
นอกจากนัน้ แล้ว การที่คนเราจะประสบความสําเร็จในหน้ าที่การงานนัน้ ปจั จัย
หนึ่ ง ที่มีค วามสํา คัญ มากก็คือ การมีท กั ษะและความสามารถในการติด ต่ อ สื่อ สารกับ บุ ค คลอื่น
ซึง่ รวมทัง้ การนําเสนองาน (Presentations) ในรูปแบบต่างๆ อย่างเหมาะสมด้วย เพื่อทีจ่ ะแสดงออก
(Express) ถึงความรู้ ความสามารถ ความคิดเห็นและทัศนะต่างๆ ของตนให้เป็ นทีป่ ระจักษ์แก่ผอู้ ่นื
หรือแสดงความสามารถในการโน้มน้าวแนวความคิดเห็นของตัวเองให้เกิดผลได้
3. ความสําคัญของการติดต่อสือ่ สาร: ในแง่องค์การ
ในองค์ก ารสมัย ใหม่ นั น้ การสื่อ สารที่มีป ระสิท ธิภ าพจะช่ ว ยสร้า งทีม งานที่มี
ประสิทธิภาพให้เกิดขึน้ และสร้างความเข้าใจ ตลอดจนความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างฝา่ ยบริหารและฝา่ ย
พนักงานทําให้เกิดการแรงงานสัมพันธ์ท่ดี ี และนอกจากนัน้ การสื่อสารยังช่วยสร้างสรรค์ จรรโลง
วัฒนธรรมองค์การให้แข็งแกร่ง ตลอดจนสามารถสร้างองค์การให้เป็ นองค์การแห่งการเรียนรู้ให้
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เกิดขึน้ ได้ และถ้าองค์การจะต้องมีการเปลีย่ นแปลง สื่อสารภายในองค์การจะเป็ นเครื่องมือสําคัญที่
จะช่วยให้การบริหารการเปลีย่ นแปลงประสบความสําเร็จได้มากยิง่ ขึน้
จะเห็น ได้ว่า การติด ต่ อ สื่อ สารในองค์ก ารมีค วามสํา คัญ อย่า งยิ่ง ทัง้ ด้า นการ
บริหารงานในองค์การ ทัง้ การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล สร้างความเข้าใจทีต่ รงกันของคนใน
องค์การ และยิง่ องค์การที่มบี ุคลกรที่ปฏิบตั ิงานร่วมกันเป็ นจํานวนมากแล้ว จําเป็ นจะต้องมีระบบ
การติดต่อสื่อสารที่ดี ที่จะสร้างสัมพันธภาพและความเข้าใจอันดีระหว่างบุคลากรกับองค์กร ทําให้
บรรยากาศในองค์ก รมีส ภาพคล่ อ งตัว ในอัน ที่จ ะดํ า เนิ น งานให้บ รรลุ ต ามเป้ าหมายได้อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ การติดต่อสื่อสารที่ดจี ะช่วยให้เข้าใจซึ่งกันและกัน และเชื่อมโยงไปถึงการจูงใจให้
บุคลากรเกิดความรูส้ กึ ที่ดี และจงรักภักดีต่อองค์การร่วมกันและเป็ นการสร้างขวัญกําลังใจในการ
ปฏิบตั งิ านด้วย และในทางตรงกันข้ามหากการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคลากรในองค์กรไม่ดี ย่อมมี
โอกาสทีจ่ ะเกิดปญั หาต่างๆ ติดตามมานอกจากการนําไปสูค่ วามชะงักงันในการปฏิบตั งิ านในองค์กร
เองแล้ว ยังมีผลต่อภาพพจน์ขององค์กรอีกด้วย
1.3 วัตถุประสงค์ของการสื่อสารในองค์กร
วัตถุประสงค์ในการติดต่อสื่อสารในองค์การหรือหน่ วยงานก็เพื่อจะกระจายข่าวสารและ
สร้างความเข้าใจทีจ่ าํ เป็ นสําหรับการปฏิบตั งิ านของสมาชิกในองค์การ และเพื่อทีจ่ ะสร้างเจตนคติท่ี
สําคัญต่อการจูงใจ การร่วมมือกันทํางานและมีความรูส้ กึ ที่ดใี นการปฏิบตั ิงาน ผลที่ตามมาก็คอื
ก่อให้เกิดการทํางานเป็ นทีม (Team) การปฏิบตั ิงานมีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ และมีผูร้ ่วมงานทุก
ฝา่ ยมีความพึงพอใจ วัตถุประสงค์ของการติดต่อสื่อสารในองค์การหรือหน่วยงานจะมีรายละเอียดที่
คล้ายคลึงกัน ดังเช่น Lee O Thayer ได้สรุปให้เห็นถึงวัตถุประสงค์ของการติดต่อสื่อสารในองค์การ
ออกได้เป็ น 5 ประการ ดังรายละเอียด (วิเชียร วิทยอุดม. 2550: 230)
1. เป็ น การให้ ข้ อ มู ล ข่ า วสาร วัต ถุ ป ระสงค์ พ้ืน ฐานของการติ ด ต่ อ สื่อ สารก็ เ พื่อ ให้
ผูป้ ฏิบตั งิ านได้ทราบถึงจุดมุ่งหมายของการทํางานในองค์การ ได้รบั รายละเอียดของข้อมูลข่าวสาร
ต่างๆ ทีจ่ ําเป็ นในการปฏิบตั งิ าน และแจ้งให้ผปู้ ฏิบตั งิ านได้ทราบถึงการตัดสินใจของผูบ้ ริหารว่าจะ
ดําเนินการไปในแนวทางใด เพือ่ จะได้ปฏิบตั งิ านให้สามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ได้
2. เป็ นการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของแต่ละบุคคล องค์การจะต้องมีการประเมินผล
เพื่อดูถึงประสิทธิผลประสิทธิภาพของการปฏิบตั ิงานว่าสามารถบรรลุวตั ถุ ประสงค์ขององค์การ
หรือไม่เ พียงไร การติดต่ อสื่อสารจะเป็ นการป้อนกลับของข้อมูล ข่าวสาร (Feedback) ระหว่าง
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ผูบ้ งั คับบัญชา ทําให้ได้ทราบข้อมูลของการปฏิบตั งิ านต่างๆ ได้เป็ นอย่างดี จึงจะเป็ นการช่วยให้
ผูป้ ฏิบตั งิ านสามารถดําเนินการไปในแนวทางทีส่ อดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์การ
3. เป็ นการอํานวยการและสอนงานผูอ้ ่นื การติดต่อสื่อสารเป็ นเครื่องมือสําคัญอันหนึ่งใน
กระบวนการบริห ารนํ า มาใช้เ ป็ น เครื่อ งมือ ในการใช้ค นร่ ว มกับ วัต ถุ อุ ป กรณ์ ต่ า งๆ ที่ใ ช้ใ นการ
ปฏิบตั งิ านให้ดําเนินไปตามวัตถุประสงค์ขององค์การทีไ่ ด้กําหนดไว้และต้องใช้การติดต่อสื่อสารเข้า
ช่วย เช่นเดียวกับการฝึกงาน (Job Training) และการมอบอํานาจหน้าที่ (Delegation of Authority)
4. เป็ นการใช้อทิ ธิพลเหนือผูอ้ ่นื การติดต่อสือ่ สารเป็ นเครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการจูงใจและกระตุน้
ผูป้ ฏิบตั งิ านให้ปฏิบตั ติ ามหรือคล้อยตามคําสัง่ เพื่อให้งานในองค์การสามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ของ
องค์การได้ การปฏิบตั งิ านจะมีประสิทธิภาพหรือไร้ประสิทธิภาพก็ขน้ึ อยู่กบั ความสามารถในการ
ติดต่อสื่อสารเป็ นเครื่องมือในการชักจูงหรือใช้อํานาจเหนือผูอ้ ่นื ให้เกิดการยอมรับและปฏิบตั ิตาม
คําสังนั
่ น้ ๆ
่
จําเป็ นต้องมี
5. เป็ นผลทางอ้อมต่อองค์การ การติดต่อสื่อสารในองค์การ โดยทัวไปไม่
ความเกี่ยวข้องกับการทําให้บรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์การโดยตรง แต่จะมีผลทางอ้อมโดยตรงต่อ
วัตถุประสงค์ขององค์การในขณะทีใ่ ห้ผลโดยตรงต่อการตอบสนองต่อความรูส้ กึ ส่วนบุคคล แต่ผลต่อ
ส่วนบุคคลทีท่ าํ ให้เป็ นทีพ่ อใจความต้องการอันนี้จะต้องไม่ขดั ต่อวัตถุประสงค์ขององค์การ เช่น การ
ติดต่อสือ่ สารในองค์การทําให้เกิดการติดต่อสือ่ สารทางสังคมในองค์การ
อรอนงค์ สวัสดิ ์บุรี (2555: 113-114) ได้จําแนกวัตถุประสงค์ของการติดต่อสื่อสารใน
องค์กรออกเป็ น 2 ลักษณะคือ วัตถุประสงค์ของฝา่ ยผูบ้ ริหาร และวัตถุประสงค์ของผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
วัตถุประสงค์ผบู้ ริ หาร ได้แก่
1. เพือ่ แจ้งให้ทราบ (Inform) เป็ นการให้ผบู้ ริหารแจ้งข้อมูลให้กบั ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาได้
ทราบ เช่น การประกาศข่าว การแจ้งนโยบายองค์การ การประชุม ฯลฯ
2. เพื่อสอนหรือให้การศึกษา (Teach or education) หมายถึง การทีผ่ บู้ ริหารให้
การศึกษาหรือให้ความรูก้ บั ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาในรูปแบบต่างๆ เช่น การประชุม การสัมมนาใหม่
เกีย่ วกับเทคนิคการให้บริการลูกค้า ฯลฯ
3. เพื่อสร้างความพึงพอใจหรือความบันเทิง (Please or entertain) หมายถึง การที่
ผู้บ ริห ารได้จ ัด งานปะจํ า ปี ห รือ งานรื่น เริง ที่ใ ห้ผู้ใ ต้บ ัง คับ บัญ ชาได้ร ับ ความสนุ ก สนาน ความ
เพลิดเพลินจากการแสดงต่างๆ เช่น การจัดงานฉลองการก่อตัง้ บริษทั งานปีใหม่ ฯลฯ
4. การแก้ปญั หา (Problem solving) ผูบ้ ริหารให้การสือ่ สารในการระดมความคิดของ
ผูบ้ ริหารและผูใ้ ต้บงั คับบัญชาในการหาวิธที ด่ี ที ส่ี ดุ ในการแก้ไขปญั หาทีเ่ กิดขึน้ ในองค์กร
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5. การจัดการความขัดแย้งในองค์การ (Conflict management) หมายถึง ผูบ้ ริหาร
จัดการความขัดแย้งทีเ่ กิดขึน้ ในองค์การอย่างมีประสิทธิภาพโดยทําให้ทุกฝา่ ยพึงพอใจในการจัดการ
นัน้ ๆ เช่น การที่ผู้บริหารใช้การสื่อสารในการสร้างความเข้าใจกับ ผู้ใต้บงั คับบัญชาในประเด็น
เงินเดือน ค่าตอบแทนพิเศษ ฯลฯ
วัตถุประสงค์ด้านผูใ้ ต้บงั คับบัญชา ได้แก่
1. เพือ่ รับทราบ (Understand) หมายถึง การทีผ่ ใู้ ต้บงั คับบัญชาได้ทราบถึงข้อมูลที่
ผูบ้ ริหารส่งมาในรูปแบบของคําพูดและลายลักษณ์อกั ษร
2. เพือ่ เรียนรู้ (Learn) หมายถึง ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาได้เรียนรูใ้ นประเด็นทีเ่ ป็ น
3. ประโยชน์ต่อการทํางาน เช่น การได้รบั คามรูจ้ ากวิทยากรที่ทรงคุณวุฒแิ ละมี
ประสบการณ์ ในการนํ าเสนอความรู้ ความคิดใหม่ๆ ในการทํางาน เช่น เทคนิคการบริการลูกค้า
เทคนิคการสือ่ สาร ฯลฯ
4. เพือ่ ความพึงพอใจ (Enjoy) หมายถึง ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาได้รบั ความพึงพอใจหรือ
เพลิดเพลินกับงานรืน่ เริงต่างๆ ของบริษทั
5. การสนองตอบต่อการแก้ปญั หา (Problem solving response) หมายถึง
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชามีความพึงพอใจในการมีสว่ นร่วมในการหาวิธแี ก้ไขปญั หาทีเ่ กิดขึน้ ในองค์การ
6. การยอมรับการจัดการความขัดแย้งในองค์การ (Conflict management response)
หมายถึง การทีผ่ ใู้ ต้บงั คับบัญชาพึงพอใจในการจัดการความขัดแย้งในองค์การของผูบ้ ริหาร
จากเอกสารดังกล่าวข้างต้นจะเห็นได้ว่า เพื่อการบริหารงานในองค์การ ทีไ่ ด้ประสิทธิภาพ
สูงสุดแล้วนัน้ การติดต่อสื่อสาร ถือเป็ นเรื่องสําคัญยิง่ ในทุกๆ ส่วนในองค์การ โดยเฉพาะระดับ
ผู้บ ริห าร ผู้บ ริห ารไม่ ส ามารถตัด สิน ใจได้ห ากปราศจากข้อ มู ล ข้อ มู ล จะต้ อ งได้ม าจากกการ
ติดต่อสือ่ สาร และเมือ่ ตัดสินใจในการบริหารหรือแนวทางการทํางาน หรือเป้าหมายขององค์การแล้ว
ต้องสื่อสารสิง่ เหล่านี้ไปสูผ้ ทู้ เ่ี กีย่ วข้องอีก เพื่อให้องค์การ บรรลุเป้าหมายความสําเร็จสูงสุด ในการ
บริหารงาน และแนวทางการทํางานผูใ้ ต้บงั คับบัญชาต่อไป
1.4 องค์ประกอบของการสื่อสารในองค์การ
องค์ประกอบของการติดต่อสือ่ สารเป็ นส่วนสําคัญทีจ่ ะทําให้การติดต่อสือ่ สารใน
องค์การนัน้ มีคุณภาพ สัมฤทธิ ์ผลตามวัตถุประสงค์ขององค์การ นักวิชาการได้เสนอแบบจําลองของ
การสือ่ สาร เพือ่ ให้สามารถเข้าใจได้อย่างชัดเจน
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เบอร์โล (ปรมะ สตะเวทิน. 2546 : 53-54 ; อ้างอิงมาจาก Berlo. 1960 : 30-72) ได้
กล่าวถึงกระบวนการติดต่อสือ่ สารนัน้ มีองค์ประกอบ 6 ประการคือ
1. ผูส้ ง่ สาร (communication source)
2. ผูเ้ ข้ารหัส (encoder)
3. สาร (message)
4. สือ่ (channel)
5. ผูถ้ อดรหัส (decoder)
6. ผูร้ บั สาร (communication receiver)
อย่างไรก็ตามเบอร์โลเห็นว่าในกรณีการสือ่ สารระหว่างบุคคล 2 คนนัน้ ผูท้ าํ หน้าทีส่ ง่ สาร
และผู้ทําหน้ าที่เ ข้ารหัสสามารถเป็ นคนๆ เดีย วกันได้รวมเรียกว่าผู้ส่งสาร (source) ในทํานอง
เดียวกันผู้ทําหน้ าที่ในการถอดรหัสและผู้ทําหน้ าที่ในการรับสารก็สามารถเป็ นคนๆ เดียวกันได้
เช่นกัน รวมเรียกว่าผูร้ บั สาร (receiver) ดังนัน้ องค์ประกอบที่สําคัญในกระบวนการสื่อสารตาม
แนวคิด ของเบอร์โ ลจึง สามารถสรุป ได้เ หลือ 4 องค์ ป ระกอบ คือ ส่ ง สาร (source) สาร
(message) สื่อ (channel) และผู้ร บั สาร (receiver) แบบจํา ลองกระบวนการการสื่อ สารของ
เบอร์โลเป็ นทีร่ จู้ กั กันดีในนามของ SMCR Model ซึง่ ย่อมาจาก Source, Message, Channel และ
Receiver ตามลําดับ และมีแบบจําลองของ เบอร์โล (พูนทรัพย์ สิทธิพรหม. 2539: 8-9 ; อ้างอิง
มาจาก Berlo. 1960. The Process of Communication.) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบการสื่อสารที่
สําคัญมี 4 ประการด้วยกันคือ ผูส้ ่งสาร (source) ข่าวสาร (message) ช่องทาง (channel) และ
่ า S M C R แบบจําลองกระบวนการการสื่อสาร
ผูร้ บั สาร (receiver) ซึง่ นิยมเรียกกันทัวไปว่
ของเบอร์โลเป็ นทีร่ จู้ กั กันดีในนามของ SMCR Model ซึง่ ย่อมาจาก Source, Message, Channel
และ Receiver โดยในแต่ละองค์ประกอบจะมีปจั จัยต่างๆ ดังปรากฏแบบจําลองดังนี้
แบบจําลองของเบอร์โล (The Berlo Model)
ใน ค.ศ. 1960 เบอร์โล (TDavid K. Berlo) ได้เสนอแบบจําลองการสือ่ สารเชิงเส้นตรง
ซึง่ มีผใู้ ช้มากในชื่อ S-M-C-R Model ทีม่ สี ว่ นประกอบหลัก 4 ประการ คือ
1. ผูส้ ง่ สาร (Source)
2. ข่าวสาร (Message)
3. ช่องทาง (Channel)
4. ผูร้ บั สาร (Receiver)
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จากองค์ประกอบหลักสําคัญข้างต้น เบอร์โล มีแนวคิดว่า ผูส้ ่งสาร สาร ช่องทางและ
ผู้ร บั สาร นัน้ ต่ า งมีป จั จัย ประกอบเป็ นคุ ณ สมบัติข องหลักสํา คัญ ทัง้ สี่ป ระการ ดัง แบบจํา ลองใน
ภาพประกอบ 1

ภาพประกอบ 1 แบบจําลองการสือ่ สารของเบอร์โล
เบอร์โล กล่าวว่าการทีก่ ารสือ่ สารจะมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใดนัน้ ขึน้ อยูก่ บั
องค์ประกอบ 4 ประการนี้ ว่ามีประสิทธิภาพเพียงใด ประสิทธิภาพขององค์ประกอบแต่ละ
องค์ประกอบขึน้ อยูก่ บั ปจั จัยต่อไปนี้
1. ผูส้ ง่ สาร ปจั จัยของผูส้ ง่ สาร ประกอบด้วย
ก. ทักษะในการสือ่ สาร (Communication skills)
ข. ทัศนคติ (attitudes)
ค. ความรู้ (knowledge)
ง. ระบบสังคม (social system)
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จ. วัฒนธรรม (culture)
2. สาร ปจั จัยของสาร ประกอบด้วย
ก. เนื้อหา (content)
ข. รหัส (code)
ค. การจัดเสนอ (treatment)
3. สือ่ เบอร์โล กล่าวว่า สือ่ มีความหมาย 3 ประการ คือ
1. หมายถึง การเข้ารหัสและการถอดรหัส (mode of encoding and decoding)
2. หมายถึง สิง่ ทีน่ ําสาร (message vehicle) เช่น คลื่นแสง, คลื่นเสียง, วิทยุ, โทร
เลข, โทรทัศน์, หนังสือพิมพ์ เป็ นต้น
3. หมายถึง พาหนะของสิง่ ทีน่ ําสาร (vehicle-carrier) เช่น อากาศ
4. ผูร้ บั สาร ปจั จัยของผูร้ บั สาร ประกอบด้วย
ก. ทักษะในการสือ่ สาร (Communication skills)
ข. ทัศนคติ (attitudes)
ค. ความรู้ (knowledge)
ง. ระบบสังคม (social system)
จ. วัฒนธรรม (culture)
ศุภรัศมิ ์ ฐิตกิ ุลเจริญ (2550: 66-76) ได้กล่าวถึง องค์ประกอบของการสือ่ สารโดยทัวไปว่
่ ามี
4 ประการเช่นกัน คือ
1. ผูส้ ง่ สาร (Source)
2. สาร (Message)
3. ช่องทางการสือ่ สารหรือสือ่ (Channel)
4. ผูร้ บั สาร (Receiver)
ผูส้ ่งสาร (Source) คือ ผูเ้ ริม่ ต้นการสื่อสาร (เริม่ ต้นสร้างและส่งสารไปยังผูอ้ ่นื ) ในการ
สื่อสารครัง้ หนึ่ง ๆ นัน้ ผูส้ ง่ สารจะทําหน้าทีเ่ ข้ารหัส (Encoding) อันเป็ นการแปรสารให้อยูใ่ นรูปของ
สัญลักษณ์ท่มี นุ ษย์คดิ สร้างขึน้ แทนความคิด ได้แก่ ภาษา (ภาษาพูด,ภาษาเขียนหรือวัจนภาษา)
และอากัปกิรยิ าท่าทางต่าง ๆ (อวัจนภาษา) สารทีถ่ ูกเข้ารหัสแล้วนี้จะถูกผูส้ ่งสารไปยังผูร้ บั สารโดย
ผ่านทางติดต่อทางใดทางหนึ่ง เช่น ถ้าผูส้ ง่ สารต้องการส่งสาร ก. ไปถึงผูร้ บั สารทีอ่ ยูห่ า่ งไกลจากตน
อย่างรวดเร็ว ผูส้ ่งสารก็อาจเลือกใช้ วิธโี ทรเลข โทรศัพท์ จดหมาย ถ้าเป็ นปจั จุบนั ก็อาจใช้โทรสาร
( Facsimile (FAX) ) หรือ E-mail (การสื่อสารผ่านทางจอคอมพิวเตอร์) ซึง่ สะดวกและรวดเร็ว เป็ น
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เทคโนโลยีการสือ่ สารใหม่ ดังนัน้ โดยทัวไปแล้
่
ว ในสถานการณ์การสื่อสารหนึ่ง ๆ นัน้ ผูส้ ง่ สารจะเป็ น
บุคคลหนึ่งทีม่ คี วามสําคัญในการทีจ่ ะเป็ นผูเ้ ริม่ ต้นสือ่ สาร ถือเป็ นบุคคลแรกทีจ่ ะทําให้กระบวนการใน
การสือ่ สารเกิดขึน้
แต่การเป็ นผูส้ ่งสารไม่ว่าจะในการสื่อสารประเภทและระดับใดก็ตาม ย่อมต้องมีบทบาท
และหน้าทีใ่ นการสือ่ สารทีส่ าํ คัญ คือ
1. การมีวตั ถุประสงค์ในการสือ่ สารทีแ่ จ่มชัด
2. การเป็ นผูม้ คี วามรูค้ วามเข้าใจเพียงพอในเนื้อหาของเรื่องราวทีต่ นจะสื่อสารกับ
ผูอ้ ่นื
3.การเป็ นผู้มคี วามพยายามที่จะเข้าใจความสามารถและความพร้อมในการรับสาร
ของผูท้ ต่ี นสือ่ สารด้วย
4. การเป็ นผูร้ จู้ กั เลือกใช้วธิ กี ารในการสื่อสารให้เหมาะสมกับเรื่อง โอกาสและผูร้ บั สาร
ของตน
สาร (Message) คือ เรื่องราวอันมีความหมายและแสดงออกมาโดยอาศัยภาษา หรือ
สัญลักษณ์ใด ๆ ก็ตามทีส่ ามารถทําให้เกิดการรับรูร้ ว่ มกันได้ สาร จะเกิดขึน้ ได้กต็ ่อเมื่อผูส้ ่งสารเกิด
ความคิดขึน้ และต้องการจะส่งหรือถ่ายทอดความคิดนัน้ ไปสูก่ ารรับรูข้ องผูอ้ ่นื (ผูร้ บั สาร) การส่งสาร
นัน้ ก็โดยการที่ผู้ส่งสารแสดงพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ ง หรือหลายอย่างเพื่อแทนความคิดที่
เกิดขึน้ พฤติกรรมทีว่ ่านี้กเ็ ช่น การพูด การเขียน การวาดการแสดงอาการหรือกิรยิ าอย่างใดอย่าง
หนึ่งก็ได้ และพฤติกรรมในการแสดงออกซึง่ ความคิดนี้ไม่วา่ จะด้วยวิธกี ารใด ๆ ก็ตาม ย่อมขึน้ อยูก่ บั
ทักษะของผูก้ ระทําทัง้ สิน้
ความสําคัญของสารทีถ่ ูกส่งมาจากผูส้ ่งสาร ก็คอื การทําหน้าทีเ่ ร้าให้ผรู้ บั สารเกิดการรับรู้
ความหมายและมีปฏิกิรยิ าตอบสนอง การที่ผู้รบั สารจะรับสารที่ถูกส่งมาในรูปของสัญลักษณ์ ได้
หรือไม่นัน้ ขึน้ อยู่กบั ว่า ผูร้ บั สารมีทกั ษะในการรับสารมากหรือน้อย ซึ่งทักษะในการรับสารได้แก่
ความสามารถในการคิด พิจารณา ความเข้าใจทัง้ ภาษาพูดและภาษาเขียน หากผู้รบั สารแสดง
พฤติกรรมการรับสาร ตรงกับพฤติกรรมของผู้ส่งสาร เช่น ฟงั อ่าน ดู สังเกต แสดงว่าผู้รบั สารมี
ทักษะในการรับสาร โดยทัวไปสาร
่
ประกอบด้วยส่วนสําคัญ 3 ประการ คือ
1. รหัสของสาร (message codes)
รหัสของสาร คือ ภาษา (Language) หรือสัญลักษณ์ (symbolic) หรือสัญญาณ
(signal) ทีม่ นุษย์คดิ ขึน้ เพือ่ ใช้แสดงออกแทนความคิดเกีย่ วกับบุคคลและสรรพสิง่ ต่าง ๆ เราสามารถ
แบ่งรหัสของสารออกได้เป็ น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ
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1.1 รหัสของสาร ทีใ่ ช้คาํ พูด (verbal message codes)
รหัสของสารทีใ่ ช้คาํ พูด ได้แก่ ภาษาอันเป็ นระบบสัญลักษณ์ทม่ี นุ ษย์ ได้พฒ
ั นาขึน้
อย่างมีประสิทธิภาพ ภาษาทุกภาษาของมนุษย์มกี ารสร้างขึน้ และถูกพัฒนาสืบทอดมาโดยลําดับเป็ น
ระบบสัญลักษณ์ทท่ี าํ ให้สารปรากฏขึน้ ได้
1.2 รหัสของสารทีไ่ ม่ใช้คาํ พูด (nonverbal message codes)
ส่วนรหัสของสารทีไ่ ม่ใช้คาํ พูด ได้แก่ ระบบสัญลักษณ์ สัญญาณ หรือเครื่องหมาย
ใด ๆ ก็ตามทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกับการใช้ถอ้ ยคํา เช่น อากัปกิรยิ า ธง ไฟ เป็ นต้น
2. เนื้อหาของสาร (message content)
เนื้ อ หาของสาร ที่มนุ ษ ย์ส่อื สารกันนัน้ ครอบคลุ มถึงความรู้แ ละประสบการณ์ ข อง
มนุ ษย์ ที่มนุ ษย์ต้องการที่จะถ่ายทอดแลกเปลี่ยนเพื่อความเข้าใจร่วมกัน ดังนัน้ เมื่อพูดถึงเนื้อหา
ของสารแล้วจะมีขอบเขตกว้างขวางไม่มที ส่ี น้ิ สุด ซึง่ เราอาจแบ่งเนื้อหาของสารได้เป็ น 3 ประเภท คือ
2.1 สารประเภทข้อเท็จจริง ได้แก่ สารทีร่ ายงานให้ทราบถึงความจริงต่าง ๆ ทีม่ ี
อยูใ่ นโลกทางกายภาพ และอยูใ่ นวิสยั ทีม่ นุ ษย์จะตรวจสอบได้ถงึ ความแน่นอนถูกต้องของสารนัน้ ถ้า
พิสจู น์ตรวจสอบแล้วสารนัน้ เป็ นจริง สารนัน้ ก็จดั ได้วา่ เป็ นสารทีม่ คี ุณภาพควรแก่การเชื่อถือ
2.2 สารประเภทข้อคิดเห็น ได้แก่ สารซึง่ เกีย่ วกับปรากฏการณ์ทเ่ี กิดขึน้ ในจิตใจ
จากการประเมินของผูส้ ่งสาร อาจเป็ นความรูส้ กึ แนวคิด ความเชื่อทีบ่ ุคคลมีต่อตนเองต่อบุคคลอื่น
ต่อวัตถุ หรือต่อเหตุการณ์ สารประเภทนี้มกั พบเห็นตามสือ่ มวลชนประเภทต่าง ๆ
2.3 สารประเภทความรูส้ กึ ได้แก่พวกโคลง ฉันท์ กาพย์ กลอน นวนิยาย เรื่องสัน้
ต่างๆ ทีเ่ ป็ นการเขียนจากจินตนาการ จากการเพ้อฝนั จากอารมณ์ศลิ ปิ นยากทีจ่ ะตรวจสอบความ
จริงแท้แน่นอนของข้อมูลหรือตัวสารเหมือนกัน
3. การจัดสาร (message treatment)
การจัดสาร สารที่ถูกจัดเตรียมมาอย่างดี ทัง้ ในเรื่องของการเรียบเรียงลําดับ ความ
ยากง่าย รูปแบบการใช้ภาษา จะทําให้สารนัน้ มีคุณสมบัตใิ นการสือ่ สารได้ ตัวอย่างของการจัดสาร ที่
เห็นได้ชดั ก็คือ การจัดสารในการโฆษณา ซึ่งผู้ส่งสารได้ให้ความประณีตพิถีพิถนั ในการจัดสาร
เพือ่ ให้สารนัน้ สามารถดึงดูดความสนใจของผูร้ บั สารสามารถทีจ่ ะให้ความเข้าใจและข้อคิดเห็นต่าง ๆ
ได้ตามทีผ่ สู้ ง่ สารต้องการ
ช่องทางการสือ่ สาร (Channel) หรือ สือ่ ในการสือ่ สารใด ๆ ก็ตาม ผูส้ ง่ สารย่อมต้องอาศัย
ช่องทางหรือสื่อให้ทาํ หน้าทีน่ ําสารไปยังผูร้ บั สาร โดยทัวไปแล้
่
วสารทีถ่ ูกผูส้ ง่ สารถ่ายทอดไปยังผูร้ บั
สารจะเข้าไปสูร่ ะบบการรับรูข้ องมนุ ษย์โดยผ่านประสาทสัมผัสทางใดทางหนึ่ง หรือหลายทาง ได้แก่
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ทางการเห็น โดยประสาทตา ทางการได้ย ิน โดยประสาทหูท างการได้ก ลิ่น โดยประสาทจมูก
ทางการสัมผัส โดยประสาทกาย และทางการลิม้ รสโดยประสาทลิน้
การจัด แบ่ ง ประเภทของสื่อ ที่ม นุ ษ ย์ใ ช้ใ นการสื่อ สารนั น้ อาจแบ่ ง ได้ห ลายแบบไม่ มี
ข้อกําหนดที่แน่ นอนตายตัว เช่น อาจแบ่งโดยใช้ลกั ษณะของสื่อเป็ นเกณฑ์ หรืออาจแบ่งโดยใช้
จํานวนและลักษณะของการเข้าถึงผูร้ บั สารเป็ นเกณฑ์กไ็ ด้ การแบ่งแบบใช้จาํ นวนและลักษณะของ
การเข้าถึงผูร้ บั สาร มี 4 ประเภท คือ
1. สื่อระหว่างบุคคล เป็ นสื่อทีม่ นุ ษย์ใช้สําหรับการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคลทีอ่ ยู่
ห่างไกลกันจนไม่อาจจะติดต่อกันโดยไม่ผ่านสื่อหรือไม่มสี ่อื ได้ เป็ นสื่อทีใ่ ช้เฉพาะบุคคล มีลกั ษณะ
เป็ นส่วนตัว ไม่เกีย่ วกับผูอ้ ่นื นอกจากนัน้ ก็ยงั มีเครื่องมืออุปกรณ์บางชนิดทีจ่ ดั ว่าเป็ นสื่อทีใ่ ช้ในการ
สือ่ สารระหว่างบุคคล เช่น การประชุมกลุ่มย่อย การเรียน การสอน ซึง่ จําเป็ นจะต้องใช้ส่อื ต่าง ๆ เข้า
มาเกีย่ วข้องด้วยเช่น กระดานดํา หนังสือ เอกสาร เป็ นต้น
2. สื่อมวลชน มนุ ษย์คดิ สื่อมวลชนขึน้ เพื่อทีจ่ ะติดต่อกับผูร้ บั สาร เป็ นจํานวนมากใน
เวลาเดียวกันได้ โดยทัวไปแล้
่
วสื่อมวลชน ได้แก่หนังสือพิมพ์ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศ น์
ภาพยนตร์
3. สื่อเฉพาะกิจ คือ สื่อซึง่ ถูกพัฒนาขึน้ เพือ่ ใช้สาํ หรับการสื่อสารทีส่ นับสนุ น กิจกรรม
อย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะ จํานวนและกลุ่มผูร้ บั สารมีลกั ษณะทีแ่ น่ นอน เช่น การจัดทํานิตยสาร
เพือ่ การประชาสัมพันธ์ภายใน เป็ นต้น
4. สื่อประสม ได้แก่ การนํ าสื่อประเภทต่าง ๆ ทัง้ 3 ประเภท ข้างต้น ไปใช้ในการ
สื่อสารอันจะทําให้การสื่อสารในครัง้ นัน้ ๆ มีประสิทธิผลเพิม่ มากขึน้ ในกรณีของสื่อนี้ หากมีการใช้
โดยรูจ้ กั ข้อดีและข้อเสียของสื่อแต่ละชนิด เข้าใจ ถึงอิทธิพลของสื่อที่มตี ่อพฤติกรรมการรับสาร มี
การเลือกใช้ส่อื ให้เหมาะแก่วตั ถุประสงค์ในการสื่อสารแล้ว ประสิทธิผลของการสื่อสารครัง้ ๆ นัน้ ก็
จะเพิม่ มากขึน้ ด้วย
ผูร้ บั สาร (Receiver) เป็ นองค์ประกอบประการสุดท้ายในกระบวนการของการสื่อสารและ
เป็ นองค์ประกอบสําคัญ ไม่ยงิ่ หย่อนกว่าองค์ประกอบอื่น ๆ ทัง้ นี้เพราะการสื่อสารใด ๆ ก็ตามจะไม่
ประสบผลสําเร็จได้เลยหรืออาจประสบผลสําเร็จไม่เต็มทีถ่ า้ ผูร้ บั สารไม่เข้าใจหน้าทีแ่ ละบทบาทของ
ตนเองทีม่ ตี ่อการสือ่ สาร ในกระบวนการสือ่ สารนัน้ ผูร้ บั สารมีบทบาทขัน้ พืน้ ฐาน 2 ประการ คือ
1. การรูค้ วามหมายตามเรือ่ งราวทีผ่ สู้ ง่ สาร ส่งผ่านสือ่ อย่างใดอย่างหนึ่งมาถึงตน
2. การแสดงปฏิกริ ยิ าตอบสนองต่อผูส้ ง่ สาร
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ดังนัน้ ในกระบวนการสื่อสารใด ๆ ก็ตาม การสื่อสารจะเกิดประสิทธิผลได้กต็ ่อเมื่อผูร้ บั
สารได้พฒ
ั นาตนเองให้เป็ นผูท้ ม่ี ที กั ษะในการสือ่ สาร ได้แก่ การเป็ นผูฟ้ งั ผูอ้ ่าน ตลอดจนการเป็ นผูท้ ่ี
สามารถคิดและรับรูค้ วามหมายได้ การมีทศั นคติทด่ี ตี ่อผูส้ ง่ สาร ต่อเรื่องทีส่ ่อื สารตลอดจนการเป็ นผู้
มีความพยายามในการรับสารและสามารถแสดงปฏิกิรยิ าตอบสนองต่อผู้ส่งสารทัง้ นี้ เพื่อให้การ
สือ่ สารบรรลุเป้าหมายนันเอง
่
ในการพิจารณาองค์ประกอบทางด้านผูส้ ง่ สารและผูร้ บั สารนัน้ ในความเป็ นจริงแล้วทัง้ ผูส้ ง่
สารและผูร้ บั สาร ก็คอื บุคคลอย่างน้อย 2 คน ทีม่ บี ทบาทร่วมกันอยูใ่ นกระบวนการสื่อสาร ถ้าไม่มผี ู้
ส่งสาร และผูร้ บั สารแล้ว การสื่อสารก็จะเกิดขึน้ ไม่ได้ หรือถ้ามีแต่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเพียงฝ่ายเดียวก็
เช่นกัน การสือ่ สารก็จะไม่เกิดขึน้ ข้อสําคัญ ก็คอื ในกระบวนการสื่อสารระหว่างบุคคลนัน้ เราไม่
อาจชีใ้ ห้ตายตัวลงไปได้ว่า ใครเป็ นผูส้ ่งสาร และใครเป็ นผูร้ บั สาร เพราะจริง ๆ แล้ว บุคคลทีท่ ําการ
สื่อสารโดยเฉพาะอย่างยิง่ ในการสื่อสารแบบเผชิญหน้า (Face to Face) ระหว่างบุคคล 2 คน ทัง้
สองคนต่างก็มบี ทบาทเป็ นทัง้ ผูส้ ง่ สารและผูร้ บั สาร เกือบจะในเวลาเดียวกัน ซึง่ เราอาจเรียกได้ว่าทัง้
2 คน แสดงบทบาทในฐานะที่เป็ นคู่ของการสื่อสาร ต่ างก็ทําหน้ าที่ในการเข้ารหัส ตีความ และ
ถอดรหัสโดยสลับเปลีย่ นหมุนเวียนกันไปจนกว่าการสือ่ สารจะบรรลุเป้าหมาย
ในกระบวนการสื่อสาร ไม่ว่าจะเป็ นการสื่อสารประเภทใดหรือระดับใดก็ตาม นอกจาก
องค์ป ระกอบการสื่อ สารทัง้ 4 ประการที่ก ล่ าวข้า งต้น แล้ว ก็น่ า จะมีอ งค์ป ระกอบเพิ่มเติมอีก 2
ประการ ทีจ่ ะทําให้กระบวนการติดต่อสือ่ สารมีความสมบูรณ์ยงิ่ ขึน้ องค์ประกอบทัง้ 2 ประการนี้ ก็คอื
ปฏิกริ ยิ าตอบกลับหรือปฏิกริ ยิ าสะท้อนกลับ (feedback) และกรอบแห่งการอ้างอิง (Frame of
reference) หรือสนามแห่งประสบการณ์รว่ ม (Field of experience) ระหว่างผูส้ ง่ สารกับผูร้ บั สารใน
กระบวนการสือ่ สารนัน้ ๆ ด้วย
จากเอกสารดังกล่าวข้างต้น สรุปได้ว่าการสื่อสารเป็ นพฤติกรรมทางสังคมของมนุ ษย์ ที่มี
จุดมุ่งหมายเพื่อการถ่ายทอดข่าวสาร แนวคิด ความรู้สกึ หรือความต้องการให้ผู้อ่นื ได้รบั รู้ การ
สื่อสารทีจ่ ะให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพนัน้ มีความจําเป็ นต้องเข้าใจองค์ประกอบของ
การสื่อ สารซึ่ง เป็ น การป้ อ งกัน มิใ ห้ก ารสื่อ สารนั น้ ล้ม เหลวลงได้ หรือ เพื่อ ให้ก ารสื่อ สารประสบ
ผลสําเร็จ และบรรลุเป้าหมายทีต่ งั ้ ไว้
1.5 ประเภท/รูปแบบของการสื่อสารในองค์การ
การติดต่อสือ่ สารในองค์การมีวธิ กี ารหลากหลายแตกต่างกัน มีลกั ษณะวิธกี ารติดต่อสื่อสาร
ขึน้ อยู่กบั ความเหมาะสมของแต่ละประเภทของการติดต่อสื่อสาร ผู้บริหารองค์การจะต้องรูจ้ กั ใช้
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ประเภทของการติดต่อสื่อสารที่เหมาะสม และยังประโยชน์ ต่อองค์การให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้
นักวิชาการจึงจัดแบ่งประเภทของการติดต่อสื่อสารออกเป็ นหลายประเภทแตกต่างกันตามเกณฑ์ท่ี
นํามาใช้เป็ นหลักในการจําแนกซึง่ อาจแบ่งออกดังต่อไปนี้ (วิเชียร วิทยอุดม. 2550: 230-234)
1. การติดต่อสือ่ สารตามลักษณะของการใช้ แบ่งการติดต่อสือ่ สารออกเป็ น 2 วิธี
ดังต่อไปนี้
1.1 การติดต่อสือ่ สารแบบเป็ นทางการ (Formal Communication) เป็ นการ
ติด ต่ อ สื่อ สารที่มีร ะบบแบบแผน มีข้อ กํ า หนดไว้อ ย่ า งชัด เจน กระทํ า เป็ น ลายลัก ษณ์ อ ัก ษร
มีขนั ้ ตอนเป็ นไปตามสายการบังคับบัญชาดังที่ปรากฏตามแผนภูมขิ ององค์การ ลักษณะของการ
ติดต่อสื่อสารจะเป็ นการนํ าเอานโยบาย การตัดสินใจ หรือคําแนะนํ าผ่านไปตามสายบังคับบัญชา
(Line of Authority)บางทีเ่ รียกว่าสายงานของการสังการ
่
(Flow of Command) ตัวอย่างการสื่อสาร
แบบนี้เห็นได้ชดั จากหน่วยงานราชการและองค์การทีม่ ขี นาดใหญ่
1.2 การติดต่อสือ่ สารแบบไม่เป็นทางการ (Informal Communication) เป็ น
การติดต่อสื่อสารที่มไิ ด้ดําเนิ นไปตามระเบียบแบบแผนที่กําหนดไว้ หรือไม่มรี ะเบียบแบบแผน
เป็ นทางการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคลในองค์การตามกลุ่มสังคม ขึน้ อยู่กบั ความชอบ ความสนใจ
หรือมีกิจกรรมบางอย่างร่วมกันที่ไม่เกี่ยวกับโครงสร้างการบริหารองค์การ การติดต่อสื่อสารจะ
เป็ นไปในรูปแบบของปฏิสมั พันธ์ตวั ต่อตัว หรือกระทํากันเองเป็ นส่วนตัว มีลกั ษณะการกระจายข่าว
กันเป็ นแบบเถาองุน่ (Grapevine) หรือกระจายข้อมูลหรือข่าวสารไปยังบุคคลต่างๆ ได้รวดเร็ว และ
พร้อมกันในครัง้ เดียวโดยไม่ตอ้ งเสียเวลาซักถาม
2. การติดต่อสือ่ สารตามลักษณะทิศทางของการติดต่อ (Direction) แบ่งการ
ติดต่อสือ่ สารออกเป็ น 4 วิธี ดังต่อไปนี้
2.1 การติดต่อสือ่ สารจากบนลงล่าง (Downward Communication) เป็ นการ
ติด ต่ อ สื่อ สารจากระดับ สู ง กว่ า ลงมาสู่ร ะดับ ตํ่ า กว่ า ในองค์ก าร หรือ จากผู้บ ัง คับ บัญ ชาลงมาสู่
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา จุดมุ่งหมายของการนสื่อสารแบบนี้กค็ อื เป็ นการส่งหรือถ่ายผ่านข้อมูล เพื่อเป็ น
การควบคุ ม กํา กับ งานภายในองค์ก ารและสังการไปยั
่
ง ผู้ป ฏิบ ัติง านตามเป้ า หมายขององค์ก าร
ส่วนมากจะเป็ นเรื่องเกี่ยวกับวัตถุ ประสงค์ นโยบาย วิธกี าร คําสัง่ การขอร้องไปยังหน่ วยงาน
ต่างๆ ในองค์การ สื่อที่จะใช้รูปของคําสังให้
่ ปฏิบตั ิ การออกกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ การออก
ประกาศ การประชุม การบันทึก การแนะนํา เป็ นต้น
2.2 การติดต่อสือ่ สารจากล่างขึน้ บน (Upward Communication) เป็ นการ
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ติดต่อสื่อสารจากระดับตํ่ากว่าขึน้ ไปสูร้ ะดับที่สูงกว่าในองค์การ หรือจากผูใ้ ต้บงั คับบัญชาขึน้ ไปยัง
ผูบ้ งั คับบัญชา จุดมุ่งหมายของการติดต่อสื่อสารแบบนี้กค็ อื เป็ นการตรวจสอบงานเป็ นผลย้อนกลับ
(Feedback) ว่ า งานที่ไ ด้ป ฏิบ ัติไ ปแล้ว มีผ ลเป็ น อย่า งไร โดยรายงานข้อ มูล ข่า วสารขึ้น ไปยัง
ผูบ้ งั คับบัญชาหรือผูบ้ ริหารระดับทีส่ ูงกว่า เพื่อเป็ นการส่งข้อมูลข่าวสารกลับจากผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
่
ทําให้ได้รบั ทราบผลของการปฏิบตั งิ าน ส่วนมากจะเป็ นเรื่องเกี่ยวกับการตอบสนองของคําสังของ
พนักงาน สื่อที่ใช้จะเป็ นรูปแบบรายงานความก้าวหน้ าในการทํางาน ข้อเสนอแนะ คําร้องทุกข์
ข้อคิดเห็น และการขออนุ มตั ิ เป็ นต้น
2.3 การติดต่อสือ่ สารตามแนวนอน (Horizontal Communication) เป็ นการ
ติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคลในระดับเดียวกันในแนวนอนสายการบังคับบัญชาตามลําดับชัน้ หรือ
ระดับใกล้เคียงกันตามโครงสร้างขององค์การ หรือระดับคนทีอ่ ยูต่ ่างระดับกันก็ได้ แต่มไิ ด้มคี าม
สัมพันธ์กนั ในเชิงผูบ้ งั คับบัญชา และไม่มอี ํานาจบังคับบัญชาได้ จุดมุ่งหมายของการติดต่อสื่อสาร
แบบนี้กค็ อื เป็ นการประสานงานและเป็ นการร่วมกันแก้ไขปญั หาในการปฏิบตั งิ าน สื่อทีใ่ ช้จะเป็ น
รูปแบบของการปรึกษาหารือหรือด้วยวาจา เช่น จดหมายโต้ตอบ
2.4 การติดต่อสือ่ สารตามแนวทแยงมุม (Diagonal Communication) เป็ น
การติดต่ อ สื่อสารระหว่างบุ ค คลที่ต่ างหน่ ว ยงานหรือข้ามแผนกกัน และอยู่ต่ า งระดับ กัน ทํา การ
ติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคลทีอ่ ยู่ต่างหน่ วยงานหรือข้ามแผนกกันและอยู่ต่างระดับกัน จุดมุ่งหมาย
ของการติดต่อสื่อสารแบบนี้กค็ อื เพื่อให้การทํางานมีประสิทธิภาพรวดเร็ว และงานบางอย่างไม่
สามารถจะรอการสื่อสารตามสายงาน หรือใช้การสื่อสารแบบขึน้ ลงได้ เพราะจะทําให้งานล่าช้า
และเกิดข้อเสียหายต่อระบบงานโดยส่วนรวมได้ และเป็ นการลดขัน้ ตอนการทํางาน
3. การติดต่อสือ่ สารทีใ่ ช้ชอ่ งทางเป็ นหลัก (Channel) แบ่งการติดต่อสือ่ สาร
ออกเป็ น 2 วิธี ดังต่อไปนี้
3.1 การติดต่อสือ่ สารทางเดียว (One - Way Communication) เป็ นการ
ติดต่อสื่อสารทีผ่ สู้ ง่ ข่าวสารไปฝา่ ยเดียว ไม่มกี ารย้อนกลับของข้อมูลข่าวสารกลับมาให้รบั รู้ หรือไม่
มีการแสดงปฏิกิริยาย้อนกลับ ของผู้ร บั ข่า วสาร ผู้รบั ข่าวสารไม่มีโอกาสได้ซกั ถามข้อสงสัย ใน
ข่าวสารนัน้ ได้เลย การติดต่อสื่อสารแบบนี้มกั จะเป็ นคําสัง่ ข้อกําหนด หรือแนวนโยบายทีจ่ ะต้อง
กระทําตาม ส่วนใหญ่จะเป็ นลักษณะการติดต่อสื่อสารทีเ่ ป็ นทางการ ซึง่ การติดต่อสื่อสารทางเดียว
โอกาสที่จะเกิดข้อบกพร่องในการติดต่อสื่อสารย่อมมีมาก เพราะจุดอ่อนตรงที่ไม่ทราบว่าผู้รบั
ข่าวสารได้รบั ข่าวสารทีส่ ง่ ไปได้อย่างถูกต้องตรงกับความตัง้ ใจหรือไม่ ไม่มโี อกาสทีจ่ ะทราบว่างาน
นัน้ ดําเนินไปตามวัตถุประสงค์หรือไม่
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3.2 การติดต่อสือ่ สารสองทาง (Two - Way Communication) เป็ นการติดต่อ
สื่อสารที่ผูร้ บั ข่างสารมีการตอบสนอง และปฏิกริ ยิ าย้อนกลับไปยังผูส้ ่งข่าวสาร ผูส้ ่งข่าวสารเปิ ด
โอกาสให้ผรู้ บั ข่างสารโต้ตอบซักถาม ได้ถามข้อข้องใจในข่าวสารทีไ่ ด้รบั จากผูส้ ง่ สารหรือผูอ้ อกคําสัง่
ตลอดจนรายงานให้ทราบถึงผลงานทีไ่ ด้จดั ทําไปแล้ว เพื่อให้การปฏิบตั งิ านเป็ นไปตามจุดมุ่งหมาย
ทีต่ อ้ งการ
การติดต่อสื่อสารแบบนี้มกั อยู่ในรูปแบบ การประชุม สัมมนา การแลกเปลีย่ นความ
คิดเห็น ก่อให้เกิดผลดีคอื ช่วยให้เกิดความเข้าใจระหว่างผูส้ ่งสารและผูร้ บั สารดีขน้ึ การย้อนกลับ
ของข้อมูล ทําให้ผสู้ ่งสารสามารถแก้ไขข้อมูลของเขาใหม่ได้ แต่ผลเสียสิน้ เปลืองเวลา เพราะการ
ป้อนกลับของข้อมูลต้องเสียเวลามากกว่าข้อมูลข่าวสารจะย้อนกลับไปยังผูส้ ง่ สารก็ตอ้ งใช้ระยะเวลา
4. การติดต่อสือ่ สารตามลักษณะของวิธกี ารติดต่อสือ่ สาร (Method) แบ่งการ
ติดต่อสือ่ สารออกเป็ น 2 วิธี ดังต่อไปนี้
4.1 การติดต่อสือ่ สารโดยใช้ถอ้ ยคํา (Verbal Communication) เป็ นการติดต่อ
สื่อสารโดยตรงหรือเผชิญหน้ากันโดยใช้วาจา (Verbal) หรือใช้ถอ้ ยคํา (Verbal Communication)
ได้แก่ การพูด การเขียนเป็ นตัวหนังสือแทนการพูด ข้อดีของการติดต่อสื่อสารประเภทนี้ คือ ง่าย
สะดวก ประหยัดเวลา เปิ ดโอกาสให้ทงั ้ สองฝ่ายติดต่อพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและ
กันและยังให้ความรูส้ กึ ทีเ่ ป็ นกันเองก่อให้เกิดความสนิทสนมกันได้งา่ ย
4.2 การติดต่อสื่อสารโดยภาษาทีไ่ ม่ใช้ถอ้ ยคํา (Non - Verbal Communication)
เป็ นการติดต่ อสื่อสารในลัก ษณะที่ไม่ใ ช้วิธีพูดและการเขีย นเป็ นตัว หนังสือแทนคําพูด แต่ จ ะใช้
สัญลักษณ์ อักษรเครื่องหมาย การแสดงท่าทาง เช่น พฤติกรรมการแสดงออกที่สหี น้า พฤติกรรม
ทางนํ้าเสียง พฤติกรรมภาษาท่าทาง พฤติกรรมการสัมผัส
5. การติดต่อสือ่ สารตามลักษณะตามจํานวนผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง (Participant) แบ่งการ
ติดต่อสือ่ สารออกเป็ น 3 วิธี ดังต่อไปนี้
5.1 การติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคล (Interpersonal Communication)
เกิดจากการพบปะสังสรรค์กนั ระหว่างบุคคล เพือ่ สร้างความสัมพันธ์อนั ดีต่อกัน
5.2 การติดต่อสื่อสารของกลุ่ม (Intergroup Communication) เกิดจากการ
รวมตัวกันของบุคคลตัง้ แต่ 2 คนขึน้ ไป เข้ารวมกันเพราะความสนใจ อุดมการณ์ และผลประโยชน์
รวมกัน และมีความชอบพอสนิทสนมกันรวมตัวกันเข้าเป็ นกลุ่มภายในองค์การหนึ่งๆ อาจมีกลุ่มได้
หลายกลุ่ม เช่นการประชุมกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน เพื่อให้เกิดความเข้าใจ
ถูกต้องตรงกันของกลุ่ม
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5.3 การติดต่อสื่อสารขององค์การกับสาธารณชน (Public and Organization
Communication) หมายถึง การติดต่อสือ่ สารขององค์การทัง้ สภาพภายนอกและภายในองค์การ
- ในแง่การติดต่อสื่อสารกับสภาพภายนอก องค์การได้รบั ผลกระทบจาก
สภาพสิ่งแวดล้อมจากสภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง กฎหมาย ฯลฯ การดําเนิ นงานของ
องค์การควนเสริมสร้างการติดต่อสือ่ สารทีม่ ปี ระสิทธิภาพทัง้ ผูส้ ง่ สาร สื่อ ผูร้ บั สาร เพื่อนําข้อมูลมา
เป็ นประโยชน์ต่อการตัดสินใจ
- ในแง่ ก ารติ ด ต่ อ สื่อ สารกับ สภาพภายในองค์ ก าร ควรจัด เสริม สร้ า ง
บรรยากาศของการร่วมมือกันให้มกี ารติดต่อสื่อสาร มีความเป็ นกันเอง ส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจที่
ดีต่ อ กัน ระหว่ า งบุ ค คลกับ องค์ ก ารเพื่อ จู ง ใจให้ค นทํ า งานกับ องค์ ก ารด้ ว ยความเต็ ม ใจและมี
ประสิทธิภาพ ส่วนไพโรจน์ วิไลนุ ช (2557: 13) กล่าวถึง ประเภทของการสื่อสารในองค์การ ว่ามี 3
ลักษณะ คือ การสื่อสารระหว่างบุคคล การสื่อสารกลุ่ม และการสื่อสารสาธารณะ ซึ่งการสื่อสาร
ระหว่างบุคคล เป็ นการสื่อสารโดยมีผูส้ ่งสารและผูร้ บั สาร ไม่มคี นใดคนหนึ่งเป็ นผูร้ บั สารจะสลับ
บทบาทการเป็ นผู้ส่งสารและรับสาร ไม่มคี นใดคนหนึ่งเป็ นผู้ส่งสารเพียงอย่างเดียว การสื่อสาร
ประเภทนี้อาจใช้เพื่อการอยู่ร่วมกันทางสังคมทัวไป
่ เช่น การในการทักทายหรือการสื่อสารกับคนที่
พบบนรถประจําทางและคุยเรือ่ งดินฟ้าอากาศ เรื่องทีน่ ํามาสื่อสารกันก็อาจเป็ นเรื่องส่วนตัวหรือเรื่อง
งาน การสือ่ สารประเภทนี้อาจเป็ นการสนทนา (Conversation) ทัง้ แบบเห็นหน้าและไม่เห็นหน้า เช่น
การสนทนาผ่านโทรศัพท์ การโต้ตอบผ่านคอมพิวเตอร์หรือการส่งจดหมาย ส่วนการสื่อสารกลุ่ม
เป็ นการสื่อสารหลายคนหรือมากกว่า 2 คน เช่น ในฝ่ายต่างประเทศขององค์การนี้มพี นักงานมี
พนักงานจํานวน 8 คน ในฝา่ ยนี้จะมีการประชุมทุกเดือน เมื่อมีการประชุมระหว่างประเทศ ฝา่ ยนี้จะ
มีการประชุมกันบ่อยขึน้ เพื่อเตรียมการจัดประชุมก็ทาํ ให้ทุกคนแลกเปลีย่ นความคิดเห็นและรายงาน
ความคืบหน้าของการทํางานตามทีแ่ ต่ละคนได้รบั มอบหมาย และการสื่อสารสาธารณะ หมายถึง
การสื่อสารระหว่างองค์การและกลุ่มคนภายนอก เช่น องค์การประสานงานกับสื่อมวลชนหรือการ
สื่อสารระหว่างสมาชิกคนใดคนหนึ่งขององค์การและคนจํานวนมาก เช่น ผู้บริหารขององค์การ
สือ่ สารกับประชาชนภายนอกเพือ่ ให้ความมันใจในคุ
่
ณภาพของการบริการ กล่าวโดยสรุป การสื่อสาร
ไม่ว่าจะเป็ นการสื่อสารระหว่างบุคคล การสื่อสารกลุ่มหรือการสื่อสารสาธารณะมีความความสําคัญ
ต่อองค์การ เป็ นส่วนหนึ่งทําให้เกิดการแลกเปลี่ยนข่าวสารในองค์การ เมื่อคนหนึ่งสื่อสารกับอีกคน
หนึ่งจะทําให้เกิดการไหลของข่าวสารขึน้
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1.6 ระบบการสื่อสารในองค์การ
ระบบการสื่อสารอยู่ในความสนใจของฝ่ายบริหารและเป็ นเรื่องที่นักบริหารต่ างต้องให้
ความสนใจเสมอ ทัง้ นี้ยงิ่ ได้อทิ ธิพลของการพัฒนาของเทคโนโลยีดา้ นการสื่อสารมากยิง่ ขึน้ ดังเช่นใน
ยุคปจั จุบนั การสือ่ สารจึงยิง่ มีน้ําหนักกลายเป็ นปจั จัยหลัก ทัง้ เพื่อการสร้างประสิทธิภาพกับกิจการ
กับการต่อสูแ้ ข่งขันกับภายนอกอีกด้วย การสื่อสารเป็ นกระบวนการขัน้ พืน้ ฐานขององค์การทีท่ ําให้
เกิด กิจ กรรมต่ า งๆ ดํา เนิ น ไปโดยราบรื่น และเกิด การประสานงานระหว่า งสมาชิก ขององค์ก าร
องค์การได้มกี ารวิวฒ
ั นาการจึงทําให้เป็ นการยุ่งยากที่จะวินิจฉัยว่าองค์ก่เี ป็ นระบบหรือโครงสร้าง
หรือบุคคลอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านัน้ ลักษณะการสื่อสารในองค์การอาจแบ่งโดยถือตามทัศนะทีม่ อง
องค์การในมุมต่างๆ กัน เป็ น 3 ประเภท (เสนาะ ติเยาว์. 2537: 11-17) คือ
1. ระบบรวม (Macro Approach) การแบ่งตามวิธนี ้ีถอื ว่าองค์การเป็ นระบบรวมซึง่
ต้องมีการติดต่อสือ่ สารกับองค์การอื่นหรือหน่ วยงานภายนอก กิจกรรมต่างๆ ทีอ่ งค์การกระทําถือว่า
เป็ นกิจกรรมโดยรวมหรือเป็ นงานทีก่ ระทําโดยคนในองค์การทัง้ หมด ซึง่ แบ่งออกได้เป็ น 4 ลักษณะ
คือ
ก. การติดตามรายงานและวิเคราะห์ขอ้ มูลทีเ่ กิดขึน้ ภายนอก องค์การจะอยู่
รอดได้นานเพียงใดย่อมขึน้ อยู่กบั การปรับตัวให้เข้ากับให้เข้ากับสังคมที่องค์การนัน้ ตัง้ อยู่ จะต้อง
เสาะหาข้อ มูล ต่ า งๆ ที่เ กิด ขึ้น ภายนอก การนํ าข้อ มูล มาวิเ คราะห์ใ ห้อ ยู่ใ นรูป แบบที่นํ า ไปใช้ไ ด้
รายงานให้ผทู้ เ่ี กีย่ วข้องได้ทราบและการกําหนดหลักการทีเ่ หมาะสมเพือ่ ปรับตัวให้อยูก่ บั ข้อมูลนัน้
ข. การพิสจู น์ให้เห็นจริง องค์การจะต้องใช้วธิ กี ารต่างๆ ทีจ่ ะพิสจู น์ให้เห็น
ซึ่งวิธกี ารส่วนใหญ่ก็จะเป็ นเรื่องการสื่อสาร ถ้าหากองค์การทําให้เกิดข่างสารในทางบวกอยู่เสมอ
และสร้างความมันใจในเรื
่
อ่ งต่างๆ ก็จะมิอทิ ธิพลจูงใจให้ลกู ค้าเกิดความเชื่อถือได้มาก
ค. การติดต่อกับองค์การอื่น องค์การแต่ละแห่งต้องคอยตรวจตราติดตาม
การดําเนินงานขององค์การอื่นว่าจะส่งผลกระทบมาถึงทัง้ ทางตรงและทางอ้อมอย่างไร ต้องอาศัย
เทคนิคการสื่อสารต่างๆ เช่น หนังสือพิมพ์ วารสาร เอกสาร การอภิปราย การแสดงความคิดเห็น
ของผูเ้ ชีย่ วชาญและอื่นๆ วิธที ใ่ี ช้โดยทัวไป
่ ได้แก่ การติดต่อในรูปแบบขององค์การสมาคม ซึง่ กลุ่ม
ดังกล่าวจะมีการประชุมปรึกษาหารือกันเพื่อแลกเปลีย่ นข้อมูลในส่วนทีเ่ กีย่ วกับการดําเนินงานหรือ
ผลประโยชน์ซง่ึ กันและกัน
ง. การกําหนดวัตถุประสงค์ การกําหนดวัตถุประสงค์ขององค์การนับเป็ น
กิจกรรมทีต่ อ้ งอาศัยการสือ่ สารมากทีส่ ดุ ก่อนทีอ่ งค์การทีก่ ําหนดวัตถุประสงค์จะต้องวิเคราะห์ขอ้ มูล
จากภายนอก จากข้อมูลต่างๆ นําไปใช้เป็ นพืน้ ฐานของการกําหนดวัตถุประสงค์ขององค์การ หลักที่
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ปฏิบตั ิกนั โดยทัวไปผู
่
บ้ ริหารระดับสูงสุดขององค์การเป็ นผูก้ ําหนดวัตถุประสงค์ขน้ึ มาให้ผูบ้ ริหาร
ระดับรองลงมาปฏิบตั ติ ามนโยบายทีว่ างไว้ เพือ่ ให้บรรลุวตั ถุประสงค์นนั ้
2. ระบบย่อย (Micro Approach) การสือ่ สารในแง่น้ีจะเน้นความสําคัญของ
หน่ วยงานหรือส่วนย่อยขององค์การ แต่ละหน่ วยก็จะมีการการติดต่อสื่อสารกัน การสื่อสารจึงเป็ น
เครือ่ งสร้างประสิทธิภาพในการทํางานเพือ่ ให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน ซึง่ แบ่งเป็ น 6 ลักษณะคือ
จ. การเป็ นสมาชิกของกลุ่ม ถ้าหากเป้าหมายของกลุ่มสอดคล้องกับ
เป้าหมายขององค์การ การดําเนินงานของกลุ่มก็เสริมประสิทธิภาพขององค์การ การกระทําของ
สมาชิกในกลุ่มจะมีผลในทางบวกหรือในทางลบย่อมขึน้ อยูก่ บั กิจกรรมขององค์การนัน้ เป็ นไปในทาง
จูงใจสมาชิกของกลุ่มหรือขัดขวางความรูส้ กึ ของสมาชิก การสือ่ สารนับเป็ นเครื่องมือทีส่ าํ คัญ ทีจ่ ะทํา
ให้กลุ่มมีความเข้าใจ มีเป้าหมายร่วมกันซึง่ จะชักนํากลุ่มให้เป็ นประโยชน์ต่องานขององค์การ
ฉ. การปฐมนิเทศและการฝึกอบรม การสือ่ สารนับเป็ นเครือ่ งมือทีถ่ ูก
นํ ามาใช้ในการปฐมนิ เทศและฝึ กอบรมพนักงานให้มคี วามรู้ความสามารถในการปฏิบตั ิงานของ
องค์การ
ช. ความเกีย่ วข้องกันของสมาชิก มีวธิ แี ละเทคนิคทางการบริหารทีน่ ุ่มนวล
หลายอย่างทีก่ ระตุ้นและส่งเสริมให้มกี ารปฏิบตั งิ าน หัวหน้าไม่เพียงแต่ใช้คําสังอย่
่ างเดียวแต่ควรที่
่
างล่าง การ
จะต้องรับฟงั ปญั หาจากผูใ้ ต้บงั คับบัญชาด้วย การสือ่ สารจึงมีทงั ้ การสังงานจากบนลงมาข้
เสนอรายงานจากล่างไปข้างบนและการติดต่อประสานงานกันในระหว่างพนักงานในระดับเดียวกัน
ด้วย
ซ. การสร้างบรรยากาศในการทํางาน บรรยากาศเป็ นสภาพทางจิตวิทยา
ซึง่ เกิดขึน้ จากความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในทีท่ ํางาน บรรยากาศการทํางานเกิดขึน้ ด้วยพฤติกรรม
ของหัวหน้าของเพื่อนร่วมงานและบุคคลทัง้ องค์การเป็ นส่วนใหญ่และประกอบด้วยสภาพทางวัตถุ
เช่น สภาพห้องที่น่าอยู่ การสร้างบรรยากาศในการทํางานแม้ว่าคนจะมองที่งานหรือที่วตั ถุ แต่
โดยทัวไปแล้
่
วบรรยากาศอยูท่ ค่ี น โดยเฉพาะอยูท่ พ่ี ฤติกรรมทางการสือ่ สารของหัวหน้าเป็ นสําคัญ
ฌ. การควบคุมและการสังงาน
่
หน้าทีส่ าํ คัญของบุคคลในระดับบริหารคือ
การควบคุมและการกําหนดพฤติกรรมของผูใ้ ต้บงั คับบัญชา ซึง่ มีผลกระทบต่อคนตลอดทัง้ องค์การ
ผูบ้ ริหารมีความรับผิดชอบต่องานและต่อบุคคลทีอ่ ยู่ในบังคับบัญชาทีจ่ ะทําให้งานบรรลุเป้าหมายที่
างความสัมพันธ์ระหว่างผูป้ ฏิบตั งิ านด้วยกันล้วน
กําหนดไว้ ในการควบคุมและสังการตลอดจนการสร้
่
เป็ นกิจ กรรมที่ต้อ งกระทํา โดยอาศัย เครื่องมือทางการสื่อสารที่ดีแ ละมีป ระสิท ธิภ าพจึง จะทําให้
สามารถควบคุมพฤติกรรมคนทีอ่ ยูภ่ ายใต้การบังคับบัญชาของเขาให้ทาํ งานตามทีต่ อ้ งการได้
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ญ. การสร้างความพอใจ การเกิดความไม่พอใจในการทํางานมีจากหลาย
ประการ แต่สาเหตุจากการสือ่ สารมีอยู่ 2 สาเหตุใหญ่ๆ คือ
1. คนไม่พอใจเพราะเหตุวา่ เขาไม่มหี รือไม่รขู้ อ้ มูลเพียงพอที่
เกีย่ วกับงานทีเ่ ขาทํา
2. ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในทีท่ าํ งานไม่ดพี อ
3. ระบบเฉพาะบุคคล (Individual Approach) งานหรือกิจกรรมต่างๆ ในองค์การ
จะประสบผลสําเร็จมากน้อยเพียงใดย่อมขึน้ อยูก่ บั การสือ่ สารของสมาชิกทุกคน อาจแบ่งได้เป็ น 6
แบบด้วยกันคือ
ก. การพูดกันในกลุ่มทีท่ าํ งานด้วยกัน กลุ่มบุคคลทีท่ าํ งานด้วยกันจะต้องมุง่
ถือ การปฏิบ ัติง านที่มีป ระสิท ธิภ าพเป็ น สํา คัญ ผู้ร่ว มงานจะต้อ งมีค วามเข้า ใจในเรื่อ งของการ
ติดต่อสือ่ สารระหว่างกันเพราะต้องอาศัยการสือ่ สารเป็ นเครือ่ งมืออย่างหนึ่งในการทํางานร่วมกัน
ข. การเข้าร่วมประชุม การประชุมนับว่าเป็ นวิธธี รรมดาทีใ่ ช้ในการแก้ปญั หา
สําหรับองค์การซึ่งใช้บ่อยๆ และมากที่สุดเป็ นวิธีท่กี ระทําได้ง่ายที่สุด การโน้ มน้ าวให้บุ คคลอื่น
ยอมรับมติหรือข้อเสนอในทีป่ ระชุมและการนําการประชุมไปสูเ่ ป้าหมายทีก่ าํ หนดไว้
ค. การเขียนคูม่ อื คูม่ อื นับเป็ นเอกสารทีส่ าํ คัญอย่างหนึ่งทีใ่ ช้สาํ หรับเป็ น
แนวทางในการปฏิบตั งิ านและเป็ นสือ่ ระหว่างองค์การกับบุคคลภายนอก
ง. การร่างจดหมาย การเขียนจดหมายยังคงเป็ นเครือ่ งมือในการสือ่ สารที่
จําเป็ นยิง่ ขององค์การ
จ. การทําสัญญาขาย การขายสินค้าเป็ นงานทีส่ าํ คัญทีส่ ดุ ในการดําเนิน
ธุรกิจซึง่ ต้องอาศัยกิจกรรมทางการสือ่ สาร
ฉ. การโต้แย้ง โดยทัวไปในการทํ
่
างานจะต้องมีการถกเถียงกันในเรือ่ งต่างๆ
กันเพื่อหาข้อสรุปของการทํางาน การโต้แย้งจะต้องเป็ นผูม้ คี วามรูค้ วามเข้าใจในเรื่องการชักนํ าให้
บุคคลอื่นคล้อยตาม
กล่าวโดยสรุป การจัดระบบการสื่อสารสมัยใหม่น้ี ที่มเี ทคโนโลยีสารสนเทศก้าวหน้ า
ทางเลือกการจัดได้เปิ ดขึ้นอย่างมหาศาลและแปลกใหม่ ซึ่งสมาชิกขององค์การต่างจะสามารถมี
ทางเลือกได้อย่างมาก ซึง่ การเลือกใช้และออกแบบอย่างไรจึงเหมาะสมนัน้ ขึน้ อยู่กบั การพิจารณา
ถึงความจําเป็ นและต้องการใช้ข้อมูลก่อนอื่นใด จากนัน้ ก็จะต้องพิจารณาถึงความเหมาะสมกับ
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องค์การของตน โดยอาจต้องมองถึงวัฒนธรรมขององค์การ และความสําคัญของสื่อสัญลักษณ์
ต่างๆ ทีใ่ ช้อยูด่ ว้ ย
1.7 พฤติ กรรมการสื่อสารในองค์การ
กริช สืบสนธิ ์ (2538): 68) กล่าวถึงพฤติกรรมการสื่อสารว่าคือ การแสดงออกของ
บุคคลในองค์การ ไม่ว่าการพูด การเขียน หรืออากัปกริยา การแต่งกาย นํ้าเสียง การจัดทีน่ งั ่ ที่
ทํางาน ฯลฯ เป็ นภาพรวมของบุคคลทีม่ อี กี ฝา่ ยหนึ่งรับรูไ้ ด้และเกิดผลกระทบต่อการสื่อสารสะท้อน
กลับ หรือพฤติกรรมของอีกบุคคลหนึ่ง จะเห็นได้ว่าการสื่อสารเกี่ยวข้องกับองค์การอย่างใกล้ชดิ
หากวัฒนธรรมหลักขององค์การนัน้ ๆ ใช้หลักสัมพันธ์เน้นการอยู่รว่ มกันอย่างสนิทสนมเป็ นกันเองมี
สายงานการบังคับบัญชาน้อย พฤติกรรมการสื่อสารของบุคลากรก็จะมุ่งทีค่ นทีท่ ํางานด้วยกันเป็ น
หลัก หากองค์ ก ารนั น้ จัด และยึด ถื อ แนวความคิด คลาสสิก มีก ารแบ่ ง สายการบัง คับ บัญ ชา
การควบคุมทีล่ ดลันไปตามลํ
่
าดับชัน้ พฤติกรรมการสื่อสารจะเป็ นไปตามข้อบังคับกฎเกณฑ์ทก่ี ําหนด
พฤติกรรมการสือ่ สารจะเน้นทีง่ านเป็ นหลักขณะเดียวกัน ในองค์การอาจเกิดการสื่อสารอย่างไม่เป็ น
ทางการทดแทนเป็ นวัฒนธรรมการสื่อสารอีกรูปแบบหนึ่ง ซึง่ แตกต่างกันออกไป ส่วนองค์การทีจ่ ดั
โดยยึดหลักการวิเคราะห์องค์การเชิงระบบ เป็ นการจัดองค์การตามสภาพแวดล้อมและใช้วชิ าการ
หลายสาขามาประกอบกัน พร้อมทีจ่ ะปรับรูปแบบไปตามสภาพแวดล้อมพยายามรักษาความสมดุล
และความสอดคล้ อ ง ประสานสนั บ สนุ น ระหว่ า งทุ ก ฝ่ า ยเพื่อ ให้บ รรลุ เ ป้ าหมายขององค์ก าร
พฤติกรรมการสือ่ สารจะคํานึงถึงทัง้ คนและงานนําไปสูร่ ะบบเปิ ด คือ เปิ ดรับข้อมูลข่าวสาร สื่อสาร
สองทางระหว่างทุกฝา่ ย วัฒนธรรมองค์การจะมีบทบาทมากขึน้ ซึง่ พฤติกรรมการสื่อสารในองค์การ
มักเกีย่ วข้องกับองค์ประกอบสําคัญๆ
ผู้บงั คับบัญชา พฤติกรรมการสื่อสารของผู้บงั คับบัญชา ไม่ว่าจะเป็ นผู้จดั การ
หัว หน้ า งาน ฯลฯ จะเป็ น สิ่ง กํ า หนดพฤติก รรมของพนั ก งานในควบคุ ม ดู แ ลของเขา เป็ น การ
ลอกเลียนแบบซึ่งผูใ้ ต้บงั คับบัญชามักจะไม่รูต้ วั ผูบ้ งั คับบัญชาจะใกล้ชดิ สนิทสนมกับพนักงานก็
ต่อเมื่อใช้วธิ สี ่อื สารทีม่ ปี ระสิทธิภาพกับพนักงาน คือ ส่งเสริมและยอมรับการสื่อสารสองทาง ซึง่ จะ
ช่วยให้เกิดความเข้าอกเข้าใจ เห็นใจเขา และมองดูเขาอย่างทีเ่ ขาเป็ น ความปรารถนาดี เป็ นสิง่ ที่
ผูจ้ ดั การหรือหัวหน้างานควรจะมีให้แก่พนักงานและควรสื่อสารให้พนักงานรูถ้ งึ ความปรารถนาดีนนั ้
และต้องพร้อมทีจ่ ะให้คําแนะนํ าเสริมความคิดทีพ่ นักงานแสดงออกเพื่อให้เกิดความรูส้ กึ ว่าตนได้รบั
การยอมรับ พฤติกรรมนี้หากทําด้วยความจริงใจ ผู้บริหารจะได้รบั การยอมรับ เชื่อถือศรัทธา
จากพนักงานเป็ นการตอบแทน
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ผู้ใต้บงั คับบัญชา โดยทัวไปแล้
่
วผูใ้ ต้บงั คับบัญชาจะลอกเลียนแบบ วิธกี าร ของ
ผูบ้ งั คับบัญชาเสียเป็ นส่วนมาก เพราะเชื่อว่าผูบ้ งั คับบัญชามีประสบการณ์มาก่อน อาจมีอายุสงู กว่า
การศึกษาสูงกว่า ฯลฯ เมื่อผูบ้ ริหารให้ความใกล้ชดิ เข้าใจในตัวเขา ก็จะมีอสิ ระในการคิด กล้าพูด
กล้าทํามากขึน้ มีความรอบรูแ้ ละเข้าใจในนโยบายต่างๆ มากยิง่ ขึน้ เพราะความคุน้ เคยในการสื่อสาร
ของผูบ้ งั คับบัญชาทําให้กล้าซักถามและแสดงความคิดเห็น พฤติกรรมการสื่อสารเช่นนี้ ย่อมทําให้
พนั ก งานหรือ ผู้ ใ ต้ บ ัง คับ บั ญ ชามีค วามพร้ อ มที่ จ ะทํ า งานมากยิ่ง ขึ้น และทํ า งานได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ มีความภาคภูมใิ จทีต่ นได้เข้ามาเป็ นสมาชิกในองค์การ
บรรยากาศในการสื่ อสาร บรรยากาศการสื่อสารในองค์การจะเป็ นไปอย่างเป็ น
กันเอง เป็ นบรรยากาศแบบเปิ ดรับความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ส่งเสริมการสื่อสารในระบบเปิ ด หรือ
การสื่อสารสองทาง ซึง่ ถือว่าเป็ นการสื่อสารทีม่ ปี ระสิทธิภาพ ทัง้ ผูบ้ ริหารและพนักงาน ต่างฝา่ ยต่าง
ยอมรับความคิดเห็นของกันและกัน ปรึกษาหารือกันเสมอ ทําให้งานบรรลุเป้าหมาย มีความเข้าใจ
กัน ความเข้าใจทําให้เกิดความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน ในการปฏิบตั ิงานตามหน้ าที่ท่ไี ด้รบั
มอบหมายหรือระบุไว้สาํ หรับคนแต่ละคน
ผลงาน/ผลดีที่จะมีต่อการทํางานเมื่อใช้ การสื่อสารที่ มีประสิ ทธิ ภาพ มีความ
พยายามในการทํางานสูงของทุกๆ ฝา่ ย เกิดความตัง้ ใจ ความสนใจ ในการทํางานพนักงานทุกระดับ
มีความพึง่ พอใจในการทํางานสูงขึน้ เพราะความภาคภูมใิ จในตนเองทีเ่ ป็ นทีย่ อมรับฟงั และยอมรับ
ข้อเสนอแนะ ยอมรับว่ามีสว่ นในการทํางานให้สาํ เร็จ เมือ่ ผลงานออกมาดี ผลงานก็จะเป็ นตัวกระตุน้
เป็ นแรงเสริมให้ทุกคนร่วมมือกันยิง่ ขึ้น มีความสามัคคีกลมเกลียวกันมากยิง่ ขึ้น ผลงานที่ดเี ป็ น
ผลงานมาจากการสือ่ สารทีด่ ี มีระบบ ทําให้ทงั ้ ผูบ้ งั คับบัญชาและผูใ้ ต้บงั คับบัญชามีความไว้วางใจกัน
่
น้ ทําให้ไว้วางใจกัน
รักงานทีท่ ํา ภาคภูมใิ จในความสําเร็จของงานทีต่ นมีส่วนร่วม และเชื่อมันมากขึ
มากยิง่ ขึน้ แน่นเฟ้นขึน้ ระหว่างทัง้ สองฝา่ ย
การสื่อสารด้วยความเมตตาธรรม การให้ความเมตตากรุณาต่อผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
จะต้องแสดงออกมาให้เห็นด้วยการพูด การเขียน การแสดงออก (ท่าทาง) และการปฏิบตั ิ ถือว่าเป็ น
วัฒนธรรมอย่างหนึ่ง ซึ่งสามารถใช้ปฏิบตั ไิ ด้ในองค์การที่มรี ะบบและส่งเสริมการสื่อสารแบบเปิ ด
พฤติกรรมการสือ่ สารด้วยความเมตตากรุณาสามารถแปลความออกมาเป็ นรูปธรรมได้ เช่น
1. การเอ่ยปากให้ความช่วยเหลือของผูบ้ งั คับบัญชา
2. พูดชวนให้ออกความเห็น
3. พูดแสดงความเข้าใจ เห็นใจ
4. พูดแสดงความรับผิดชอบในส่วนของตน
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5. พูดจากใจจริง เมือ่ คิดอย่างไรก็พดู ไปอย่างนัน้
พฤติ ก รรมการสื่ อ สารตัว ต่ อ ตัว การสื่อ สารตัว ต่ อ ตัว เป็ น การสื่อ สารที่ช่ ว ยให้เ กิด
มิตรภาพระหว่างบุคคลได้เป็ นอย่างดี เพราะช่วยตอบสนองประสามสัมผัสการับรูข้ องแต่ละบุคคลได้
ดีกว่าการสื่อสารรูปแบบอื่น ทําให้เกิดการจดจํา และช่วยกระชับมิตรภาพระหว่างบุคคลได้เมื่อพบ
กันอีก ต่างฝ่ายต่างเรียนรูซ้ ่งึ กันและกันอย่างยุตธิ รรม การสื่อสารระหว่างบุคคลทําให้ทงั ้ สองฝ่าย
สามารถเจรจาโต้ตอบกันได้ทนั ที พฤติกรรมการสื่อสารระหว่างบุคคลหรือการสื่อสารตัวต่อตัวที่
สําคัญอีกประการหนึ่ง คือ การให้ความสนใจด้านการรับฟงั ผูท้ ําการสื่อสารจะต้องเรียนรูแ้ ละฝึ ก
ทักษะในการรับฟงั พร้อมกับแสดงการตอบสนองที่เหมาะสม ว่าตนเองกําลังรับฟงั เรื่องราวนัน้ ๆ
พร้อมกับแสดงความเข้าใจอีกฝา่ ยหนึ่ง
การพัฒนาสมรรถภาพการสื่อสารในองค์การ เมื่อการสื่อสารในองค์การเป็ นสิง่ จําเป็ น
ในการจัดการและการบริหารงาน ผูบ้ ริหารควรมีความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับการพัฒนาตนเองด้าน
การสือ่ สาร แนวทางในการพัฒนาสมรรถนะภาพการสือ่ สารเพือ่ การบริหารมีดงั นี้
1. พัฒนาความรูแ้ ละประสบการณ์ ผูบ้ ริหารจําเป็ นต้องสะสมความรูด้ ว้ ยการอ่าน
การฟงั การคิด รูจ้ กั สังเกต ในเรื่องต่างๆ และเป็ นคนใจกว้างทีจ่ ะฟงั ความคิดเห็นของคนอื่น ทัง้ ใน
เรือ่ งเกีย่ วกับตนเองโดยตรงและเรือ่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับงานในหน้าที่
2. พัฒนาทักษะการสื่อสาร ไม่ว่าจะเป็ นการพูด การเขียน ล้วนจําเป็ นอย่างยิง่
สําหรับผูบ้ ริหารเพราะผูบ้ ริหารต้องรูจ้ กั ใช้คน พูดกับคน เรียนรูว้ ธิ กี ารพูด การสังการ
่ การติดตามผล
3. กํ า หนดเป้ าหมายสิ่ง ที่ต้อ งการพัฒ นาเพื่อ ให้ก ารพัฒ นาเป็ น ไปตรงจุ ด และ
สามารถตรวจสอบความสําเร็จได้
4. สร้างต้นแบบเฉพาะของตนเอง ผูบ้ ริหารแต่ละคนมีลลี า วิธกี าร ทีแ่ ตกต่างกัน
จึงควรคิดต้นแบบ วิธกี ารของตนเองไว้ใช้งาน เพือ่ การสือ่ สารทีมปี ระสิทธิภาพ
5. ฝึ กความสามารถในการปรับเปลีย่ น เพื่อให้การสื่อสารได้ผลตรงตามเป้าหมาย
ทีก่ ําหนดไว้ การยึดมันในรู
่ ปแบบมากเกินไปจะทําให้เกิดความเข้าใจผิดได้ การรูจ้ กั การปรับเปลีย่ น
โดยมีไหวพริบ และเข้าใจว่า “คน” มีความแตกต่างกันออกไปเพราะพืน้ ฐานความต้องการ ความรู้
ประสบการณ์ ทัศ นคติ ฯลฯ แตกต่ า งกัน ทํ า ให้ผู้ทํ า การสื่อ สารจะต้ อ งรู้จ ัก ปรับ เปลี่ย นตาม
สถานการณ์มากยิง่ ขึน้
จากความหมายข้างต้นจะเห็นได้ว่า การสื่อสารนัน้ เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมองค์การอย่าง
ใกล้ชดิ ดังนัน้ พฤติกรรมการสื่อสารของบุคคลในองค์การนัน้ ย่อมได้รบั ผลกระทบหรือแสดงออกซึ่ง
วัฒนธรรมขององค์การนัน้ ๆ
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1.8 ปัญหาและอุปสรรคของการติ ดต่อสื่อสารในองค์การ
การติดต่อสื่อสารทีป่ ระสบปญั หาและอุปสรรคจะทําให้การติดต่อสื่อสารด้อย ประสิทธิภาพ
และจะส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของเป้าหมายการบริหารงานในองค์การ ซึง่ ปญั หาและอุปสรรค
ของการติดต่อสื่อสารอาจเกิดขึน้ ได้ในทุกข์องค์ประกอบของกระบวนการการติดต่อสื่อสารและยัง
ปรากฏปญั หาต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ ภายในองค์การอีกด้วย
ั หาของการติด ต่ อ สื่อ สารใน
อรอนงค์ สวัส ดิบ์ ุ รี (2555: 275-283) ได้ก ล่ า วถึง ป ญ
องค์การซึง่ มักจะเกิดขึน้ ได้เสมอว่ามีดงั ต่อไปนี้
ปญั หาจากองค์ประกอบพืน้ ฐานของการสือ่ สาร
1. ผูส้ ง่ สาร (Sender or source) ปญั หาทีเ่ กิดขึน้ กับตัวผูส้ ง่ สารเองดังนี้
1.1 ปญั หาทีเ่ กิดกับบุคลิกภาพของผูส้ ง่ สารเอง เช่น ผูส้ ง่ สารขาดความ
น่าเชื่อถือ ทําให้ผรู้ บั สารไม่เชื่อมันในข้
่ อมูลทีไ่ ด้รบั และส่งผลต่อประสิทธิผลของการสือ่ สารนัน้
1.2 ผูส้ ง่ สารขาดความรูจ้ ริงในข้อมูลทีก่ าํ ลังทําการสือ่ สารนัน้
1.3 ผูส้ ง่ สารมีอคติต่อผูร้ บั สารและประเด็นทีก่ าํ ลังสือ่ สารในขณะนัน้
1.4 ผูส้ ง่ สารใช้อารมณ์ในการส่งสาร
1.5 ผูส้ ง่ สารขาดความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของการส่งสารนัน้ อย่าชัดเจน
1.6 ผูส้ ง่ สารมีเจตนาทีจ่ ะบิดเบือนข่าวสารเพือ่ ปกปิด
2. สาร (Message) ปญั หาทีเ่ กิดขึน้ กับตัวสารมีดงั นี้
2.1 ข่าวสารทีไ่ ด้รบั ไม่ชดั เจน ทําให้สบั สนหรือเข้าใจยาก
2.2 การเรียบเรียงข่าวสารไม่เรียงตามลําดับทําให้สบั สนเข้าใจยาก
2.3 การให้ขา่ วสารทีม่ ากจนเกินไปทําให้เกิดภาวะท้วมท้นของข่าวสาร
2.4 ข่าวสารนัน้ ใช้ภาษาทีเ่ ข้าใจยาก
2.5 ข่าวสารนัน้ ไม่สมบูรณ์ ขาดรายละเอียดทีส่ าํ คัญ
2.6 ข้อมูลทีจ่ ดั ทําขึน้ อย่างรีบร้อนทําให้เกิดความผิดพลาดในการนําเสนอข้อมูล
3. ช่องทางการสือ่ สาร (Channel) ปญั หาทีเ่ กิดขึน้ จากช่องทางการสือ่ สารมีดงั นี้
3.1 การเลือกใช้ชอ่ งทางการสือ่ สารทีไ่ ม่เหมาะสมกับผูส้ ง่ สาร เช่น ผูส้ ง่ สารมี
ทักษะในการเขียนอธิบายทีด่ ี ควรเลือกสือ่ สิง่ พิมพ์ เช่น หนังสือพิมพ์ แผ่นพับ ฯลฯ
3.2 การเลือกใช้ชอ่ งทางการสือ่ สารทีไ่ ม่เหมาะสมกับลักษณะของสาร เช่น
การเลือกใช้สอ่ื สิง่ พิมพ์กบั ข่าวสารทีต่ อ้ งการความรวดเร็ว จะมีประสิทธิภาพน้อยกว่าการใช้สอ่ื
วิทยุกระจายเสียง
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3.3 การเลือกใช้ชอ่ งทางการสือ่ สารทีไ่ ม่เหมาะสมกับผูร้ บั สาร เช่น การใช้สอ่ื
สิง่ พิมพ์กบั ผูร้ บั สารทีเ่ ป็ นวัยรุน่ อาจได้ผลน้อยกว่าสือ่ ทีเ่ ป็ นวิทยุกระจายเสียงหรือสือ่ โทรทัศน์
4. ผูร้ บั สาร (Receiver) ปญั หาทีเ่ กิดกับผูร้ บั สารมีดงั นี้
4.1 ผูร้ บั สารขาดประสิทธิภาพในการรับสาร เช่น การทีผ่ รู้ บั การอาจจะ
บกพร่องทางประสาทสัมผัส หรือการรับสารในทีท่ ม่ี เี สียงรบกวน
4.2 ผูร้ บั สารมีอคติต่อผูส้ ง่ สารและเรือ่ งทีท่ าํ การสือ่ สาร
4.3 ผูร้ บั สารไม่พร้อมในการรับสารในขณะทีท่ าํ การสือ่ สาร
4.4 ผูร้ บั สารมีอารมณ์ในการรับสารขณะนัน้ เช่น อารมณ์ไม่ดี
4.5 ผูร้ บั สารขาดประสบการณ์รว่ มกับผูส้ ง่ สารขณะนัน้
4.6 ผู้รบั สารเลือกรับสารที่ต้องการโดยการเพิกเฉยต่อข่าวสารที่ตนเองไม่
สนใจ
นอกจากปญั หาทีเ่ กิดจากองค์ประกอบของการสื่อสารนัน้ (ผูส้ ่งสาร สาร ช่องทางการ
สือ่ สาร และผูร้ บั สาร) ยังมีปญั หาต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ ในองค์การดังนี้
1. ปญั หาของความเข้าใจทีไ่ ม่สอดคล้องกันระหว่างผูส้ ง่ สารและผูร้ บั สาร
2. ปญั หาเรือ่ งข่าวสารล่าช้า
3. ปญั หาเรือ่ งข่าวสารไม่ถงึ ผูร้ บั สาร
3.1 ปญั หาเกิดขึน้ จากเจตนาของผูร้ บั สาร เช่น จงใจรับสารทีต่ นเองพอใจ
3.2 ปญั หาเกิดจากความไม่เจตนาของผูท้ าํ การสือ่ สาร เช่น การเลือกใช้สอ่ื
ผิดจากลักษณะของข่าวสารทีเ่ ร่งด่วนมาก
4. ปญั หาเรือ่ งการบิดเบือนข่าวสาร
5. ปญั หาเรือ่ งข่าวลือทีเ่ กิดขึน้ ในองค์การ (Rumor)
5.1 การกําเนิดของข่าวลือ (Birth) ข่าวลือเกิดขึน้ ได้จากความวิตกกังวล
(Anxiety) และความรูส้ กึ ไม่แน่นอน (Uncertainty) ของคนในสังคมหรือองค์การนัน้ ๆ
5.2 การแพร่กระจายของข่าวสาร (Transmission) ข่าวลือมีการแพร่กระจาย
เมือ่ ผูบ้ อกกล่าวข่าวสารเกิดความเชื่อ ว่าข่าวนัน้ มาจากเรือ่ งจริง ข่างลือนัน้ ก็จะแพร่ไปอย่างรวดเร็ว
5.3 จุดจบของข่าวลือ (Death) วิธกี ารจัดการกับข่าวลือสามารถทําได้หลายวิธี
กล่าวคือ
5.3.1 การวิเคราะห์และการเผชิญกับข่าวลือทีเ่ กิดขึน้ นัน้ โดยจัดการ
แถลงการณ์เพือ่ ชีแ้ จงข้อเท็จจริง
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5.3.2 การบอกกล่าวข้อเท็จจริงและเปิดโอกาสให้ซกั ถาม
5.3.3 ให้ความรูถ้ งึ ผลกระทบต่อองค์การและสังคม
5.3.4 เปิ ดเผยข้อมูลด้วยข้อเท็จจริง สิง่ ทีต่ อ้ งพึงระวัง คือ อย่าบิดเบือน
ข้อมูลเพือ่ หวังผลเฉพาะหน้า
5.3.5 ดําเนินคดีตามกฎหมาย
สอดคล้องกับ ณัฎฐ์ชุดา วิจติ รจามรี. (2553: 35-42) กล่าวว่า อุปสรรคในการสือ่ สารใน
องค์การ มีดงั นี้
1. ปญั หาทีเ่ กิดจากภาษา (Semantic)
หน้ าที่ล้มเหลวของการสื่อสารเกิดขึ้นเมื่อผู้รบั สารตีความหมายเนื้อหาของสาร
แตกต่างไปจากความหมายทีผ่ สู้ ง่ สารต้องการจะสือ่ ซึง่ บางครัง้ คําทีใ่ ช้สอ่ื สารมีหลายความหมาย
2. การบิดเบือนข่าวสาร (Message distortion)
หน้าทีล่ ม้ เหลวเกิดขึน้ เมือ่ ผูส้ ง่ สารและผูร้ บั สารขาดกรอบอ้างอิง (Frame of
reference) ร่วมกัน มนุษย์ทุกคนมีความแตกต่างกันในประสบการณ์ทส่ี ง่ ผลให้ทาํ การตีความหมาย
ต่อสิง่ ต่างๆ ทีพ่ บเห็นแตกต่างกันด้วย
3. การกรองข้อมูลข่างสาร (Filtration)
บางครัง้ ผูส้ ง่ สารกรองหรือตัดเนื้อหาสารบางอย่างออกโดยตัง้ ใจและไม่ตงั ้ ใจ ซึง่ ทํา
ให้ผรู้ บั สารตีความหมายเนื้อหาของสารผิดพลาด
4. เวลาในการส่งเนื้อหาสาร (Message timing)
เนื้อหาทีม่ กี ก่ี าํ หนดเวลาสัน้ มาก ทําให้ผรู้ บั สารไม่มเี วลาพอทีจ่ ะตีความสารอย่าง
ถูกต้อง
5. ความเงียบงันในองค์กร (Organization silence)
จากงานวิจยั พบว่าการขาดการสือ่ สารเป็ นหน้าทีล่ ม้ เหลวอย่างรุน่ แรง ความเงียบ
งันเป็ นสถานการณ์ทพี นักงานไม่เต็มใจแสดงความคิดเห็นต่อเหตุการณ์หรือสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ ในองค์การ
เพราะเชื่อว่าความคิดเห็นของตัวเองไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ใดๆ หรือแย่ไปกว่านัน้ อาจก่อให้เกิด
ผลเสียต่อตนเอง
6. ความสัมพันธ์ทางสถานภาพระหว่างผูส้ อ่ื สาร (Status relationship)
สถานภาพของบุคคลในองค์การมีมากมาย เช่น ตําแหน่งหน้าที่ ห้องทํางาน
ฯลฯ สถานการได้สกัดกัน้ การสือ่ สารได้อย่างมีประสิทธิผลระหว่างผูท้ ม่ี สี ถานภาพต่างระดับกัน เช่น
ผูบ้ งั คับบัญชากับผูใ้ ต้บงั คับบัญชา ปญั หาการสื่อสารทีพ่ บคือ ลูกน้องมักบอกหัวหน้าเฉพาะในสิง่ ที่
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คิดว่าหัวหน้าสนใจและไม่พดู ในสิง่ ทีค่ ดิ ว่าหัวหน้าไม่อยากได้ยนิ มีแนวโน้มในการปกปิ ดปญั หาและ
ความผิดพลาดทีเ่ กิดขึน้
7. การเป็ นเจ้าของข้อมูล (Information ownership)
หากองค์การให้ความสําคัญกับตําแหน่งหรือความรูข้ องบุคคลมากและใช้เป็ น
ตัวชีว้ ดั ความสําเร็จแทนการให้คุณค่ากับความสําเร็จในการร่วมมือและประสานงาน จะทําให้เกิดการ
แสวงหาอํานาจซึ่งได้มาจากการเป็ น “เจ้าของ” ข้อมูลทีส่ ําคัญ กล่าวคือ ใครเป็ นเจ้าของข้อมูลก็จะ
เป็ นผูม้ อี าํ นาจ ทําให้เกิดปญั หาการกักเก็บและหวงข้อมูล
8. ระยะห่างทางกายภาพ (Physical distance)
โครงสร้างองค์การทีป่ ระกอบด้วยลําดับชัน้ ทางการบังคับบัญชาหลายระดับ ทําให้
ผูส้ ่งสารและผูร้ บั สารอยู่ห่างกันมาก ข่าวสารจากต้นตอของแหล่งสารต้องถ่ายทอดหลายคนหลาย
ขัน้ ตอนกว่าข่าวสารนัน้ จะถึงผูร้ บั สารเป้าหมาย ซึง่ มีความเป็ นไปได้สงู มากทีค่ วามหมายของข่าวสาร
จะถูกบิดเบือนไปหรือมีการถ่ายทอดข่าวสารผิด
9. การสือ่ สารข้ามลําดับขัน้ (Bypassing)
การสือ่ สารข้ามลําดับเป็ นการสือ่ สารทีข่ า้ มช่องทางหรือข้ามบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่
ควรจะได้รบั ข่าวสารนัน้ ก่อน
10. ความไม่สนใจของผูบ้ ริหาร (Managerial unconcern)
การไม่สนใจหรือเมินเฉยของผูบ้ ริหารเป็ นอุปสรรคอย่างหนึ่งของการสือ่ สารโดย
สาเหตุมาจาก
10.1 ผูบ้ ริหารไม่ถ่ายทอดข่าวสารทีจ่ าํ เป็ น เพราะเข้าใจว่าทุกคนทีเ่ กีย่ วข้อง
ทราบข่าวสารนัน้ แล้ว หรือผูบ้ ริหารขาดความกระตือรือร้น
10.2 องค์การไม่เห็นความสําคัญของการสือ่ สารสองทาง การสือ่ สารสองทางใน
่
บ้ งั คับบัญชาไปยังผูใ้ ต้บงั คับบัญชา และ
ความคิดของผูบ้ ริหารจํากัดอยู่เพียงการสื่อสารคําสังจากผู
การรายงานการปฏิ บ ัติ ง าน และการรายงานผลการปฏิบ ัติ ง านจากผู้ ใ ต้ บ ัง คับ บัญ ชาไปยัง
ผูบ้ งั คับบัญชา
11. การขาดการติดต่อสือ่ สาร (Lack of communication)
ความล้มเหลวของการสือ่ สาร สามารถเกิดจากการขาดการติดต่อสือ่ สารภายใน
องค์การ การสือ่ สารทีเ่ กิดขึน้ จากความลึกลับของการจัดการและความซับซ้อนของโครงสร้างองค์การ
ที่มีข นาดใหญ่ การติด ต่ อ สื่อ สารระหว่ า งบุ ค คลในองค์ก ารทํา ได้ไ ม่ง่า ยนัก เพราะช่ อ งทางการ
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ติดต่อสื่อสารมักมีผูใ้ ช้มาก เช่น สายโทรศัพท์ไม่ว่าง ทุกคนยุ่งจนไม่มเี วลามาพูดคุยกัน เปรียบ
เสมือนมือซ้ายไม่รวู้ า่ มือขวากําลังจะทําอะไรอยู่ คือ ไม่มกี ารประสานงาน
12. ภาระในการติดต่อสือ่ สาร (Communication load)
อุปสรรคการสือ่ สารทีเ่ กิดจากภาระในการติดต่อสือ่ สารมี 2 ลักษณะ คือ ภาระการ
สือ่ สารน้อยเกินไป (Communication underload) และภาระการสือ่ สารหนักเกินไป
(Communication overload)
ั หาต่ า งๆ ที่ก ล่ า วมานัน้ จะเห็น ได้ว่า ป ญ
ั หาที่เ กิด ขึ้น ในองค์ก ารอาจเกิด จาก
จากป ญ
โครงสร้างทีไ่ ม่ชดั เจน เช่น มีลาํ ดับขัน้ การบังคับบัญชาซับซ้อนซึง่ ส่งผลต่อการสื่อสารในองค์การนัน้
ได้ นโยบายการสื่อสารไม่เหมาะสม เช่น ผูบ้ ริหารไม่เข้าใจหรือไม่ให้ความสําคัญต่อการสื่อสารใน
องค์การ

2. สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ก่อตัง้ ขึน้ มาพร้อม กับวิทยาลัย
วิชาการศึกษากล่าวคือ เมื่อโรงเรียนฝึ กหัดครูชนั ้ สูง ถนนประสานมิตร ได้รบั การสถาปนาขึน้ เป็ น
วิทยาลัยวิชาการศึกษาในปี พ.ศ. 2497 ในขณะนัน้ สํานักหอสมุดกลางมีฐานะเป็ นเพียงแผนก
หอสมุด สังกัดโดยตรงกับสํานักงานอธิการบดี และดําเนินงานควบคู่กบั วิทยาลัยวิชาการศึกษามา
โดยตลอด จนเมื่อได้รบั การยกฐานะขึน้ เป็ นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หอสมุดจึงได้รบั การยก
ฐานะขึน้ เป็ นสํานักหอสมุดกลางด้วย
เมื่อเริม่ แรก หอสมุดตัง้ อยูท่ ต่ี กึ คณะศึกษาศาสตร์ (ปจั จุบนั คือ ตึก 3 ชัน้ 3)
ดําเนินงานในระยะ 7 ปี แรกระหว่าง พ.ศ. 2498 ถึง พ.ศ. 2505 กิจการหอสมุด ได้ขยายและ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเพราะได้รบั ความช่วยเหลือทางวิชาการและการเงินจาก A.I.D. และ
USOM (ในขณะนัน้ ) โดยทําสัญญากับมหาวิทยาลัยอินเดียน่า เพือ่ ปรับปรุงหอสมุดของวิทยาลัยวิชา
การศึกษา ตามโครงการความช่วยเหลือได้มกี ารส่งคณาจารย์ทป่ี ฏิบตั งิ านในหอสมุดไปศึกษาวิชา
บรรณารักษศาสตร์สมัยใหม่ ขณะเดียวกัน รัฐบาลสหรัฐอเมริกาได้ส่งผูเ้ ชีย่ วชาญจากแผนกวิชา
บรรณารักษศาสตร์ มหาวิทยาลัย อินเดียน่า มาช่วยในการจัดตัง้ หอสมุด และให้ความช่วยเหลือใน
ด้านการจัดหาตารา และสือ่ โสตทัศนวัสดุ
ใน พ.ศ. 2499 มีการจัดสร้างอาคารหอสมุดวิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสานมิตร มี
พืน้ ที่ 912 ตารางเมตร สามารถเก็บหนังสือได้ประมาณ 100,000 เล่ม และเปิ ดบริการเมื่อเดือน
ธันวาคม พ.ศ. 2500 อาคารหอสมุดหลังนี้ มีการติดตัง้ ระบบเครื่องปรับอากาศทัง้ อาคาร จึงนับได้ว่า
เป็ นหอสมุดทีท่ นั สมัยทีส่ ดุ ในประเทศไทยในขณะนัน้
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ต่อมาเมื่ออาคารเดิมไม่สามารถรองรับความต้องการได้อกี ต่อไป เนื่องจากมีการเพิม่
วัสดุต่างๆ ประกอบกับวิทยาลัยได้เปิ ดรับนิสติ เพิม่ ขึน้ ทุกปี จึงทําให้เนื้อทีส่ าหรับบริการผูใ้ ช้มไี ม่
เพียงพอ ทางวิทยาลัยจึงได้สร้างอาคารหอสมุดขึน้ อีก 1 หลังใน พ.ศ. 2514 ขนาดพืน้ ที่ 2,986
ตารางเมตร และเปิ ดให้ใช้เมื่อวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2515 ทําให้หอสมุดมีอาคาร 2 หลัง เชื่อม
ติดต่อกันและกัน รวมพืน้ ทีใ่ นการใช้งานทัง้ สิน้ 3,898 ตารางเมตร
ใน พ.ศ. 2528 มหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นว่าอาคารหอสมุดมีสภาพแวดล้อมแออัด
อันเนื่องจากมีนิสติ เพิม่ มากขึน้ ประกอบกับหอสมุดเองก็มปี ริมาณทรัพยากรสารสนเทศเพิม่ มากขึน้
มหาวิทยาลัยจึงได้จดั สร้างอาคารหอสมุดหลังใหม่ขน้ึ พร้อมกับขอพระราชทานพระนามาภิไธย
“สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ” อัญเชิญจารึกเป็ นชื่ออาคารสํานักหอสมุดกลาง
อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เริม่ ก่อสร้างเมือ่ วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2529 แล้ว
เสร็จเมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2532 และเปิ ดให้บริการเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2532 เป็ น
อาคาร 7 ชัน้ มีพน้ื ทีใ่ ช้งาน 10,200 ตารางเมตร
ต่อมาในปี งบประมาณ พ.ศ. 2544 สํานักหอสมุดกลาง ได้รบั การจัดสรรงบประมาณ
เพือ่ ต่อเติมอาคารเพิม่ อีก 1 ชัน้ (ชัน้ 8) ทําให้มพี น้ื ทีใ่ ช้งานเพิม่ ขึน้ อีกประมาณ 1,400 ตารางเมตร
ปจั จุบนั (พ.ศ. 2557) สํานักหอสมุดกลาง มีพน้ื ทีใ่ ช้งานทัง้ หมดประมาณ 11,600 ตารางเมตร
หอสมุด มหาวิ ทยาลัยศรีนคริ นทรวิ โรฒ องครักษ์
นับตัง้ แต่ได้รบั การสถาปนาเป็ นมหาวิทยาลัย เมื่อ พ.ศ. 2517 เป็ นต้นมา มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ได้มกี ารพัฒนาอย่างต่อเนื่องมีการจัดตัง้ คณะใหม่ ทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเพิม่ ขึน้ อีกหลายคณะ และเพิม่ การผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาทีข่ าดแคลน แต่ขอ้ จํากัดใน
ด้านสถานทีข่ องมหาวิทยาลัยทีซ่ อยประสานมิตร (สุขมุ วิท 23) กอปรกับมหาวิทยาลัยมีทด่ี นิ ทีไ่ ด้รบั
บริจาค จากบริษทั ทํานาศีรษะกระบือจํากัด จํานวน 947 ไร่เศษ ทีถ่ นนรังสิต-นครนายก คลอง 16
อําเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
มหาวิทยาลัยจึงขยายงานผลิตบัณฑิตไปทีอ่ ําเภอองครักษ์
โดยผลิตบัณฑิตทางด้าน
วิทยาศาสตร์สขุ ภาพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวทิ ยาศาสตร์สงิ่ แวดล้อม งานพัฒนามหาวิทยาลัยที่
องครักษ์ดาํ เนินการ มาตัง้ แต่กลางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ระยะที่ 6 โดยเริม่ งาน
พัฒนาพืน้ ทีแ่ ละการก่อสร้างอาคารสําหรับหอสมุด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ และเปิ ด
ให้บริการแก่นิสติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตัง้ แต่เดือนมิถุนายน พ.ศ.2539 โดยใช้พน้ื ทีส่ ว่ นหนึ่งของ
ชัน้ 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็ นสถานทีท่ าํ การชัวคราว
่
ต่อมาเมือ่ อาคารหอสมุดสร้างเสร็จเรียบร้อย
แล้ว จึงได้ยา้ ยไปทีอ่ าคารใหม่ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2541 แต่นนั ้ มา
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ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์
ใน พ.ศ.2528 ได้มกี ารจัดตัง้ คณะแพทยศาสตร์ขน้ึ
โดยความร่วมมือระหว่าง
กรุงเทพมหานครกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึง่ นิสติ แพทย์ชนั ้ ปี ท่ี 1-3 เรียนระดับพรีคลินิกที่
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ส่วนในระดับคลินิกปี ท่ี 4-6 ต้องไปเรียนและฝึ กปฏิบตั ิ
ทีว่ ชิรพยาบาล ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์จงึ ได้รบั การจัดตัง้ ขึน้ เมื่อ พ.ศ. 2530 เพื่อให้บริการแก่
คณาจารย์ นิสติ และบุคลากรของคณะแพทยศาสตร์ทว่ี ชิรพยาบาล ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ถอื
เป็ นส่วนราชการหนึ่งของสํานักหอสมุดกลาง โดยทางนิตนิ ัย ให้มกี ารจัดทําแผนงาน และดําเนิน
นโยบายร่วมกัน และในทางปฏิบตั ใิ ห้ดาํ เนินงานขึน้ ตรงต่อคณบดีคณะแพทยศาสตร์
และในเดือนมกราคม พ.ศ.2543 ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ ได้ยา้ ยไปเปิ ดให้บริการทีช่ นั ้
5 อาคารศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ณ มหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒองครักษ์ จังหวัดนครนายก และต่อมาเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2554 ทางคณะ
แพทยศาสตร์ได้ยา้ ยห้องสมุดคณะ ไปอยูบ่ ริเวณชัน้ 1 อาคารคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนค
รินทรวิโรฒ องครักษ์ (รายงานประจําปี 2556 สํานักหอสมุดกลาง. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
2557: 3-5)
การแบ่งส่วนราชการภายในของสานักหอสมุดกลาง
สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็ นหน่วยงานส่งเสริมและสนับสนุ น
งาน ของมหาวิทยาลัย มีการจัดแบ่งส่วนราชการตามทีท่ บวงมหาวิทยาลัยกําหนดเมื่อ พ.ศ. 2530
มี 5 ฝา่ ย ได้แก่สาํ นักงานเลขานุ การ ฝา่ ยพัฒนาทรัพยากรและวิเคราะห์สนเทศ ฝา่ ยบริการ ฝา่ ย
วารสาร และฝา่ ยโสตทัศนศึกษา ส่วนฝา่ ยเทคโนโลยีหอ้ งสมุดเป็ นการแบ่งส่วนราชการภายใน และมี
ห้องสมุดในสังกัดอีก 2 แห่งคือ ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ และหอสมุด มศว องครักษ์
ต่อมาสํานักงานเลขานุ การ เปลีย่ นชื่อเป็ น สํานักงานผูอ้ าํ นวยการ ตามประกาศทบวง
มหาวิทยาลัย เรือ่ งการแบ่งส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2544 ระยะเวลา
กว่า 10 ปี ทผ่ี ่านมา มีการนํ าเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบตั งิ านของห้องสมุด มีผลต่อการ
เปลีย่ นแปลงการให้บริการสารสนเทศในรูปแบบต่างๆ มากขึน้ ประกอบกับมหาวิทยาลัยมีนโยบาย
ให้หน่ วยงานปรับปรุงโครงสร้างให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย
สํานัก
หอสมุดกลาง ซึง่ มีแนวโน้มทีจ่ ะปฏิรปู องค์กรให้ถูกต้องตามภาระงานทีค่ ล้ายคลึงกัน เพื่อลดขัน้ ตอน
การปฏิบตั งิ านและเพิม่ ประสิทธิภาพในการให้บริการแก่สมาชิกและผูใ้ ช้บริการทัวไป
่ ให้ได้รบั ความ
สะดวกรวดเร็วมากยิง่ ขึน้
ดังนัน้ สํานักหอสมุดกลาง จึงได้นําเสนอโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการใหม่ให้ทป่ี ระชุม
ผูบ้ ริหารของมหาวิทยาลัยได้พจิ ารณา และทีป่ ระชุมฯ มีมติให้เป็ นโครงการทดลองใช้ 1 ปี ทัง้ นี้ตงั ้ แต่
วันที่ 9 ตุลาคม 2546 - 8 ตุลาคม พ.ศ. 2547 สํานักหอสมุดกลาง ใช้โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
ใหม่ในการบริหารงาน มี 9 หน่วยงานย่อย ได้แก่ สํานักงานผูอ้ าํ นวยการ งานพัฒนาทรัพยากร
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สารสนเทศ งานวิเคราะห์และจัดทําฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศ งานบริการทรัพยากรสารสนเทศ
งานส่งเสริมผูใ้ ช้ งานเทคโนโลยีการศึกษา งานเทคโนโลยีสารสนเทศ หอสมุดมหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒ องครักษ์ และห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์
ต่อมาใน พ.ศ. 2554 ถึงปจั จุบนั (พ.ศ. 2557) สํานักหอสมุดกลาง ได้มกี ารปรับโครงสร้าง
การแบ่งส่วนราชการภายในอีกครัง้ หนึ่ง โดยมีหน่วยงานย่อย 8 งาน 1) สํานักงานผูอ้ าํ นวยการ 2)
งานบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศ 3) งานวารสาร 4) งานบริการทรัพยากรสารสนเทศ 5) งาน
เทคโนโลยีการศึกษา 6) งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 7) หอสมุดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
องครักษ์ และ 8) ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ดงั แผนภูมโิ ครงสร้างจากภาพประกอบ 2

ภาพประกอบ 2 แผนภูมโิ ครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายใน ของสํานักหอสมุดกลาง
(ทีม่ า: สํานักหอสมุดกลาง. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 2556: 7)
สํานักหอสมุดกลาง มีปรัชญา ปณิ ธาน วิ สยั ทัศน์ และพันธกิ จ (สํานักหอสมุดกลาง.
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 2556: ออนไลน์) ดังนี้
ปรัชญา : แหล่งสารสนเทศ เพือ่ การเรียนรูต้ ลอดชีวติ
ปณิ ธาน : มุง่ มันให้
่ บริการสารสนเทศทีไ่ ด้มาตรฐาน ทันสมัย ตรงกับความต้องการของ
ผูใ้ ช้และส่งเสริมให้ผใู้ ช้มที กั ษะในการเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง
วิ สยั ทัศน์ : สํานักหอสมุดกลางเป็ นแหล่งการเรียนรูช้ นั ้ นํา เพือ่ สนับสนุ นมหาวิทยาลัยสู่
การเป็ น มหาวิทยาลัยวิจยั ตอบสนองต่อสังคม และมุง่ สูอ่ งค์กรคุณภาพ
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พันธกิ จ: 1. สนับสนุ นการเรียนการสอน การวิจยั และเป็ นแหล่งการเรียนรูต้ ลอดชีวติ
2. บริการวิชาการทีม่ คี ุณภาพ
3. สืบสานการทํานุบาํ รุงวัฒนธรรมและศิลปะ
4. พัฒนาระบบบริหารทีม่ คี ณ
ุ ภาพ และธรรมาภิบาล

3. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
บงกชรัตน์ เกตุศรีพงษ์ (2547: 65) ศึกษาสภาพการติดต่อสื่อสารภายในตามทัศนะ
ผูบ้ ริหาร อาจารย์ และบุคลากร สถาบันราชภัฏธนบุรี กลุ่มตัวอย่างจํานวน 257 คน เครื่องมือทีใ่ ช้ใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลเป็ นแบบสอบถามความคิดเห็น ลักษณะแบบสอบถามเป็ นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ สถิติท่ใี ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ค่าคะแนนเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงแบน
มาตรฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว และทดสอบเป็ นรายคู่ในกรณีท่มี คี วาม
แตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ พบว่าผูบ้ ริหาร อาจารย์ และบุคลากร มีความเห็นเกีย่ วกับสภาพ
การดต่อสื่อสารภายในสถาบันราชภัฏธนบุรี ในแต่ละด้านและโดยรวมว่ามีความเหมาะสมในระดับ
ปานกลางทัง้ นี้อาจเป็ นเพราะว่าผูบ้ ริหารให้ความสําคัญของการติดต่อสื่อสารในสถาบันน้อยกว่าที่
ควรจะเป็ น อาจเนื่องมาจากกระบวนการสื่อสารจากบนลงล่างที่ผูบ้ ริหารคิดว่าได้ถ่ายทอดข้อมูล
่ ง แต่ในทางปฏิบตั อิ าจารย์และบุคลากรเป็ นผูร้ บั ข้อมูลข่าวสาร
ข่าวสารเป็ นลําดับขัน้ ลงมานัน้ ทัวถึ
การทีข่ า่ วสารส่งผ่านมาหลายขัน้ ตอนอาจทําให้ได้รบั ข่าวสารไม่ครบถ้วนไม่ทวถึ
ั ่ ง และคลาดเคลื่อน
จากความเป็ นจริง ทําให้ความคิด ความรูส้ กึ และความเข้าใจระหว่างผูบ้ ริหาร อาจารย์ และบุคลากร
ไม่สอดคล้องกัน ซึง่ อาจจะส่งผลเสียต่อการปฏิบตั งิ านของอาจารย์และบุคลากร รวมทัง้ กระบวนการ
บริหารงานในสถาบันให้ประสบผลสําเร็จอย่างมีประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์ของสถาบันได้ ดังนัน้
ผูบ้ ริหารจึงควรตระหนักในความสําคัญของการติดต่อสือ่ สารภายในสถาบัน เนื่องจากการบริหารงาน
ในสถาบันจําเป็ นต้องอาศัยระบบการติดต่อสือ่ สารเพือ่ เป็ นสือ่ กลางในการเชื่อมโยงความสัมพันธ์และ
ความเข้า ใจของบุ ค ลากรในสถาบัน ให้เ ป็ น อัน หนึ่ ง อัน เดีย วกัน อัน จะเป็ น วิธีก ารที่ช่ ว ยให้ก าร
ปฏิบตั งิ านบรรลุผลสําเร็จตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของสถาบัน
เพ็ญศรี ทับทิ ม (2541: บทคัดย่อ) ศึกษาสภาพและปญั หาการสื่อสารในการปฏิบตั งิ าน
ของผูบ้ ริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้ าที่วทิ ยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 137 คน
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลมีลกั ษณะเป็ นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) 33 ข้อ และ
่ ง้ ฉบับ .94 ใช้สถิติรอ้ ยละ
แบบสอบถามมาตรตราส่วนประมาณค่า 36 ข้อ มีค่าความเชื่อมันทั
ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบว่า ผูบ้ ริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ มีความเห็นโดย
ภาพรวม และจําแนกตามตัว แปร สถานภาพตําแหน่ งและวุฒกิ ารศึกษา และประสบการในการ
ปฏิบตั งิ านในทํานองเดียวกัน คือ ใช้ส่อื สารเป็ นแบบลายลักษณ์อกั ษรมากกว่าการสื่อสารด้วยวาจา
ด้านวิธกี ารทีใ่ ช้ในการสือ่ สารแบบลายลักษณ์อกั ษรทีใ่ ช้มากคือ หนังสือเวียน การสื่อสารด้วยวาจาใช้
การพบปะพูดคุยหรือสังการเป็
่
นรายบุคคล ด้านการส่งข่าวสารพบว่าชนิดของข่าวสารทีใ่ ช้มากคือ
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ข่าวสารทีเ่ กีย่ วกับกฎ ระเบียบ แนวปฏิบตั ิ ลักษณะของข่าวสารทีบ่ ุคลากรได้รบั มีความชัดเจน และ
สามารถตีความและเข้าใจได้ สําหรับปญั หาการสือ่ สารพบว่า โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง และ
เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า มีปญั หาอยู่ในระดับมาก 1 ด้าน คือการส่งข่าวสาร ส่วนอื่นๆ จะมี
ปญั หาอยูใ่ นระดับปานกลาง
ั หาการติด ต่ อ สื่อ สารของบุ ค ลากร
จุฑ ารัต น์ มาลัย พวง (2550:
66) ศึก ษาป ญ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กลุ่มตัวอย่างจํานวน 108 คน เครื่องมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็ น
แบบสอบถามสภาพปญั หาการติดต่อสื่อสาร แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิตทิ ใ่ี ช้ในการ
วิเคราะห์ขอ้ มูล คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทอสอบสมมติฐานใช้สถิติ F-test
(One-way ANOVA) พบว่าปญั หาการติดต่อสื่อสารด้านการส่งข่าวสารมีปญั หาอยูใ่ นระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า มีปญั หาอยูใ่ นระดับมากคือ การปฏิบตั ติ ามข่าวสารทีไ่ ด้รบั จากการส่งสาร
กะทันหันหรือระยะเวลากะชัน้ ชิดมาก รองลงมาคือ ความรวดเร็วในการส่งข่าวสารแบบเป็ นทางการ
เช่น หนังสือราชการมีหลายขัน้ ตอน ทัง้ นี้ อาจเนื่องมาจากการที่มสี ายบังคับบัญชายืดยาว ซึ่งมี
ขัน้ ตอนการนํ าเสนองานตามระเบียบวิธปี ฏิบตั ิของทางราชการ จึงอาจทําให้การส่งข่าวสารล่าช้า
โดยเฉพาะเอกสารทีเ่ ป็ นลายลักษณ์อกั ษร อีกทัง้ ผูบ้ ริหารหน่ วยงานส่วนใหญ่เป็ นอาจารย์ทท่ี าํ หน้าที่
สอนด้วย จึงอาจมีเวลาในการตรวจหนังสือราชการน้อยลงไปด้วย
ลักษณา กฤตสุทธาชีวะ (2548: 58) ศึกษาองค์ประกอบทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการสื่อสารในการ
ทํางานของพนักงาน บริษทั การ์เม้นท์ เทค อินเตอร์เนชันแนล
่
จํากัด กรุงเทพมหานคร กลุ่ม
ตัวอย่างจํานวน 201 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถามองค์ประ
กอบทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการสื่อสารในการทํางาน สถิตทิ ใ่ี ช้ในการวิเคราะห์สมมติฐาน ได้แก่ วิเคราะห์หา
ค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สนั และการวิเคราะห์ถดถอยพหูคูณ พบว่า องค์ประกอบที่มี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับการสื่อสารกับการทํางานของ พนักงาน บริษทั การ์เม้นท์ เทค อินเตอร์
เนชันแนล
่
จํากัด กรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .01 มี 3 องค์ประกอบคือ เพศ
ชาย (X1) ลักษณะทางกายภาพในการทํางาน
(X13) และสัมพันธภาพระหว่างพนักงานกับ
ผูบ้ งั คับบัญชา (X14) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่รี ะดับ .05 มี 1 องค์ประกอบ คือสัมพันธภาพ
ระหว่างพนักงานกับเพือ่ นร่วมงาน (X15)
ศุภลาภ โอวรางค์ (2548: 72) ศึกษาความพึงพอใจของผูป้ กครองทีม่ ตี ่อการติดต่อสื่อสาร
ของโรงเรียนสันติสุขวิทยา กลุ่มตัวอย่างจํานวน 373 คน เครื่องมือที่ใช้ในวิจยั คือ แบบสอบถาม
ความพึงพอใจของผูป้ กครองทีม่ ตี ่อการติดต่อสือ่ สารของโรงเรียนสันติสขุ วิทยา ซึง่ เป็ นแบบสอบถาม
ประมาณค่า 5 ระดับ การวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้การค่าเฉลีย่ ค่าร้อยละ ค่าส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน การ
วิเคราะห์แบบแปรปรวนแบบทางเดียว (One way ANOVA และการทดสอบค่าที่ t-test) พบว่า
ระดับความพึงพอใจของผูป้ กครองทีต่ ่อการติดต่อสื่อสารของโรงเรียนสันติสุขวิทยา อยูใ่ นระดับมาก
ทัง้ โดยรวม และรายด้ า น ทัง้ นี้ อาจเนื่ อ งจากผู้ส่ ง สารหรือ ครู เ จ้ า หน้ า ที่ใ ห้ ข่ า วสาร มีค วาม
กระตือรือร้น และพยายามในการติดต่อสื่อสารผูป้ กครอง ข้อมูลทีผ่ ปู้ กครองได้รบั สามารถนํ าไปใช้
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ประโยชน์ ได้ มีความกระชับและเพียงพอ นอกจากนัน้ วิธกี ารทีใ่ ช้ในโรงเรียน ได้แก่ จดหมาย การ
ประชุม วารสาร และโทรศัพท์มรี ูปแบบที่เพียงพอ และเหมาะสมในการสื่อสาร ทําให้ผูป้ กครองมี
ความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก
สิ ริลกั ษณ์ พัชรนฤมล (2553: 73) ศึกษาผลกระทบของการสื่อสารของพนักงานบริษทั
เจม ครีเอชัน่ จํากัด กรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างจํานวน 147 คน เครื่องมือทีใ่ ช้ในการศึกษา
ค้นคว้าได้แก่ แบบสอบถามผลกระทบของการสื่อสารของพนักงานบริษทั
เจม ครีเอชัน่ จํากัด
กรุงเทพมหานคร สถิติท่ใี ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลค่าที (t-test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวน
ทิศทางเดียว (One way Analysis of Variance) พบว่าพนักงานบริษทั เจม ครีเอชัน่ จํากัด
กรุงเทพมหานคร ได้รบั ผลกระทบของการสื่อสารอยูใ่ นระดับปานกลาง ทัง้ นี้เพราะการสื่อสารในการ
ทํางานของพนักงานบริษทั เจม ครีเอชัน่ จํากัด นัน้ ผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ ส่วนใหญ่สามารถมองเห็นได้
ชัดเจน เนื่องจากเป็ นการสื่อสารในการทํางานทางด้านเครื่องประดับอัญมณี ซึ่งมีการตรวจสอบ
ความถูกต้องเรียบร้อยของชิ้นงานของเสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็ นการสื่อสารเพื่อบรรยายถึง
ลักษณะถึงชิน้ งาน ดังนัน้ เมื่อเกิดปญั หาซึง่ เป็ นผลกระทบจาการสื่อสารขึน้ ทําให้พนักงานสามารถ
แก้ไขปญั หาได้ทนั ท่วงที และไม่ส่งผลเสียต่องานในส่วนอื่นๆ จึงทําให้พนักงานบริษทั เจม ครีเอชัน่
จํากัด ได้รบั ผลกระทบการสือ่ สารอยูใ่ นระดับปานกลาง
จันทิ มา กิ ตติ วฒ
ั นาชัย (2550: 108) ศึกษาปจั จัยทีส่ ง่ ผลต่อความสามารถในการสื่อสาร
ของพนักงานบริษัท ล็อกซเล่ย์ จํากัด (มหาชน) เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร กลุ่มตัว อย่าง
จํ า นวน 222 คน เครื่อ งมือ ที่ใ ช้ใ นการรวบรวมข้อ มู ล ได้แ ก่ แบบสอบถามป จั จัย ที่ส่ ง ผลต่ อ
ความสามารถในการสื่อ สารของพนั ก งานบริษัท ล็อ กซเล่ ย์ จํ า กัด (มหาชน) เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร สถิตทิ ใ่ี ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลได้แก่ การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์ของ
เพียร์สนั และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคณ
ู พบว่า ปจั จัยทีส่ ง่ ผลต่อความสามารถในการสื่อสารของ
พนักงานบริษทั ล็อกซเล่ย์ จํากัด (มหาชน) เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร มี 2 ปจั จัย โดย
เรียงลําดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ประสบการณ์ในการทํางาน และสัมพันธภาพระหว่างพนักงาน
กับผูบ้ งั คับบัญชา
แวววรรณ ชนมาสุข (2556: 75-76) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการทํางาน
ของเพื่ อ นร่ ว มงานกั บ ประสิ ท ธิ ภ าพในการทํ า งานของพนั ก งานในบริ ษั ท แห่ ง หนึ่ ง ในเขต
กรุ ง เทพมหานคร กลุ่ ม ตัว อย่ า งจํ า นวน 108 คน เครื่อ งมือ ที่ใ ช้ ใ นการรวบรวมข้อ มู ล ได้ แ ก่
แบบสอบถาม สถิตทิ ใ่ี ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน และ
ค่ า สัม ประสิท ธิส์ หสัม พัน ธ์ข องเพีย ร์ส นั ซึ่ง การวิเ คราะห์ข้อ มูล ทางสถิติท งั ้ หมดนี้ ใ ช้โ ปรแกรม
คอมพิว เตอร์ สํ า เร็จ รู ป ช่ ว ยในการคํ า นวณค่ า สถิ ติ ท่ีใ ช้ ใ นการวิเ คราะห์ ข้อ มู ล พบว่ า ด้ า น
ความสัมพันธ์ระหว่างการติดต่อสื่อสารในองค์กรกับประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงานแห่ง
หนึ่งในกรุงเทพมหานคร มีความสัมพันธ์กนั อย่างมีนยั สําคัญ
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สุนีย์ กําลังเดช (2529: บทคัดย่อ) ทําการศึกษาเรือ่ ง การติดต่อสื่อสารในมหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒตามทัศนะของผูบ้ ริหารและคณาจารย์ กลุ่มตัวอย่างจํานวน 387 คน เครื่องมือทีใ่ ช้ใน
การรวบรวมข้อมูลเป็ นแบบสอบถาม แบบมาตราส่วนประมาณค่า การวิเคราะห์ขอ้ มูล ใช้วธิ ีหา
ค่าเฉลี่ยและทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลีย่ โดยวิธี t-test พบว่า เมื่อพิจารณาคุณลักษณะการ
ติดต่อสื่อสารในแต่ละประเภทว่าข่าวสารวิชาการ ข่าวเกีย่ วกับระเบียบวินัยต่างๆ ข่าวเกีย่ วกับการ
เลื่อนขัน้ และการแต่งตัง้ ตําแหน่ งใหม่ของบุคลากร ข่าวเกี่ยวกับการศึกษาต่อและความเคลื่อนไหว
ทางการศึกษา และข่าวเกีย่ วกับการอบรมต่างๆ ผูบ้ ริหารและคณาจารย์มที ศั นคติดา้ นการเชื่อถืออยู่
ในระดับมาก ส่วนด้านอื่นๆ อยู่ในระดับปานกลาง ข่าวสารเกี่ยวกับการดําเนินงานในมหาวิทยาลัย
ข่าวสารเกี่ยวกับสวัสดิการ ข่าวสารเกี่ยวกับการร่วมงานกุศลและในสังคมในท้องถิน่ ผูบ้ ริหารและ
คณาจารย์มที ศั นะทุกๆ ด้านอยูใ่ นระดับปานกลาง
กุสลวัฒน์ คงประดิ ษฐ์ (2536: บทคัดย่อ) ทําการศึกษาเรื่อง การติดต่อสื่อสารในการ
ปฏิ บ ัติ ง านที่ มี ผ ลต่ อ ขวัญ ของบุ ค ลากรในสํ า นั ก หอสมุ ด กลางและสํ า นั ก หอสมุ ด วิ ท ยาเขต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กลุ่มตัวอย่างจํานวน 180 คน เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการรวบรวมข้อมูลเป็ น
แบบสอบถามเพื่อทราบประเภท ทิศทาง และปญั หาการสื่อสารในการปฏิบตั งิ าน และแบบวัดระดับ
ขวัญที่เกิดจากประเภท และทิศทางการสื่อสาร พบว่ากลุ่มประชากรทุกกลุ่มสื่อสารอย่างไม่เป็ น
ทางการมากกว่าสื่อสารอย่างเป็ นทางการ อย่างไรก็ตาม กลุ่มผู้บริหารสื่อสารอย่างเป็ นทางการ
มากกว่าสื่อสารอย่างไม่เป็ นทางการ ขณะที่กลุ่มผูป้ ฏิบตั ิงานสื่อสารอย่างไม่เป็ นทางการมากกว่า
สื่อสารอย่างเป็ นทางการ ส่วนทิศทางการสื่อสารทุกหอสมุดจะสื่อสารแบบสองทางมากกว่าสื่อสาร
ทางเดียว หอสมุดส่วนใหญ่มรี ะดับขวัญดี

บทที่ 3
วิธีดาํ เนินการวิจยั
ั หาการติด ต่ อ สื่อ สารของบุ ค ลากรในองค์ ก ร: กรณี ศึก ษา สํ า นั ก
ในการวิจ ัย เรื่อ ง ป ญ
หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผูว้ จิ ยั ได้ดาํ เนินการศึกษาตามขัน้ ตอนดังนี้
1. การกําหนดประชากรในการวิจยั
2. การสร้างเครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
4. กาจัดกระทําข้อมูลและการวิเคราะห์ขอ้ มูล

การกําหนดประชากรในการวิจยั
ประชากรทีใ่ ช้ในการศึกษาครัง้ นี้คอื บุคลากรสํานักหอสมุดกลาง ปี การศึกษา 2556 ได้แก่
ผูบ้ ริหาร บรรณารักษ์ และเจ้าหน้าที่หอ้ งสมุด จํานวน 92 คน (ข้อมูลมาจากเจ้าหน้าที่บุคลากร
สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2557)

การสร้างเครือ่ งมือที่ใช้ในการวิจยั
เครื่องมือวิจยั ทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถามชนิดตอบด้วยตนเอง (Selfadministered questionnaire) ซึง่ ผูว้ จิ ยั ได้ศกึ ษางานวิจยั และทบทวนวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้อง เพื่อ
เป็ นแนวทางในการสร้างเครื่องมือวิจยั เป็ นแบบสอบถามเรื่อง ปญั หาการติดต่อสื่อสารของบุคลากร
สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยแบ่งออกเป็ น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านผูส้ ง่ ข่าวสาร
ด้านตัวข่าวสาร ด้านช่องทางข่าวสาร และด้านผูร้ บั ข่าวสาร โดยมีขนั ้ ตอนในการสร้างแบบสอบถาม
ดังนี้
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วิธีการสร้างเครือ่ งมือที่ใช้ในการศึกษา
ผูศ้ กึ ษาได้ดาํ เนินการสร้างเครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ตามลําดับดังนี้
1. ศึกษาเอกสารทีเ่ กีย่ วข้องกับการติดต่อสือ่ สาร จากพยอม วงศ์สารศรี (2538) สุพานี
สฤษฎ์วานิช (2552) เสนาะ ติเยาว์ (2537) ปรมะ สตะเวทิน (2546) และคนอื่นๆ
2. ศึกษาวิธกี ารสร้างเครื่องมือ และเทคนิคการในการรวบรวมข้อมูลแบบมาตราส่วน
ประมาณค่าของลิเคอร์ท (บุญชม ศรีสะอาด. 2554 : 77-80)
3. ศึกษาแนวทางการสร้างแบบสอบถามของบงกชรัตน์ เกตุศรีพงษ์ (2547) เพ็ญศรี
ทับทิม (2541) จุฑารัตน์ มาลัยพวง (2550) ลักษณา กฤตสุทธาชีวะ (2548) และสุนีย์ กําลังเดช (2529)
4. สร้างแบบสอบถาม ปญั หาการติดต่อสื่อสารของปญั หาการติดต่อสื่อสารของบุคลากร
ในองค์กร: กรณีศึกษา สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ได้จากการศึกษา
เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เหมาะกับกลุ่มประชากรของงานวิจยั นี้ ซึ่งแบ่งออกเป็ น 3
่
้ต อบแบบสอบถาม มีล ัก ษณะเป็ น แบบตรวจสอบรายการ
ตอน คือ ตอนที่ 1 ข้อ มูล ทัวไปของผู
จํานวน 5 ข้อ (Check List) ตอนที่ 2 ปญั หาการติดต่อสื่อสารของบุคลากรในองค์กร: กรณีศกึ ษา
สํา นัก หอสมุ ด กลาง มหาวิท ยาลัย ศรีน คริน ทรวิโ รฒ มีล ัก ษณะเป็ น แบบสอบถามมาตราส่ ว น
ประมาณค่า (Rating Scale) ตามวิธกี ารของ ลิเคิรท์ (Likert) แบ่งออกเป็ น 5 ระดับ คือ น้อยทีส่ ุด
น้อย ปานกลาง มาก และมากทีส่ ุด จํานวน 29 ข้อ (บุญชม ศรีสะอาด.2554 : 77-79) และตอนที่ 3
ั หา สาเหตุ วิ ธี ก ารแก้ ไ ขป ญ
ั หาเกี่ ย วกับ การติ ด ต่ อ สื่ อ สารภายใน สํ า นั ก หอสมุ ด กลาง
ปญ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ลักษณะเป็ นคําถามปลายเปิด จํานวน 3 ข้อ
5. นําแบบสอบถามฉบับร่างเสนอต่ออาจารย์ทป่ี รึกษาเพื่อพิจารณาตรวจแก้ไขเนื้อหา
และสํานวนภาษาทีใ่ ช้ ตลอดจนความถูกต้องเหมาะสมตามจุดมุง่ หมายของการศึกษา
6. นําแบบสอบถามทีผ่ า่ นการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ทป่ี รึกษาการศึกษา
ไปเสนอผู้มปี ระสบการณ์ เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา การใช้ถ้อยคําสํานวน ความ
ชัดเจนของข้อคําถาม และความครอบคลุมของเรือ่ งทีศ่ กึ ษา
7. ปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามตามทีผ่ มู้ ปี ระสบการณ์เสนอแนะ จัดพิมพ์แบบสอบ
ถามฉบับสมบูรณ์เพือ่ นําไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป
8. นําแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try-out) กับกลุ่มตัวอย่าง ทีม่ ลี กั ษณะใกล้เคียงแต่
มิใช่ประชากรของงานวิจยั คือ บุคลากรห้องสมุดของ สํานักบรรณสารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒ
นบริหารศาสตร์ จํานวน 30 คน แล้วนํามาทดสอบหาค่าอํานาจจําแนก (Discrimination) เป็ นรายข้อ
และค่าความเชื่อมัน่
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9. แบบสอบถามที่ใช้วดั ประเด็นปญั หาการติดต่อสื่อสารของบุคลากรในองค์กร:
กรณีศกึ ษา สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) โดย
เลือกวิธหี าค่าสัมประสิทธิ ์แอลฟา่ ของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) ฉบับทดลองใช้มี
ค่าเท่ากับ 0.97 และฉบับจริงเท่ากับ 0.96 และมีค่าอํานาจจําแนกรายข้อด้วยการหาค่าความสัมพันธ์
ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวม (Item - total correlation) ฉบับทดลองใช้อยู่ระหว่าง 0.3290.905 และฉบับจริงอยูร่ ะหว่าง 0.548-0.782

การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจ ัย นํ า แบบสอบถาม เก็บ รวบรวมข้อ มูล จากประชากร โดยแจกและเก็บ รวบรวม
แบบสอบถามด้วยตนเองจํานวน 92 ชุด ในเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม พ.ศ. 2557 ผูว้ จิ ยั ได้รบั
แบบสอบถามคืนตามเวลาทีก่ าํ หนด เพือ่ ทําการวิเคราะห์ขอ้ มูลต่อไป

การจัดกระทําข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล
ในการจัดกระทํากับข้อมูลและการวิเคราะห์ขอ้ มูล ผูศ้ กึ ษาได้ดาํ เนินการตามขัน้ ตอนดังนี้
1 ตรวจสอบความสมบู ร ณ์ ข องแบบสอบถามที่ ไ ด้ ร ับ คื น จํ า นวน 92 ฉบั บ ได้
แบบสอบถามทีส่ มบูรณ์จาํ นวน 92 ฉบับ คิดเป็ นร้อยละ 100
2. ข้อ มู ล จากแบบสอบสอบถามตอนที่ 1 นํ า มาวิเ คราะห์ด้ว ยสถิติเ ชิง พรรณนา หา
ค่าความถี่และร้อยละแบบสอบถาม ตอนที่ 2 นํ ามาตรวจและให้คะแนนการตอบแบบสอบถามตาม
เกณฑ์ ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด. 2554: 121)
ระดับความคิ ดเห็นต่อปัญหา
ระดับมากทีส่ ดุ
ระดับมาก
ระดับปานกลาง
ระดับน้อย
ระดับน้อยทีส่ ดุ

ให้
ให้
ให้
ให้
ให้

คะแนน
5
4
3
2
1
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3. นําคะแนนทีไ่ ด้ไปคํานวณหาค่าเฉลีย่ และกําหนดเกณฑ์ในการแปลความหมายของ
ค่าเฉลีย่ (บุญชม ศรีสะอาด. 2554: 209)
ค่าเฉลี่ย
ความหมาย
4.51 – 5.00
แปลความว่า
มีปญั หาอยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ
3.51 – 4.50
แปลความว่า
มีปญั หาอยูใ่ นระดับมาก
2.51 – 3.50
แปลความว่า
มีปญั หาอยูใ่ นระดับปานกลาง
มีปญั หาอยูใ่ นระดับน้อย
1.51 – 2.50
แปลความว่า
1.00 – 1.50
แปลความว่า
มีปญั หาอยูใ่ นระดับน้อยทีส่ ดุ
4. วิเคราะห์ขอ้ มูลหาค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็นปญั หาการ
ติดต่อสื่อสารของบุคลากร สํานักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็ นรายข้อและเป็ น
รายด้าน
5. ข้อมูลจากแบบสอบถามตอนที่ 3 นํามาวิเคราะห์เนื้อหา จัดหมวดหมู่เรียงตามลําดับ
ความถี่ แล้วเรียบเรียงนําเสนอเป็ นความเรียง

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
สถิตทิ ใ่ี ช้ในการศึกษาครัง้ นี้ วิเคราะห์ขอ้ มูลส่วนบุคคลของประชากรด้วยสถิตเิ ชิงพรรณนา
มีดงั นี้
1 สถิตเิ ชิงพรรณนา ได้แก่
1.1 ร้อยละ (Percentage)
1.2 ค่าเฉลีย่ (Mean)
1.3 ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
2. สถิ ติ ท่ี ใ ช้ ใ นวิ เ คราะห์ ห าคุ ณ ภาพเครื่ อ งมื อ โดยการหาค่ า อํ า นาจจํ า แนก
(Discrimination) วิธกี ารหาค่าความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวม (Item - total
correlation) และค่ า ความเชื่ อ มัน่ ของเครื่อ งมือ โดยใช้ ค่ า สัม ประสิท ธิอ์ ัล ฟ่ า -ของครอนบาค
(Cronbach’s α-coefficient)
3. สถิตทิ ใ่ี ช้ในวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบปญั หาการติดต่อสือ่ สารของบุคลากร ได้แก่
ใช้คา่ สถิตไิ คว์ไคสแควร์ ( )

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ั หาการติด ต่ อ สื่อ สารของบุ ค ลากรในองค์ก ร :
การวิเ คราะห์ข้อ มู ล งานวิจ ัย เรื่อ ง ป ญ
กรณีศึกษา สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผู้วิจยั นํ าเสนอผลการวิเคราะห์
ข้อมูลออกเป็ น 4 ตอน และกําหนดสัญลักษณ์ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังนี้

สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
N
µ

df
Sig.

แทน
แทน
แทน
แทน
แทน

จํานวนประชากร
ค่าเฉลีย่ ของประชากร
ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐานของประชากร
ระดับชัน้ ความเป็ นอิสระ (Degree of Freedom)
ระดับนัยสําคัญทางสถิตจิ ากผลการทดสอบ

การวิเคราะห์ข้อมูล
ผูว้ จิ ยั ใช้แบบสอบถามชนิดตอบด้วยตนเองเป็ นเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลจากประชากร
คือ บุคลากรสํานักหอสมุดกลาง ซึง่ ปฏิบตั งิ านประจําปี การศึกษา 2557 ได้แก่ ผูบ้ ริหาร บรรณารักษ์
และเจ้าหน้าทีห่ อ้ งสมุด จํานวน 92 คน ผูว้ จิ ยั ได้นําข้อมูลมาวิเคราะห์ทางสถิติ และนํ าเสนอผลการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลตามลําดับ ดังต่อไปนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลลักษณะส่วนบุคคล ของบุคลากรสํานักหอสมุดกลาง จําแนกตาม
สถานภาพตําแหน่ง อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์การทํางานในสํานักหอสมุดกลาง และงานที่
สังกัด โดยใช้สถิตพิ น้ื ฐาน
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ปญั หาการติดต่อสือ่ สารของบุคลากรสํานักหอสมุดกลาง
มหาวิทยาลัย โดยการหาค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน เป็ นรายด้านและรายข้อ
ตอนที่ 3 ผลการเปรียบเทียบปญั หาการติดต่อสือ่ สารของบุคลากรสํานักหอสมุดกลาง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ทีม่ สี ถานภาพตําแหน่ง วุฒกิ ารศึกษา และประสบการณ์ทาํ งานกับ
ปญั หาการติดต่อสือ่ สารของบุคลากร โดยใช้คา่ สถิตไิ คว์ไคสแควร์ ( ) สําหรับการเปรียบเทียบกับ
ปญั หาการติดต่อสือ่ สารของบุคลากร
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ตอนที่ 4 ผลการศึกษาปญั หา สาเหตุ วิธแี ก้ไขปญั หา และข้อเสนอแนะ แนวทางแก้ไข
ปญั หาการติดต่อสือ่ สารของบุคลากรสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลทัวไปของผู
่
ต้ อบแบบสอบถาม โดยการหาความถี่ ร้อยละ
จําแนกตามตัวแปรสถานภาพตําแหน่ ง อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ทํางาน และปรากฏดัง
ตาราง 1
ตาราง 1 ข้อมูลทัวไปของจํ
่
านวนกลุ่มตัวอย่าง จําแนกตามลักษณะ (N=92)
ข้อมูลทัวไป
่
1.สถานภาพตําแหน่ง
ผูบ้ ริหาร
บุคลากร
2.อายุ
20-30 ปี
31-40 ปี
41-50 ปี
51-60 ปี
3.ระดับการศึกษา
ตํ่ากว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี

จํานวน (N=92)

ร้อยละ

8
84

8.7
91.3

12
26
26
28

13.0
28.3
28.3
30.4

18
46
28

19.6
50.0
30.4
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ตาราง 1 (ต่อ)
ข้อมูลทัวไป
่
4.ประสบการณ์ในการทํางาน
ตํ่ากว่า 5 ปี
5 -10 ปี
11 – 20 ปี
21 – 30 ปี
มากกว่า 30 ปี
5.สังกัด
สํานักงานผูอ้ าํ นวยการ
งานบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศ
งานบริการทรัพยากรสารสนเทศ
งานเทคโนโลยีการศึกษา
หอสมุด มศว องครักษ์
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
งานวารสาร
ห้องสมุดคณะแพทย์ มศว องครักษ์
รวม

จํานวน (N=92)

ร้อยละ

14
16
33
13
16

15.2
17.4
35.9
14.1
17.4

10
26
23
4
21
3
2
3
92

10.9
28.3
25.0
4.3
22.8
3.3
2.2
3.3
100.0

จากตาราง 1 พบว่า
บุคลากรสํานักหอสมุดกลาง ประมาณร้อยละ 90 มีสถานะเป็ นบุคลากรผูป้ ฏิบตั งิ าน ส่วน
ใหญ่มอี ายุระหว่าง 51 - 60 ปี และมีประสบการณ์การทํางาน 11 - 20 ปี ครึ่งหนึ่งจบการศึกษา
ระดับปริญญาตรี ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 28) สังกัดงานบริหารทรัพยากรสารสนเทศ รองลงมาคืองาน
บริการทรัพยากรสารสนเทศ
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ั หาการติด ต่ อ สื่อ สารของบุ ค ลากร สํา นั ก หอสมุ ด กลาง
ตอนที่ 2 ผลการวิเ คราะห์ป ญ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยการหาเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เป็ นรายด้านและรายข้อ
ปรากฏดังตาราง 2-7
ตาราง 2 คะแนนเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานของคะแนนปญั หาการติดต่อสือ่ สารของบุคลากร
สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเป็ นรายด้าน
ด้าน
1.ด้านผูส้ ง่ ข่าวสาร
2.ด้านตัวข่าวสาร
3.ด้านช่องทางข่าวสาร
4.ด้านผูร้ บั ข่าวสาร
โดยรวม

µ

3.47
3.04
3.07
3.19
3.18

0.05
0.06
0.31
0.09
0.682

ระดับปญั หา
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

จากตาราง 2 ปญั หาทีพ่ บในการติดต่อสือ่ สารในกลุ่มบุคลากรสํานักหอสมุดกลาง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อยูใ่ นระดับปานกลางทุกด้าน ด้านทีม่ คี ะแนนเฉลีย่ มากทีส่ ดุ คือด้าน
ผูส้ ง่ ข่าวสาร (μ= 3.47, = 0.05) รองลงมาคือ ด้านผูร้ บั ข่าวสาร (μ= 3.19, = 0.09) สําหรับ
รายละเอียดแต่ละด้าน แสดงในตาราง 3 – 6
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ตาราง 3 คะแนนเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานของคะแนนปญั หาการติดต่อสือ่ สารของบุคลากร
สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒด้านผูส้ ง่ ข่าวสาร
ประเด็น

µ

1.ความล่าช้าจากการส่งข่าวสารแบบเป็นทางการ เช่น
หนังสือราชการ ซึง่ มีหลายขัน้ ตอน
2.ความไม่เข้าใจในการส่งข่าวสารแบบไม่เป็ นทางการ เช่น
การสือ่ สารทางวาจา
3.ความไม่ครอบคลุมในการส่งข่าวสารถึงทุกคนภายใน
หน่วยงาน
4.ความไม่เข้าใจในเนื้อหาของเรือ่ งราวทีจ่ ะสือ่ สารกับผูร้ บั สาร
5.วิธกี ารในการสือ่ สารบางครัง้ ไม่เหมาะสมกับเรือ่ งทีจ่ ะ
สือ่ สาร โอกาส และผูร้ บั สาร
6.การแจ้งข่าวสาร กระทําไม่สมํ่าเสมอ บางครัง้ แจ้งข่าว
กระชัน้ ชิดเกินไป ล่าช้าเกินไปทําให้ไม่สามารถปฏิบตั งิ านได้
รวม

3.49

0.98

ระดับปญั หา
ปานกลาง

3.41

0.98

ปานกลาง

3.65

0.92

มาก

3.29
3.26

0.99
0.94

ปานกลาง
ปานกลาง

3.70

1.07

มาก

3.47

0.05

ปานกลาง

จากตาราง 3 ซึง่ แสดงปญั หาด้านผูส้ ง่ ข่าวสาร พบว่าโดยรวมมีคะแนนเฉลีย่ ในระดับปาน
กลาง (µ= 3.47, = 0.05) แต่หากพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่าปญั หาทีม่ คี ะแนนสูงสุด 2 อันดับแรก
คือ การแจ้งข่าวสาร กระทําไม่สมํ่าเสมอ บางครัง้ แจ้งข่าวกระชัน้ ชิดเกินไป ล่าช้าเกินไปทําให้ไม่
สามารถปฏิบตั งิ านได้ (µ= 3.70, = 1.07) และรองลงมาคือ ความไม่ครอบคลุมในการส่งข่าวสาร
ถึงทุกคนภายในหน่วยงาน (µ= 3.65, = 0.92)
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ตาราง 4 คะแนนเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานของคะแนนปญั หาการติดต่อสือ่ สารของบุคลากร
สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเป็นด้านตัวข่าวสาร
ประเด็น
1.ความเหมาะสมของสาร เช่น รายละเอียด ใจความสําคัญ
และความยาวของสารทีส่ อ่ื สาร
2.ความผิดพลาดของการพิมพ์หรือการเขียนข่าวสารในการ
ติดต่อสือ่ สาร
3.ความเหมาะสมของขนาดตัวอักษรทีใ่ ช้ในการสือ่ สาร
4.ความชัดเจน เข้าใจง่ายของข้อความทีส่ อ่ื สาร
5.ความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อความทีส่ อ่ื สาร
6.ความบิดเบือนของข่าวสาร ทีส่ ง่ ต่อกันหลายทอด
7.ความเชื่อถือได้ของการสือ่ สารทางวาจา
โดยรวม

3.21

0.91

ระดับปญั หา
ปานกลาง

2.59

0.92

ปานกลาง

2.63
3.11
3.17
3.11
3.46
3.04

1.08
0.94
0.93
1.02
0.94
0.06

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

µ

จากตาราง 4 พบว่า บุคลากรสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีปญั หา
ด้านตัวข่าวสารโดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง (µ = 3.04, = 0.06) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ออยูใ่ น
ระดับปานกลางทุกข้อปญั หา และข้อที่มคี ะแนนสูงสุด 2 อันดับแรกคือ ความเชื่อถือได้ของการ
สื่อสารทางวาจา (µ = 3.46, = 0.94) รองลงมาคือ ความเหมาะสมของสาร เช่น รายละเอียด
ใจความสําคัญ และความยาวของสารทีส่ อ่ื สาร มีคะแนนเฉลีย่ เท่ากับ (µ =3.21, = 0.91)
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ตาราง 5 คะแนนเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานของคะแนนปญั หาการติดต่อสือ่ สารของบุคลากร
สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒด้านช่องทางข่าวสาร
ระดับปญั หา

ประเด็น

µ

1.การสือ่ สารทีเ่ ป็ นลายลักษณ์อกั ษรโดยผ่านช่องทางบุคคล
มีความยุง่ ยากใช้เวลานาน
2.การสือ่ สารทางวาจาทําให้ขอ้ มูลข่าวสารคลาดเคลื่อนหรือ
บิดเบือน
3.อุปกรณ์ทช่ี ว่ ยอํานวยความสะดวกในการติดต่อสือ่ สารของ
หน่วยงานมีไม่เพียงพอ เช่น คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ภายใน
4.เครือ่ งมือและอุปกรณ์ในการถ่ายทอดข่าวสารไม่มี
ประสิทธิภาพ
5.ความไม่ชาํ นาญในการปฏิบตั งิ านเนื่องจากการสือ่ สาร
โดยใช้เครือ่ งมือและอุปกรณ์ทม่ี ขี นั ้ ตอนทีย่ งุ่ ยากและซับซ้อน
6.การประชุมภายในเพือ่ แจ้งข้อมูลข่าวสารไม่สมํ่าเสมอ
7.ความไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ของข่าวสาร จากระบบ
อิเล็กทรอนิกส์
โดยรวม

3.24

1.03

ปานกลาง

3.62

0.90

มาก

2.89

1.17

ปานกลาง

2.83

1.05

ปานกลาง

2.89

0.93

ปานกลาง

3.23
2.78

1.02
1.01

ปานกลาง
ปานกลาง

3.07

0.31

ปานกลาง

จากตาราง 5 พบว่า บุคลากรสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีปญั หา
ด้านช่องทางข่าวสาร โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง (µ = 3.07, = 0.31) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ
พบว่าอยู่ในระดับมาก 1 ข้อคือ การสื่อสารทางวาจาทําให้ขอ้ มูลข่าวสารคลาดเคลื่อนหรือบิดเบือน
(µ = 3.62, = 0.90) รองลงมาแต่อยูใ่ นระดับปานกลางคือ การสื่อสารทีเ่ ป็ นลายลักษณ์อกั ษรโดย
ผ่านช่องทางบุคคลมีความยุง่ ยากใช้เวลานาน (µ = 3.24, = 1.03)
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ตาราง 6 คะแนนเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานของคะแนนปญั หาการติดต่อสือ่ สารของบุคลากร
สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒด้านผูร้ บั ข่าวสาร
ประเด็น
1.ความล่าช้าในการได้รบั ข่าวสารแบบเป็นทางการ
เนื่องจากมีหลายขัน้ ตอนในการติดต่อสือ่ สาร
2.ความเข้าใจทีไ่ ม่ถูกต้องของผูร้ บั ข่าวสารทีร่ บั ข่าวสารแบบ
ไม่เป็ นทางการ เช่น ทางวาจาเพียงอย่างเดียว
3.ความไม่เข้าใจในข่าวสารทีไ่ ด้รบั และการถ่ายทอดข่าวสาร
ไปยังบุคคลอื่นได้ให้เข้าใจตรงกัน
4.พืน้ ฐานความรู้ ความเข้าใจในข่าวสารนัน้ ไม่เพียงพอ
5.ความไม่เข้าใจเนื้อความในหนังสือราชการของผูร้ บั
ข่าวสาร เพือ่ นําไปปฏิบตั งิ านตามข่าวสาร
6.ผูร้ บั ข่าวสารมีเวลาในการปฏิบตั ติ ามข่าวสารทีไ่ ด้รบั จาก
การส่งสารกะทันหันหรือระยะเวลาแบบกระชัน้ ชิดมาก
7.ผูร้ บั ข่าวสารขาดความรูค้ วามเข้าใจในการรับข่าวสารทาง
อิเล็กทรอนิกส์ เช่น E-mail
8.ความรูค้ วามเข้าใจในการโต้ตอบข่าวสารหรือ ข้อมูลที่
ได้รบั ของผูร้ บั ข่าวสาร
9.การแสดงความคิดเห็น หรือการเปิดโอกาสซักถามข้อ
สงสัย
โดยรวม

3.36

1.05

ระดับปญั หา
ปานกลาง

3.48

0.91

ปานกลาง

3.36

0.93

ปานกลาง

3.14
3.08

0.93
0.88

ปานกลาง
ปานกลาง

3.32

0.88

ปานกลาง

2.73

1.14

ปานกลาง

3.05

1.00

ปานกลาง

3.20

0.94

ปานกลาง

3.19

0.09

ปานกลาง

µ

จากตาราง 6 พบว่า บุคลากรสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีปญั หา
ด้านผูร้ บั ข่าวสารโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (µ = 3.19, = 0.09) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ
พบว่าอยูใ่ นระดับปานกลางทัง้ หมดทุกข้อ และข้อทีม่ คี ะแนนสูงสุด 2 อันดับแรกคือ ความเข้าใจทีไ่ ม่
ถูกต้องของผู้รบั ข่าวสารที่รบั ข่าวสารแบบไม่เป็ นทางการ เช่น ทางวาจาเพียงอย่างเดียว (µ =
3.48, = 0.91) รองลงมาคือ ความล่าช้าในการได้รบั ข่าวสารแบบเป็ นทางการ เนื่องจากมีหลาย
ขัน้ ตอนในการติดต่อสือ่ สาร
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ตอนที่ 3 ผลการเปรียบเทียบปญั หาการติดต่อสื่อสารของบุคลากรสํานักหอสมุดกลาง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ทีม่ สี ถานภาพตําแหน่ ง วุฒกิ ารศึกษา และประสบการณ์ทํางานกับ
ปญั หาการติดต่อสือ่ สารของบุคลากร โดยใช้คา่ สถิตไิ คว์ไคสแควร์ ( ) รายละเอียดดังต่อไปนี้
ตาราง 7 การเปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่ ปญั หาการติดต่อสือ่ สารระหว่าง และบุคลากร
สถานภาพ
ผูบ้ ริหาร
บุคลากร

Sig.

ปัญหาการติ ดต่อสื่อสาร
น้ อยที่สดุ น้ อย ปานกลาง
-

3
18

2
33

มาก

มากที่สดุ

3
26

0
7

52.115 0.469

จากตาราง 7 พบว่าสถานภาพกับปญั หาการติดต่อสื่อสารของบุคลากรสํานักหอสมุดกลาง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไม่มคี วามสัมพันธ์กนั (Sig. = .469) นันคื
่ อ ผูบ้ ริหาร (ผูอ้ าํ นวยการ
รองผู้อํานวยการ ผู้ช่วยผู้อํานวยการ หัวหน้ างาน) มีปญั หาการติดต่อสื่อสารของบุคลากรสํานัก
หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไม่แตกต่างกับบุคลากร (ระดับปฏิบตั งิ าน) อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ
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ตาราง 8 ผลการเปรียบเทียบวุฒกิ ารศึกษากับปญั หาการติดต่อสือ่ สารของบุคลากรสํานัก
หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วุฒกิ ารศึกษา
ตํ่ากว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี

ปัญหาการติ ดต่อสื่อสาร
น้ อยที่สดุ น้ อย ปานกลาง
-

4
11
6

9
16
10

Sig.

มาก

มากที่สดุ

4
16
9

1
3
3

90.267 0.829

ั หาการติด ต่ อ สื่อ สารของ
จากตาราง 8 พบว่า วุ ฒ ิก ารศึก ษาไม่มีค วามสัม พัน ธ์ก ับ ป ญ
บุคลากรสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (Sig. = .829) กล่าวคือ วุฒกิ ารศึกษา
ทัง้ 3 ระดับ (ตํ่ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญาตรี) กับปญั หาการติดต่อสื่อสารของ
บุคลากรสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
ตาราง 9 ผลการเปรียบเทียบประสบการณ์ทาํ งานกับปญั หาการติดต่อสือ่ สารของบุคลากรสํานัก
หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสบการณ์
ทํางาน
ตํ่ากว่า 5 ปี
5-10 ปี
11-20 ปี
21-30 ปี
มากกว่า 30 ปี

ปัญหาการติ ดต่อสื่อสาร
น้ อยที่สดุ น้ อย ปานกลาง
-

3
4
4
6
2

7
6
19
2
5

Sig.

มาก มากที่สดุ
4
6
7
4
6

7
1
3

17.173

.143

จากตาราง 9 พบว่า ประสบการณ์ทาํ งานไม่มคี วามสัมพันธ์กบั ปญั หาการติดต่อสื่อสารของ
บุคลากรสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (Sig. = .143) กล่าวคือ ประสบการณ์
ทํางาน (ตํ่ากว่า 5 ปี 5-10 ปี 11-20 ปี 21-30 ปี และมากกว่า 30 ปี ) มีปญั หาการติดต่อสื่อสารของ
บุคลากรสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
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ตอนที่ 4 ผลการศึกษาปญั หา สาเหตุ วิธกี ารแก้ไขปญั หา เกีย่ วกับการติดต่อสือ่ สารภายใน
สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ ปรากฏดังตาราง 10
ตาราง 10 จํานวนและร้อยละของผูต้ อบเกีย่ วกับปญั หา สาเหตุ วิธกี ารแก้ไขปญั หาการติดต่อสือ่ สาร
ภายในสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปญั หาหลัก/สําคัญ
N = 24, ร้อยละ 100

สาเหตุของปญั หา
N = 22, ร้อยละ 100

แนวทางในการแก้ไขปญั หา
N = 25, ร้อยละ 100

1. การสือ่ สารทางวาจาทําให้
ข้อมูลข่าวสารคลาดเคลื่อน
หรือบิดเบือน (n=6, ร้อยละ
25.00)

1.ไม่มกี ารแจ้งข่าวสาร/ข้อความที่
เป็ นลายลักษณ์อกั ษร หรือประชุม
ชี้ แ จ้ ง บุ ค ลากรที่ เ กี่ ย วข้ อ งให้
รับทราบตรงกัน มีเพียงการใช้
วาจาที่อาจทําให้เกิดความเข้าใจ
ผิด คลาดเคลื่อน (n=5, ร้อยละ
22.72)

2. ความไม่ครอบคลุมในการส่ง
ข่าวสารถึงทุกคนภายใน
หน่วยงาน (n=4, ร้อยละ
16.66)

2.
ผู้ส่งสาร/ผู้บริหารไม่เห็น
ความสําคัญของการสื่อสาร การ
แจ้งข่าวสารกับบุคลากรทุกระดับ
ซึ่งบางครัง้ เป็ นแนวปฏิบตั ิท่ตี ้อง
รับทราบทัง้ องค์กร (n=4, ร้อยละ
18.18)
3. ผูส้ ่งสารไม่เข้าใจในบทบาท
หน้ า ที่ข องตัว เอง และลัก ษณะ
การสื่อสาร /ไม่มแี ผนในการ
ทํางาน (n=3, ร้อยละ 13.64)

1. ควรแจ้งข่าวสารด้วยการสื่อสารทีเ่ ป็ น
ลายลักษณ์อกั ษร ด้วยจดหมายข่าว หรือ
หนังสือเวียน หรือคําสังจากหั
่
วหน้ างาน
โดยตรง ให้บุคลากรทุกคนได้ทราบทาง
ช่องทางต่างๆ เพื่อถือเป็ นแนวทางในการ
ปฏิบตั งิ านไปในทิศทางเดียวกัน และให้
ถือ เป็ น ธรรมเนี ย มปฏิบ ัติใ นการติด ตาม
ข่าวสารด้วย (n=7, ร้อยละ 28.00)
2. จัดการประชุม แจ้งข่าวสาร ชี้แจง
นโยบาย แผนการดําเนินงาน และการ
เปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะ
เรื่องสําคัญ/ซับซ้อน ให้บุคลากรทุกระดับ
ได้รบั ทราบ (n=6, ร้อยละ 24.00)

3. ผูร้ บั ข่าวสารมีเวลาในการ
ปฏิบตั ติ ามข่าวสารทีไ่ ด้รบั จาก
ก า ร ส่ ง ส า ร ก ะ ทั น หั น ห รื อ
ระยะเวลาแบบกระชัน้ ชิดมาก
(n=3, ร้อยละ 12.50)

3. จัดอบรมให้บุคลากรทีม่ หี น้าทีเ่ ป็ นผูส้ ่ง
สาร/ผู้บริหารระดับต้น
ให้ทราบถึง
ความสําคัญของการสื่อสาร/ส่งสาร/หลัก
ในการปฏิบตั ิงาน/บทบาทหน้าที่ของการ
บริหารงานในด้านการสื่อสาร
พร้อม
กระตุ้น บุ ค ลากรให้เ ห็น ความสํา คัญ ของ
การรับรูข้ า่ วสารต่างๆ (n=4, ร้อยละ
16.00)

59
ปญั หาหลัก/สําคัญ
N = 24, ร้อยละ 100

สาเหตุของปญั หา
N = 22, ร้อยละ 100

4. ผูส้ ่งข่าวสาร ขาดความรูค้ วาม
เข้าใจ และขาดความเอาใจใส่ใน
การปฏิบตั งิ าน มีการแจ้งข่าวสาร
แบบกระชัน้ ชิด (n=2, ร้อยละ
9.09)
5. ความบิดเบือนของข่าวสาร 5. การบอกต่อกันหลายทอด
ทีส่ ่งต่อกันหลายทอด (n=2, (n=2, ร้อยละ 9.09)
ร้อยละ 8.33 )

4.
วิธีการในการสื่อสาร
บางครัง้ ไม่เหมาะสมกับเรื่องที่
จะสื่อสาร โอกาส และผูร้ บั สาร
(n=3, ร้อยละ 12.50)

6. ความเหมาะสมของสาร
เช่ น รายละเอี ย ด ใจความ
สําคัญ และความยาวของสารที่
สือ่ สาร (n=2, ร้อยละ 8.33)
7. พืน้ ฐานความรู้ ความเข้าใจ
ในข่ า วสารนั ้ น ไม่ เ พี ย งพอ
(n=2, ร้อยละ 8.33)

6.เนื้อหาของสารไม่ชดั เจน สัน้
เกินไป ไม่ครบสมบูรณ์ ตีความได้
ไม่ตรงกัน (n=2, ร้อยละ 9.09)
7. บุคลกรไม่มคี วามชํางานในงาน
นัน้ ๆ หรือไม่เข้าใจในขัน้ ตอนของ
ั หาเพีย งพอ (n=2,
งานของป ญ
ร้อยละ 9.09)
8.
การบริหารจัดการข้อมูล
ข่าวสารหรือการส่งสารที่รวดเร็ว
และเข้าใจง่ายเกินไป ไม่ชดั เจน
พูดเร็ว (n=1, ร้อยละ 4.55)

แนวทางในการแก้ไขปญั หา
N = 25, ร้อยละ 100
4. การส่งสาร ควรใส่เนื้อหาของสาร ให้
กระชับได้ใจความทีค่ รอบคลุม
(n=3,
ร้อยละ 12.00)

5. เพิม่ ช่องทางในการติดต่อสื่อสารแบบ
เร่ ง ด่ ว น เช่ น
การส่ ง จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ ในเวลาทีเ่ หมาะสม พร้อม
ก ร ะ ตุ้ น ใ ห้ บุ ค ล า ก ร ใ ช้ ช่ อ ง ท า ง
อิเล็กทรอนิกส์ (n= 2, ร้อยละ 8.00)
6.
ผู้ส่อื สารต้อ งเข้าใจพื้นฐานการ
ปฏิบตั งิ าน การรับรูป้ ญั หาของบุคลากร
และมีวธิ กี ารสื่อสารพูดจาเพื่อให้เกิดความ
เข้าใจทีต่ รงกัน (n=2, ร้อยละ 8.00)
7. ควรมีเวลาเพียงพอในการสื่อสาร ไม่
ควรพูดเร็วจนเกินไป หากไม่เข้าใจควรสัก
ถามทันที (n=1, ร้อยละ 4.00)

8. ความเข้าใจทีไ่ ม่ถูกต้องของ
ผูร้ บั ข่าวสารที่รบั ข่าวสารแบบ
ไม่เป็ นทางการ เช่น ทางวาจา
เพียงอย่างเดียว (n=1, ร้อยละ
4.16 )
9. ความไม่เข้าใจในข่าวสารที่ 9. มี เ วลาในการสื่ อ ส ารน้ อย
ได้รบั และการถ่ายทอดข่าวสาร เกินไป และสถานทีใ่ ช้สอ่ื สาร
ไปยั ง บุ ค คลอื่ น ได้ ใ ห้ เ ข้ า ใจ (n=1, ร้อยละ 4.55)
ตรงกัน (n=1, ร้อยละ 4.16)

จากตาราง 10 ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไขปญั หาอื่นๆ ในการติดต่อสื่อสารในสํานัก
หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พบว่า ปญั หาหลัก/สําคัญเกีย่ วกับการสื่อสารทางวาจา

60

ทําให้ขอ้ มูลข่าวสารคลาดเคลื่อนหรือบิดเบือน (ร้อยละ 25.00) รองลงมา คือ ความไม่ครอบคลุมใน
การส่งข่าวสารถึงทุกคนภายในหน่ วยงาน (ร้อยละ 16.66) สาเหตุของปญั หา ทีพ่ บมากทีส่ ุดคือ ไม่
แจ้งข่าวสาร/ข้อความที่เป็ นลายลักษณ์ อกั ษร หรือประชุมชี้แจ้งบุคลากรที่เ กี่ยวข้องให้รบั ทราบ
ตรงกัน มีเพียงการใช้วาจาทีอ่ าจทําให้เกิดความเข้าใจผิด คลาดเคลื่อน (ร้อยละ 22.72) รองลงมา
คือ ผูส้ ่งสาร/ผูบ้ ริหารไม่เห็นความสําคัญของการสื่อสาร การแจ้งข่าวสารกับบุคลากรทุกระดับ ซึ่ง
บางครัง้ เป็ นแนวปฏิบตั ทิ ต่ี อ้ งรับทราบทัง้ องค์กร (ร้อยละ 18.18) ส่วนแนวทางในการแก้ไขปญั หา
ได้ เ สนอไว้ ว่ า ควรแจ้ ง ข่ า วสารด้ ว ยการสื่อ สารที่เ ป็ น ลายลัก ษณ์ อ ัก ษร ด้ ว ยจดหมายข่ า ว/
หนังสือเวียน/คําสังจากหั
่
วหน้างานโดยตรง ให้บุคลากรทุกคนได้ทราบทางช่องทางต่างๆ เพื่อถือ
เป็ นแนวทางในการปฏิบตั งิ านไปในทิศทางเดียวกัน และให้ถอื เป็ นธรรมเนียมปฏิบตั ใิ นการติดตาม
ข่าวสารด้วย (ร้อยละ 28.00) รองลงมา คือ จัดการประชุม แจ้งข่าวสาร ชีแ้ จงนโยบาย แผนการ
ดําเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะเรื่องสําคัญ/ซับซ้อน ให้บุคลากรทุก
ระดับได้รบั ทราบ (ร้อยละ 24.00)

บทที่ 5
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
ั หาการติด ต่ อ สื่อ สารของบุ ค ลากรในองค์ก ร :
งานวิจ ยั ครัง้ นี้ เป็ น การศึก ษาสภาพป ญ
กรณีศกึ ษา สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อนํ าข้อมูลจากผลการวิจยั เป็ น
แนวทางการพัฒ นาปรับ ปรุ ง กระบวนการติด ต่ อ สื่อ สารภายในองค์ก ารของสํา นัก หอสมุด กลาง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผูศ้ กึ ษาค้นคว้านําเสนอผลการศึกษาตามลําดับ ดังนี้

ความมุ่งหมายของการวิจยั
1. เพือ่ ศึกษาปญั หาการติดต่อสือ่ สารของบุคลากรสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ใน 4 ด้าน คือ
1. ด้านผูส้ ง่ ข่าวสาร
2. ด้านตัวข่าวสาร
3. ด้านช่องทางข่าวสาร
4. ด้านผูร้ บั ข่าวสาร
2. เพือ่ เปรียบเทียบปญั หาการติดต่อสือ่ สารของบุคลากร สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ทีม่ สี ถานภาพตําแหน่ง วุฒกิ ารศึกษา และประสบการณ์ทาํ งานแตกต่างกัน

วิธีดาํ เนินการวิจยั
ประชากร คือ บุคลากรสํานักหอสมุดกลางซึง่ ปฏิบตั งิ านประจําปีการศึกษา 2557 ได้แก่
ผูบ้ ริหาร บรรณารักษ์ และเจ้าหน้าทีห่ อ้ งสมุด จานวน 92 คน
เครื่องมื อที่ ใช้ ในการวิ จ ยั คือ แบบสอบถามชนิ ดตอบด้วยตนเอง ซึ่งผู้วิจยั ได้ศึกษา
งานวิจยั และทบทวนวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้องเป็ นแนวทางในการสร้างเครือ่ งมือวิจยั เป็ นแบบสอบถาม
ใช้วดั ปญั หาการติดต่อสื่อสารของบุคลากร โดยทดสอบได้ค่าความเชื่อมัน่ ในตอนที่ 2 เกี่ยวกับ
ปญั หาการติดต่อสือ่ สารภายใน ค่าความเชื่อมันอยู
่ ร่ ะหว่าง 0.329-0.905 มีเนื้อหา 3 ตอนดังนี้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลทัวไปด้
่ านลักษณะส่วนบุคคล ซึง่ เป็ นคําถามปลายเปิด มี
5 ข้อคําถาม ได้แก่ สถานภาพ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ในการทํางาน และสังกัดงาน
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ตอนที่ 2 แบบสอบถามปญั หาการติดต่อสือ่ สารของบุคลากรในองค์กร เป็ นคําถาม
ปลายปิด มีลกั ษณะเป็ นมาตรวัดประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ จํานวน 29 คําถาม มี 4 ด้าน
คือ
1. ด้านผูส้ ง่ ข่าวสาร
2. ด้านตัวข่าวสาร
3. ด้านช่องทางข่าวสาร
4. ด้านผูร้ บั ข่าวสาร
ตอนที่ 3 แบบสอบถามด้าน ปญั หา สาเหตุ วิธกี ารแก้ไขปญั หาเกีย่ วกับการ
ติดต่อสือ่ สารภายใน ของบุคลากรสํานักหอสมุดกลาง ซึง่ เป็ นแบบสอบปลายเปิด

การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผูว้ จิ ยั นําแบบสอบถามจํานวน 92 ชุด ไปเก็บรวบรวมข้อมูลจากประชากรคือ บุคลากร
สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ด้วยตนเอง

การวิเคราะห์ข้อมูล
สถิตทิ ใ่ี ช้ในการศึกษาครัง้ นี้ วิเคราะห์ขอ้ มูลส่วนบุคคลของประชากรด้วยสถิตเิ ชิงพรรณนา
มีดงั นี้
1 สถิตเิ ชิงพรรณนา ได้แก่
1.1 ร้อยละ (Percentage)
1.2 ค่าเฉลีย่ (Mean)
1.3 ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
2. สถิ ติ ท่ี ใ ช้ ใ นวิ เ คราะห์ ห าคุ ณ ภาพเครื่ อ งมื อ โดยการหาค่ า อํ า นาจจํ า แนก
(Discrimination) วิธกี ารหาค่าความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวม (Item - total
correlation) และค่ า ความเชื่ อ มัน่ ของเครื่อ งมือ โดยใช้ ค่ า สัม ประสิท ธิอ์ ัล ฟ่ า -ของครอนบาค
(Cronbach’s α-coefficient)
3. สถิตทิ ใ่ี ช้ในวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบปญั หาการติดต่อสือ่ สารของบุคลากร ได้แก่
ใช้คา่ สถิตไิ คว์ไคสแควร์ ( )
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สรุปผลการวิจยั
ผูว้ จิ ยั สรุปผลการวิจยั ปญั หาการติดต่อสือ่ สารของบุคลากรในองค์กร : กรณีศกึ ษา สํานัก
หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ดงั นี้
1. ปญั หาการติดต่อสือ่ สารทีพ่ บในกลุ่มบุคลากร สํานักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ซึง่ แบ่งได้เป็ น 4 ด้าน โดยรวมมีคะแนนอยูใ่ นระดับปานกลาง ด้านทีพ่ บประเด็น
ปญั หามากทีส่ ดุ คือ ด้านผูส้ ง่ ข่าวสาร รองลงมาคือ ด้านผูร้ บั ข่าวสาร ด้านช่องทางข่าวสาร และด้าน
ตัวข่าวสารตามลําดับ สามารถสรุปเป็ นรายด้านได้ดงั นี้
1.1 ปญั หาการติดต่อสือ่ สารด้านผูส้ ง่ สารโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลางแต่
เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบปญั หาการติดต่อสื่อสารด้านผู้ส่งสารอยู่ในระดับมาก 2
ข้อ โดย
เรียงลําดับจากปญั หามากทีส่ ดุ 2 ลําดับแรก ได้แก่ การแจ้งข่าวสาร กระทําไม่สมํ่าเสมอ บางครัง้ แจ้ง
ข่าวกระชัน้ ชิดเกินไป ล่าช้าเกินไปทําให้ไม่สามารถปฏิบตั งิ านได้ รองลงมาคือ ความไม่ครอบคลุมใน
การส่งข่าวสารถึงทุกคนภายในหน่ วยงาน ซึ่งประเด็นปญั หาในข้อนี้มกี ารเสนอปญั หามาในคําถาม
ปลายเปิดด้วยเช่นกัน แสดงให้เห็นว่า เป็ นปญั หาทีส่ าํ คัญมากเช่นกันในด้านผูส้ ง่ สาร ดังนัน้ ผูบ้ ริหาร
ในทุกระดับควรเล็งเห็น ความสําคัญเป็ นอย่างมาก
1.2 ปญั หาการติดต่อสือ่ สารด้านตัวข่าวสาร โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง
และพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า ปญั หาการติดต่อสื่อสารด้านตัวข่าวสารอยู่ในระดับปานกลาง ทุกข้อ
ประเด็นปญั หา โดยเรียงลําดับจากปญั หามากทีส่ ุด 2 ลําดับแรก ได้แก่ ความเชื่อถือได้ของการ
สื่อสารทางวาจา รองลงมาคือ ความเหมาะสมของสาร เช่น รายละเอียด ใจความสําคัญ และความ
ยาวของสารทีส่ อ่ื สาร
1.3 ปญั หาการติดต่อสือ่ สารด้านช่องทางข่าวสารโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับ
ปานกลาง และเมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมาก 1 ข้อคือ การสื่อสารทางวาจาทําให้
ข้อมูลข่าวสารคลาดเคลื่อนหรือบิดเบือน ส่วนประเด็นปญั หาด้านช่องทางข่าวสารอีก 6 ข้อ อยู่ใน
ระดับปานกลาง โดยประเด็นปญั หาในข้อที่มากที่สุดได้แก่ การสื่อสารที่เป็ นลายลักษณ์อกั ษรโดย
ผ่านช่องทางบุคคลมีความยุง่ ยากใช้เวลานาน
1.4 ปญั หาการติดต่อสือ่ สารด้านผูร้ บั ข่าวสารโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง
และพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า ปญั หาการติดต่อสื่อสารด้านผูร้ บั ข่าวสาร อยู่ในระดับปานกลาง ทุก
ข้อประเด็นปญั หา โดยเรียงลําดับจากปญั หามากทีส่ ุด 2 ลําดับแรก ได้แก่ ความเข้าใจทีไ่ ม่ถูกต้อง
ของผูร้ บั ข่าวสารทีร่ บั ข่าวสารแบบไม่เป็ นทางการ เช่น ทางวาจาเพียงอย่างเดียว และอีก 2 ข้อ
ประเด็นปญั หามีค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ ความล่าช้าในการได้รบั ข่าวสารแบบเป็ นทางการ เนื่องจากมี
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หลายขัน้ ตอนในการติดต่อสื่อสาร และความไม่เข้าใจในข่าวสารทีไ่ ด้รบั และการถ่ายทอดข่าวสารไป
ยังบุคคลอื่นได้ให้เข้าใจตรงกัน
2. บุคลากรสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ทีม่ สี ถานภาพ
ตําแหน่ ง วุฒกิ ารศึกษา และประสบการณ์ทํางานแตกต่างกัน มีคะแนนเฉลี่ยปญั หาเกี่ยวกับการ
ติดต่อสือ่ สารในองค์กรโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน
3. จากการวิเคราะห์เนื้อหาจากแบบสอบถามปลายเปิ ด บุคลากรสํานักหอสมุดกลาง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ส่วนใหญ่มปี ัญหาหลัก / สําคัญเกี่ยวกับการสื่อสารทางวาจาทําให้
ข้อมูลข่าวสารคลาดเคลื่อนหรือบิดเบือน รองลงมา คือ ความไม่ครอบคลุมในการส่งข่าวสารถึงทุกคน
ภายในหน่ วยงาน สาเหตุของปั ญหา ทีพ่ บมากทีส่ ุดคือ ไม่แจ้งข่าวสาร/ข้อความทีเ่ ป็ นลายลักษณ์
อักษร หรือประชุมชีแ้ จ้งบุคลากรทีเ่ กีย่ วข้องให้รบั ทราบตรงกัน มีเพียงการใช้วาจาทีอ่ าจทําให้เกิด
ความเข้าใจผิด คลาดเคลื่อน รองลงมา คือ ผูส้ ง่ สาร/ผูบ้ ริหารไม่เห็นความสําคัญของการสื่อสาร การ
แจ้งข่าวสารกับบุคลากรทุกระดับ ซึง่ บางครัง้ เป็ นแนวปฏิบตั ทิ ต่ี อ้ งรับทราบทัง้ องค์กร ส่วนแนวทาง
ในการแก้ไขปัญหา ควรแจ้งข่าวสารด้วยการสื่อสารทีเ่ ป็ นลายลักษณ์อกั ษร ด้วยจดหมายข่าว/
หนังสือเวียน/คําสังจากหั
่
วหน้างานโดยตรง ให้บุคลากรทุกคนได้ทราบทางช่องทางต่างๆ เพื่อถือ
เป็ นแนวทางในการปฏิบตั งิ านไปในทิศทางเดียวกัน และให้ถอื เป็ นธรรมเนียมปฏิบตั ใิ นการติดตาม
ข่าวสารด้วย รองลงมา คือ จัดการประชุม แจ้งข่าวสาร ชีแ้ จงนโยบาย แผนการดําเนินงาน และการ
เปลีย่ นแปลงต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ โดยเฉพาะเรือ่ งสําคัญ/ซับซ้อน ให้บุคลากรทุกระดับได้รบั ทราบ

อภิปรายผลการวิจยั
ั หาการติด ต่ อ สื่อ สารของบุ ค ลากรในองค์ก ร :กรณี ศึก ษา สํ า นั ก
การศึก ษาเรื่อ ง ป ญ
หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตามกรอบแนวคิดของการศึกษาค้นคว้า 4 ด้าน คือ
ด้านผูส้ ง่ ข่าวสาร ด้านตัวข่าวสาร ด้านช่องทางข่าวสาร และด้ า นผู้ร ับ ข่ า วสาร มีป ระเด็น สํ า คัญ ที่
อภิปราย ดังนี้
1. บุคลากรสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีปญั หาการ
ั หาอยู่ ใ นระดับ ปานกลาง
ติด ต่ อ สื่อ สารโดยรวมอยู่ ใ นระดับ ปานกลาง และเป็ น รายด้า นมีป ญ
เรียงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้ อย คือด้านผู้ส่งข่าวสาร รองลงมาคือ ด้านผู้รบั ข่าวสาร ด้าน
ช่องทางข่าวสาร และด้านตัวข่าวสาร อาจเนื่องจากการส่งต่อข่าวสารกระบวนการสื่อสารจากบนลง
ล่างทีผ่ บู้ ริหารคิดว่าได้ถ่ายทอดข่าวสารเป็ นลําดับขัน้ ลงมานัน้ ทัวถึ
่ งแล้ว อาจไม่เป็ นเช่นนัน้ เนื่องจาก
มีลกั ษณะการทํางาน โต๊ะทํางานของบุคลากรกระจายการทํางานเพื่อให้บริการผู้ใช้บริการสํานัก
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หอสมุดกลางตามชัน้ ต่างๆ ตัง้ แต่ชนั ้ 1 – 7 ทําให้บุคลากรบางคน อาจไม่ได้รบั ข้อมูลข่าวสาร ไม่
ทราบข้อมูลบางเรื่อง ขณะปฏิบตั งิ านอยู่ตามชัน้ หนังสือ และเมื่อเวลาผ่านพ้นไปผูส้ ่งสารด้วยวาจา
อาจลืมสื่อ สารในเรื่อ งดัง กล่ าว และยัง มีห อสมุด สาขาคือ หอสมุด มศว องครัก ษ์ และห้อ งสมุด
คณะแพทย์ ป จั จุ บ ัน การติด ต่ อ สื่อสารระหว่ า งบุ ค ลากรในสํา นัก หอสมุด กลาง ไม่ว่า จะเป็ น จาก
ผูบ้ ริหารไปสูผ่ ปู้ ฏิบตั งิ าน จากหัวหน้างานไปสูผ่ ใู้ ต้บงั คับบัญชา จากฝา่ ยหนึ่งไปยังอีกฝา่ ยหนึ่ง การ
แจ้งข่าวสาร กระทําไม่สมํ่าเสมอ การส่งผ่านข่าวสารหลายขัน้ ตอน หรือใช้วธิ บี อกต่อๆ กันมา อาจ
ทํา ให้เ กิด การรับ ข่า วสารไม่ค รบถ้ว นสมบูร ณ์ ไม่ท วถึ
ั ่ ง บุ ค ลากรทุ ก คน และข้อ มูล ที่ไ ด้ร บั อาจ
คลาดเคลื่อนจากความเป็ นจริง ทําให้เกิดความเข้าใจไม่ตรงกันระหว่างบุคลากรกับผู้บริหารไม่
สอดคล้องกัน ซึง่ อาจทําให้เกิดความเสียหายต่อการปฏิบตั งิ าน การขาดระบบการสือ่ สารทีด่ นี อกจาก
จะกระทบต่อการประสานงานระหว่างผูป้ ฏิบตั งิ าน แล้วยังอาจทําให้การทําหน้าทีต่ ่างๆ ในองค์กรไม่
อาจดําเนินงานให้ประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงานได้ ดังนัน้ ผูบ้ ริหารจึงควรตระหนัก
ในความสําคัญของการติดต่อสื่อสารภายในองค์กร เนื่องจากการบริหารงานภายในต้องอาศัยการ
สื่อสารเป็ นตัวเชื่อมกิจกรรมต่างๆ ระหว่างหน่ วยงานในองค์กร ระหว่างบุคคล และเป็ นเครื่องมือ
สํ า คัญ ในการทํ า งานเชื่อ มความสัม พัน ธ์ แ ละความเข้า ใจของบุ ค ลากรในหน่ ว ยงาน ช่ ว ยให้
ผูป้ ฏิบตั งิ านเข้าใจบทบาทของแต่ละคน ชัดเจนและตรงกัน มีความเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกัน อันจะ
นํ าพาหน่ วยงานบรรลุ ผลสําเร็จตามเป้าหมายและวัตถุ ประสงค์ข องหน่ ว ยงาน ซึ่งสอดคล้องกับ
จุฑารัตน์ มาลัยพวง (2550 : บทคัดย่อ) ทีศ่ กึ ษาปญั หาการติดต่อสื่อสารของบุคลากรมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม พบว่า ปญั หาการติดต่อสือ่ สารโดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง บุคลากรทีม่ วี ุฒกิ ารศึกษา
สถานภาพตําแหน่ ง และประสบการณ์ทํางานแตกต่างกัน มีปญั หาการติดต่อสื่อสารทัง้ โดยรวมและ
เป็ นรายด้านไม่แตกต่างกัน และยังสอดคล้องกับวนิดา นามบุตร (2543 : บทคัดย่อ) ทีศ่ กึ ษาปญั หา
การติดต่อสื่อสารระหว่างผูบ้ ริหารกับครูอาจารย์โรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดขอนแก่น แล้วพบว่า
ปญั หาการติดต่อสื่อสารโดยรวมและเป็ นรายด้านมีปญั หาอยู่ในระดับปานกลาง เรียงลําดับค่าเฉลี่ย
จากมากไปหาน้อย คือด้านการส่งข่าวสาร รองลงมาคือ ด้านวิธกี ารที่ใช้ในการติดต่อสื่อสาร ด้าน
รูปแบบการติดต่อสือ่ สารและด้านการรับส่งข่าวสาร
2. บุคลากรสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีปญั หาการ
ติดต่อสื่อสารโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง และเป็ นรายด้านมีปญั หาอยู่ในระดับปานกลาง จากที่
พบว่า ด้านผูส้ ง่ ข่าวสารมีคา่ เฉลีย่ ระดับปญั หามากทีส่ ดุ และเมือ่ พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า มีปญั หา
อยู่ในระดับมาก คือ การแจ้งข่าวสาร กระทําไม่สมํ่าเสมอ บางครัง้ แจ้งข่าวกระชัน้ ชิดเกินไป ล่าช้า
เกินไปทําให้ไม่สามารถปฏิบตั งิ านได้ รองลงมาคือ ความไม่ครอบคลุมในการส่งข่าวสารถึงทุกคน
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ภายในหน่ วยงาน ทัง้ นี้อาจเป็ นเพราะการปฏิบตั ทิ ผ่ี า่ นมาไม่มกี ารตรวจสอบการส่งข่าวสารจากผูท้ ่ี
ได้รบั มอบโดยตรง การแจ้งข้อมูลหรือการประชุมเพื่อแจ้งข่าวสารในกลุ่มงานกระทําไม่สมํ่าเสมอ
และความล่าช้าของข้อมูลข่าวสาร การทีไ่ ด้รบั คําสังปฏิ
่ บตั งิ านในระยะเวลากระชัน้ ชิดทําให้เกิดผล
เสียต่อการปฏิบตั งิ าน รวมถึง ผูบ้ ริหารไม่ถ่ายทอดข่าวสารทีจ่ าํ เป็ น เพราะเข้าใจว่าทุกคนทีเ่ กีย่ วข้อง
ทราบข่าวสารนัน้ แล้ว ประกอบกับโครงสร้างทางกายภาพ ทีม่ กี ารปฏิบตั หิ น้าทีก่ ระจายการทํางาน
ในแต่ละชัน้ ทําให้ผสู้ ่งสารและผูร้ บั สารอยูห่ า่ งกัน สอดคล้องกับงานวิจยั ของเพ็ญศรี ทับทิม (2541 :
ั หาการสื่ อ สารในการปฏิ บ ั ติ ง านของผู้ บ ริ ห าร อาจารย์
บทคัด ย่ อ ) ที่ ศึ ก ษาสภาพและป ญ
และเจ้าหน้าที่วทิ ยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ แล้วพบว่า ปญั หาการสื่อสารด้านการส่งข่าวสารมีปญั หา
เกี่ยวกับการแจ้งข่าวสารทางวิชาการไปถึงผู้รบั ล่าช้า ด้านการรับข่าวสาร มีปญั หาเกี่ยวกับการ
ประชาสัมพันธ์ไปยังบุ คลากรในวิทยาลัยกระทําได้ไม่ทวถึ
ั ่ ง ด้านวิธีการที่ใช้ในการรับข่าวสารมี
่ ่อให้บุคลากรปฏิบตั มิ กั ลอกจากคําสังเดิ
่ ม และสอดคล้องกับบงกช
ปญั หาเกี่ยวกับการออกคําสังเพื
รัตน์ เกตุศรีพงษ์ (2547: 66) ศึกษาสภาพการติดต่อสือ่ สารภายในตามทัศนะ ผูบ้ ริหาร อาจารย์ และ
บุคลากร สถาบันราชภัฏธนบุรี พบว่าปญั หาการติดต่อสื่อสารด้านการผูส้ ่งข่าวมีความเหมาะสมอยู่
ในระดับปานกลางอาจเนื่องมาจากความล่าช้าของข้อมูลข่าวสาร และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ
ั หาการติด ต่ อ สื่อ สารของบุ ค ลากรมหาวิท ยาลัย
จุ ฑ ารัต น์ มาลัย พวง (2550 : 66) ที่ศึก ษาป ญ
มหาสารคาม แล้วพบว่า ปญั หาการติดต่อสื่อสารด้านการส่งข่าวสารมีปญั หาอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า มีปญั หาอยู่ในระดับมาก คือ การปฏิบตั ติ ามข่าวสารทีไ่ ด้รบั จากการส่ง
ข่าวสารกะทันหันหรือระยะเวลากระชัน้ ชิดมาก
3. บุคลากรสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ทีม่ สี ถานภาพ
ตํ าแหน่ ง วุฒกิ ารศึก ษา และประสบการณ์ ใ นการทํางานแตกต่ างกัน มีป ญั หาการติดต่ อสื่อ สาร
โดยรวมไม่ แ ตกต่ า งกัน ทัง้ นี้ อ าจเป็ น เพราะ บุ ค ลากรสํ า นั ก หอสมุ ด ที่มีส ถานภาพตํ า แหน่ ง
วุฒกิ ารศึกษา และประสบการณ์ในการทํางานแตกต่างกัน ต่างมีโอกาสรับรูข้ ่าวสารภายในองค์กร
เท่ า เทีย มกัน และยัง มีช่อ งทางการติด ต่ อ สื่อ สารหลายช่ อ งทางขึ้น เช่น การติด ต่ อ สื่อ สารทาง
โทรศัพท์ การติดต่อสื่อสารทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) และการติดบอร์ดประชาสัมพันธ์
เป็ นต้น ดังนัน้ สถานภาพตําแหน่ ง วุฒกิ ารศึกษา และประสบการณ์ในการทํางานแตกต่างกัน ไม่
เป็ นปจั จัยที่ทําให้เกิดปญั หาการติดต่อสื่อสารภายในองค์กรของบุคลากรสํานักหอสมุดกลาง ซึ่ง
สอดคล้องกับ วิชยั ครุฑอรัญ (2543 : บทคัดย่อ) ทีศ่ กึ ษาปญั หาการติดต่อสื่อสารในการบริหารงาน
วิชาการของโรงเรียนมัธยมศึก ษา สังกัดกรมสามัญศึก ษา จังหวัด ตราด แล้ว พบว่า ป ญั หาการ
ติดต่อสื่อสารโดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง แล้วพบว่า ครูทม่ี ปี ระสบการณ์การทํางานต่างกัน และ

67
สถานภาพต่างกัน มีปญั หาการติดต่อสื่อสารไม่แตกต่างกัน และสอดคล้องกับจุฑารัตน์ มาลัยพวง
(2550 : 67) ที่ศึกษาปญั หาการติดต่อสื่อสารของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม แล้วพบว่า
บุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคามที่มวี ุฒกิ ารศึกษา สถานภาพตําแหน่ ง และประสบการณ์ทํางาน
แตกต่างกัน มีปญั หาการติดต่อสือ่ สารทัง้ โดยรวมและเป็ นรายด้านไม่แตกต่างกัน
เมื่อประเด็นปญั หาการสื่อสารหมดไปจากองค์กร จะก่อให้เกิดผลงานที่ดี ได้งานตาม
เป้าหมาย แผนการดําเนินงานต่างๆ จะบรรลุวตั ถุประสงค์ทต่ี งั ้ ไว้ มีการสื่อสารที่ดี มีระบบ ทําให้
ผูบ้ งั คับบัญชาและผูใ้ ต้บงั คับบัญชามีความไว้วางใจกัน รักงานทีท่ ํา ภาคภูมใิ จในความสําเร็จทีต่ นมี
ส่วนร่วม และมีความเชื่อมันมากขึ
่
น้ มีแรงจูงใจทีจ่ ะทํางานให้ประสบความสําเร็จ ไม่ก่อให้เกิดข่าว
ลือที่เสียหาย ทําให้มคี วามไว้วางใจกันมากยิง่ ขึน้ มีความผูกพันแน่ นแฟ้นขึน้ ระหว่างทัง้ สองฝ่าย
ภายในองค์กร
1. บ

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะสําหรับสํานักหอสมุดกลาง
จากผลของการศึกษา ผูว้ จิ ยั ขอเสนอแนวทางการแก้ไขปญั หาการสือ่ สารในองค์กร ดังนี้
1.1 ด้า นผู้ส่ ง สาร ป จั จุ บ ัน มีวิธีก ารส่ ง สารถึง ตัว ผู้ร ับ สารได้อ ย่ า งรวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพยิง่ ขึน้ ดังนัน้ สํานักหอสมุดกลางจําเป็ นต้องปรับปรุงด้วยการสนับสนุ นให้ผสู้ ่งสารใช้
วิธกี ารหลายอย่าง ตัง้ แต่การส่งผ่านหัวหน้างานเพือ่ กระจายต่อแก่ผใู้ ต้บงั คับบัญชา การเวียนเรื่องที่
สําคัญเร่งด่วนถึงตัวบุคคลโดยตรง และอีเมลถึงบุคลากร
1.2 ด้านตัวข่าวสาร การสื่อสารทางวาจาผ่านหลายคนอาจทําให้ตวั สารอาจบิดเบือน
ได้ในบางครัง้ ดังนัน้ การสื่อสารทางวาจาจึงควรพิจารณาความน่ าเชื่อถือของบุคคลทีร่ บั สารเพื่อไป
ส่งต่อ ตัวข่าวสารนัน้ จะต้องมีความถูกต้อง กระชับ เพื่อให้เกิดความเข้าใจทีต่ รงกัน ไม่คลาดเคลื่อน
และมีลกั ษณะลายลักษณ์อกั ษรทีส่ ามารถใช้เป็ นหลักฐานได้
1.3 ด้านช่องทางข่าวสาร สนับสนุ นและส่งเสริมการใช้อเี มลในการสื่อสารภายใน
องค์กรให้มากขึน้ ทัง้ ในแบบส่วนบุคคลและเป็ นกลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผูบ้ ริหาร กลุ่มบรรณารักษ์ และกลุ่ม
ผูป้ ฏิบตั งิ าน โดยให้ยดึ เป็ นแนวปฏิบตั ใิ นการเปิ ดอีเมลเป็ นเวลาช่วงเช้า กลางวัน และก่อนเลิกงาน
หากเป็ นกรณีเร่งด่วนมากก็สามารถใช้วธิ กี ารส่งผ่านทางโทรศัพท์
1.4 ด้านผู้รบั ข่าวสาร เนื่ องจากบุคลากรต่างปฏิบตั ิหน้ าที่ตามชัน้ ต่าง ๆ มีภารกิจ
เฉพาะหน้ าต่างกัน การใช้การส่งสารทางวาจาจากเพื่อนร่วมงานถึงเพื่อนร่วมงานมักจะทําให้ไม่
เข้าใจในสารที่ได้รบั ดังนัน้ หัวหน้างานจึงควรเป็ นผูส้ ่งสารให้แก่ผูร้ บั ข่าวสารอย่างสมํ่าเสมอ และ
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หากมีขอ้ ความลายลักษณ์อกั ษรอย่างเร่งด่วนก็ควรแจ้งและเวียนกันในกลุ่มงานทันที เพื่อให้ผูร้ บั
ข่าวสารเข้าถึงสารนัน้ อย่างถูกต้องและทันต่อเหตุการณ์
1.5 มีการตรวจสอบผลการดําเนินงานและมีขนั ้ ตอนการแจ้งข้อมูลข่าวสารจากผูไ้ ด้รบั
มอบหมายโดยตรง ดังภาพประกอบ 3
ขัน้ ตอนการแจ้ งข้ อมูลข่ าวสารในองค์ กร
ผูบ้ ริหาร
เลขานุ การสํานักหอสมุดกลาง/
หรือผูท้ ไ่ี ด้รบั มอบหมายโดยตรง

พิจารณาและตรวจสอบ

ผูท้ าํ หน้าทีส่ อ่ื สาร/ผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง

มีความสําคัญ
แจ้งเป็ นลายลักษณ์อกั ษร

มีความเร่งด่วน
-ส่งผ่านทางโทรศัพท์
-ส่งผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์

เรื่องทัวไป
่
-ติดประกาศ/ประชาสัมพันธ์
-ส่งผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์

เลขานุการสํานักหอสมุดกลางหรือ
ผูท้ ไ่ี ด้รบั มอบหมายโดยตรง ตรวจสอบ

ไม่ดาํ เนินการ/มีขอ้ ผิดพลาด
แจ้งเพือ่ แก้ไข

ครบถ้วน/ถูกต้อง
เก็บเรือ่ ง
ภาพประกอบ 3 ขัน้ ตอนการแจ้งข้อมูลข่าวสารในองค์กร

2. ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาค้นคว้าครัง้ ต่อไป
2.1 ควรมีการศึกษาปจั จัยทีส่ ง่ ผลความสามารถในการติดต่อสือ่ สารของบุคลากรใน
สํานักหอสมุดกลาง
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ภาคผนวก ก
รายนามผูเ้ ชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือ
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รายนามผูเ้ ชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือ
1. นางพิมล เมฆสวัสดิ ์ รองผูอ้ าํ นวยการฝา่ ยส่งเสริมผูใ้ ช้และวิจยั สํานักหอสมุดกลาง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2. ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์สมหญิง พุม่ ทอง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
3. ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์พชั รี ดวงจันทร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ

ภาคผนวก ข
หนังสือขอความอนุเคราะห์ผเ้ ู ชี่ยวชาญ
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บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โทร. ๐ ๒๒๕๘ ๔๐๐๒-๓ ภายใน ๑-๕๓๘๒
ที่ ศธ ๐๕๑๙.๑๖/
วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เป็นที่ปรึกษาและตรวจสอบเครื่องมือวิจัย
เรียน ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหญิง พุ่มทอง
ด้วยนางจรัสโฉม ศิริรัตน์ บุ คลากรสังกัด สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนคริน ทรวิโรฒ
กําลังทําการศึกษาค้นคว้าเรื่อง “ปัญหาการติดต่อสื่อสารของบุคลากรในองค์กร : กรณีศึกษา สํานักหอสมุดกลาง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ” ซึ่งเป็นผลผลิตส่วนหนึ่งของโครงการบ่มเพาะคนคุณภาพ รุ่นที่ 1 ครั้งที่ 4 : “วิจัย
สถาบันเพื่อการพัฒนา” สํานักหอสมุดกลาง พิจารณาแล้วเห็นว่าท่านเป็นผู้มีประสบการณ์ และมีความเชี่ยวชาญ
ในเรื่องดังกล่าวเป็นอย่างดี และเพื่อให้การศึกษาค้นคว้าเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์
จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านเป็นที่ปรึกษาและตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ในการศึกษา
ค้นคว้าวิจัยครั้งนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

(อาจารย์สาโรช เมาลานนท์)
ผู้อํานวยการสํานักหอสมุดกลาง
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บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โทร. ๐ ๒๒๕๘ ๔๐๐๒-๓ ภายใน ๑-๕๓๘๒
ที่ ศธ ๐๕๑๙.๑๖/
วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เป็นที่ปรึกษาและตรวจสอบเครื่องมือวิจัย
เรียน ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรี ดวงจันทร์
ด้วยนางจรัสโฉม ศิริรัตน์ บุ คลากรสังกัด สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนคริน ทรวิโรฒ
กําลังทําการศึกษาค้นคว้าเรื่อง “ปัญหาการติดต่อสื่อสารของบุคลากรในองค์กร : กรณีศึกษา สํานักหอสมุดกลาง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ” ซึ่งเป็นผลผลิตส่วนหนึ่งของโครงการบ่มเพาะคนคุณภาพ รุ่นที่ 1 ครั้งที่ 4 : “วิจัย
สถาบันเพื่อการพัฒนา” สํานักหอสมุดกลาง พิจารณาแล้วเห็นว่าท่านเป็นผู้มีประสบการณ์ และมีความเชี่ยวชาญ
ในเรื่องดังกล่าวเป็นอย่างดี และเพื่อให้การศึกษาค้นคว้าเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์
จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านเป็นที่ปรึกษาและตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ในการศึกษา
ค้นคว้าวิจัยครั้งนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

(อาจารย์สาโรช เมาลานนท์)
ผู้อํานวยการสํานักหอสมุดกลาง
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บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โทร. ๐ ๒๒๕๘ ๔๐๐๒-๓ ภายใน ๑-๕๓๘๒
ที่ ศธ ๐๕๑๙.๑๖/
วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เป็นที่ปรึกษาและตรวจสอบเครื่องมือวิจัย
เรียน นางพิมล เมฆสวัสดิ์
รองผู้อํานวยการฝ่ายส่งเสริมผู้ใช้และวิจัย สํานักหอสมุดกลาง
ด้วยนางจรัสโฉม ศิริรัตน์ บุ คลากรสังกัด สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนคริน ทรวิโรฒ
กําลังทําการศึกษาค้นคว้าเรื่อง “ปัญหาการติดต่อสื่อสารของบุคลากรในองค์กร : กรณีศึกษา สํานักหอสมุดกลาง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ” ซึ่งเป็นผลผลิตส่วนหนึ่งของโครงการบ่มเพาะคนคุณภาพ รุ่นที่ 1 ครั้งที่ 4 : “วิจัย
สถาบันเพื่อการพัฒนา” สํานักหอสมุดกลาง พิจารณาแล้วเห็นว่าท่านเป็นผู้มีประสบการณ์ และมีความเชี่ยวชาญ
ในเรื่องดังกล่าวเป็นอย่างดี และเพื่อให้การศึกษาค้นคว้าเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์
จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านเป็นที่ปรึกษาและตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ในการศึกษา
ค้นคว้าวิจัยครั้งนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

(อาจารย์สาโรช เมาลานนท์)
ผู้อํานวยการสํานักหอสมุดกลาง

ภาคผนวก ค
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

80

แบบสอบถามเพื่อการศึกษาวิจยั
ปัญหาการติดต่อสื่อสารของบุคลากรในองค์กร : กรณี ศึกษาสํานักหอสมุดกลาง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คําชี้แจงในการตอบแบบสอบถาม
1. แบบสอบถามชุดนี้จดั ทําขึน้ เพือ่ เก็บรวบรวมข้อมูลพืน้ ฐานเกีย่ วกับปญั หาการติดต่อสือ่ สารของ
บุคลากรสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2. ผูต้ อบแบบสอบถามชุดนี้ ได้แก่ ผูบ้ ริหาร (ผูอ้ าํ นวยการ รองผูอ้ าํ นวยการ ผูช้ ว่ ยผูอ้ าํ นวยการ
หัวหน้างาน )บุคลากร ทีป่ ฏิบตั งิ านสังกัดสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3. แบบสอบถามฉบับนี้มี 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 สอบถามเกีย่ วกับข้อมูลทัวไปของผู
่
ต้ อบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 สอบถามเกีย่ วกับปญั หาการติดต่อสือ่ สารภายในสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
ตอนที่ 3 สอบถามเกีย่ วกับความคิดเห็นทีม่ ปี ญั หาเกีย่ วกับการติดต่อสือ่ สารภายใน
สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัย
4. แบบสอบถามชุดนี้จะเป็ นข้อมูลประกอบการศึกษาค้นคว้า คําตอบของท่านมีความสําคัญต่อ
การศึกษาค้นคว้าเป็ นอย่างยิง่ ผูศ้ ึกษาวิ จยั จะเก็บไว้เป็ นความลับ โดยมิ ให้มีผลกระทบกระเทือน
ต่อท่าน ดังนัน้ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ต่อท่านกรุณาอ่านข้อคําถามแล้วตอบคําถามทุกข้อตามที่
ท่านเห็นว่าเป็ นจริง ข้อมูลทีไ่ ด้ผศู้ กึ ษาจะนําเสนอผลการศึกษาค้นคว้าในภาพรวมเท่านัน้

ขอขอบคุณในความร่วมมือเป็ นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้
นางจรัสโฉม ศิรริ ตั น์
สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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ตอนที่ 1 ข้อมูลทัวไปของผู
่
ต้ อบแบบสอบถาม
คําชี้แจง โปรดทําเครือ่ งหมาย  ลงในช่อง  ทีต่ รงกับความเป็ นจริง
1. สถานภาพ
 ผูบ้ ริหาร (ผูอ้ าํ นวยการ รองผูอ้ าํ นวยการ ผูช้ ว่ ยผูอ้ าํ นวยการ หัวหน้างาน)
 บุคลากร (ระดับปฏิบตั งิ าน)
2. อายุ
 20-30 ปี  31-40 ปี  41-50 ปี  51-60 ปี
3. ระดับการศึกษา
 ตํ่ากว่าปริญญาตรี  ปริญญาตรี  สูงกว่าปริญญาตรี
4. ประสบการณ์การทํางานในสํานักหอสมุดกลาง
 ตํ่ากว่า 5 ปี  5 -10 ปี  11 – 20 ปี  21 – 30 ปี  มากกว่า 30 ปี
5. สังกัด
 สํานักงานผูอ้ าํ นวยการ
 งานบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศ
 งานบริการทรัพยากรสารสนเทศ  งานเทคโนโลยีการศึกษา  หอสมุด มศว องครักษ์
 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
 งานวารสาร  ห้องสมุดคณะแพทย์ มศว องครักษ์
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกีย่ วกับปญั หาการติดต่อสือ่ สารภายในสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
คําชี้แจง ท่านคิดว่าประเด็นต่อไปนี้เป็ นปญั หาในการติดต่อสือ่ สาร สําหรับการทํางานใน
สํานักหอสมุดกลาง มากน้อยเพียงใด และทําเครือ่ งหมาย  ลงในช่อง  ระดับปญั หาทีท่ า่ นเลือก
ข้อที่

1
2
3
4

ประเด็นการติดต่อสือ่ สารภายในสํานักหอสมุดกลาง
ด้านผูส้ ่งข่าวสาร
ความล่าช้าจากการส่งข่าวสารแบบเป็ นทางการ เช่น หนังสือ
ราชการ ซึง่ มีหลายขัน้ ตอน
ความไม่เข้าใจในการส่งข่าวสารแบบไม่เป็ นทางการ เช่น การ
สือ่ สารทางวาจา
ความไม่ครอบคลุมในการส่งข่าวสารถึงทุกคนภายในหน่วยงาน
ความไม่เข้าใจในเนื้อหาของเรือ่ งราวทีจ่ ะสือ่ สารกับผูร้ บั สาร

ระดับปญั หา
มากทีส่ ดุ มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีส่ ดุ
5
4
3
2
1
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ข้อที่
5
6
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3

ประเด็นการติดต่อสือ่ สารภายในสํานักหอสมุดกลาง
วิธกี ารในการสือ่ สารบางครัง้ ไม่เหมาะสมกับเรือ่ งทีจ่ ะสือ่ สาร
โอกาส และผูร้ บั สาร
การแจ้งข่าวสาร กระทําไม่สมํ่าเสมอ บางครัง้ แจ้งข่าวกระชัน้ ชิด
เกินไป ล่าช้าเกินไปทําให้ไม่สามารถปฏิบตั งิ านได้
ด้านตัวข่าวสาร
ความเหมาะสมของสาร เช่น รายละเอียด ใจความสําคัญ และ
ความยาวของสารทีส่ อ่ื สาร
ความผิดพลาดของการพิมพ์หรือการเขียนข่าวสารในการ
ติดต่อสือ่ สาร
ความเหมาะสมของขนาดตัวอักษรทีใ่ ช้ในการสือ่ สาร
ความชัดเจน เข้าใจง่ายของข้อความทีส่ อ่ื สาร
ความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อความทีส่ อ่ื สาร
ความบิดเบือนของข่าวสาร ทีส่ ง่ ต่อกันหลายทอด
ความเชื่อถือได้ของการสือ่ สารทางวาจา
ด้านช่องทางข่าวสาร
การสือ่ สารทีเ่ ป็ นลายลักษณ์อกั ษรโดยผ่านช่องทางบุคคลมี
ความยุง่ ยากใช้เวลานาน
การสือ่ สารทางวาจาทําให้ขอ้ มูลข่าวสารคลาดเคลื่อนหรือ
บิดเบือน
อุปกรณ์ทช่ี ว่ ยอํานวยความสะดวกในการติดต่อสือ่ สารของ
หน่วยงานมีไม่เพียงพอ เช่น คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ภายใน
เครือ่ งมือและอุปกรณ์ในการถ่ายทอดข่าวสารไม่มปี ระสิทธิภาพ
ความไม่ชาํ นาญในการปฏิบตั งิ านเนื่องจากการสือ่ สาร โดยใช้
เครือ่ งมือและอุปกรณ์ทม่ี ขี นั ้ ตอนทีย่ งุ่ ยากและซับซ้อน
การประชุมภายในเพือ่ แจ้งข้อมูลข่าวสารไม่สมํ่าเสมอ
ความไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ของข่าวสาร จากระบบอิเล็กทรอนิกส์
ด้านผูร้ บั ข่าวสาร
ความล่าช้าในการได้รบั ข่าวสารแบบเป็ นทางการ เนื่องจากมี
หลายขัน้ ตอนในการติดต่อสือ่ สาร
ความเข้าใจทีไ่ ม่ถูกต้องของผูร้ บั ข่าวสารทีร่ บั ข่าวสารแบบไม่
เป็ นทางการ เช่น ทางวาจาเพียงอย่างเดียว
ความไม่เข้าใจในข่าวสารทีไ่ ด้รบั และการถ่ายทอดข่าวสารไปยัง

ระดับปญั หา
มากทีส่ ดุ มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีส่ ดุ
5
4
3
2
1
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ข้อที่

4
5
6
7
8
9

ประเด็นการติดต่อสือ่ สารภายในสํานักหอสมุดกลาง

ระดับปญั หา
มากทีส่ ดุ มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีส่ ดุ
5
4
3
2
1

บุคคลอื่นได้ให้เข้าใจตรงกัน
พืน้ ฐานความรู้ ความเข้าใจในข่าวสารนัน้ ไม่เพียงพอ
ความไม่เข้าใจเนื้อความในหนังสือราชการของผูร้ บั ข่าวสาร เพือ่
นําไปปฏิบตั งิ านตามข่าวสาร
ผูร้ บั ข่าวสารมีเวลาในการปฏิบตั ติ ามข่าวสารทีไ่ ด้รบั จากการส่ง
สารกะทันหันหรือระยะเวลาแบบกระชัน้ ชิดมาก
ผูร้ บั ข่าวสารขาดความรูค้ วามเข้าใจในการรับข่าวสารทาง
อิเล็กทรอนิกส์ เช่น E-mail
ความรูค้ วามเข้าใจในการโต้ตอบข่าวสารหรือ ข้อมูลทีไ่ ด้รบั ของ
ผูร้ บั ข่าวสาร
การแสดงความคิดเห็น หรือการเปิ ดโอกาสซักถามข้อสงสัย

ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นของท่านมีปญั หาเกีย่ วกับการติดต่อสือ่ สารภายใน สํานักหอสมุดกลาง
มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒอย่างไร
1. ท่านเคยพบปญั หาในการทํางานทีเ่ กิดจากการติดต่อสือ่ สารหรือไม่ กรุณาให้ขอ้ มูลพอสังเขป
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………….…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….……………
2. ท่านคิดว่าปญั หาในข้อ 1 เกิดจากสาเหตุอะไร
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………….…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….…………
3. ท่านคิดว่าจะมีวธิ แี ก้ไข ปญั หาในข้อ 1 ได้อย่างไรบ้าง
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………….…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….…………
ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ภาคผนวก ง
หนังสือขอความอนุเคราะห์ทดสอบเครื่องมือวิจยั
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สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สุขุมวิท ๒๓ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐

ที่ ศธ ๐๕๑๙.๑๖ /

๙ ตุลาคม ๒๕๕๗
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ทดสอบเครื่องมือวิจัย
เรียน ผู้อํานวยการสํานักบรรณสารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบสอบถาม จํานวน ๓๕ ชุด

ด้วยนางจรัสโฉม ศิริรัตน์ บุคลากรสังกัดสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ได้ทําโครงการวิจัยเรื่อง “ปัญหาการติดต่อสื่อสารของบุคลากรในองค์กร : กรณีศึกษา สํานักหอสมุดกลาง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ” ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้ได้กําหนดกลุ่มตัวอย่างเพื่อทดสอบเครื่องมือวิจัย เป็น
บุคลากรสํานักบรรณสารการพัฒนา ดังนั้นเพื่อให้การศึกษาวิจัยครั้งนี้สําเร็จลุล่วงด้วยดี สํานักหอสมุดกลาง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์บุคลากรในสังกัดตอบแบบสอบถาม เพื่อดําเนินการ
ทดสอบเครื่องมือวิจัยดังกล่าวต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงจะได้รับความอนุเคราะห์ และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
ขอแสดงความนับถือ

(อาจารย์สาโรช เมาลานนท์)
ผู้อํานวยการสํานักหอสมุดกลาง

สํานักงานผู้อํานวยการ
โทร. ๐ ๒๒๕๘ ๔๐๐๒ - ๓
โทรสาร. ๐ ๒๒๖๐ ๔๕๑๔

ภาคผนวก จ
หนังสือขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม
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บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โทร. ๐ ๒๒๕๘ ๔๐๐๒ ภายใน ๑-๕๓๘๒
ที่ ศธ ๐๕๑๙.๑๖/วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถาม
เรียน

บุคลากรสังกัดสํานักหอสมุดกลางทุกท่าน

ด้ายข้าพเจ้านางจรัสโฉม ศิรริ ัตน์ ตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสํานักหอสมุดกลาง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กําลังศึกษาค้นคว้างานวิจัยสถาบัน เรื่อง “ปัญหาการติดต่อสื่อสารของบุคลากร
ในองค์กร : กรณีศึกษา สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ” จึงได้จัดทําแบบสอบถามเกี่ยวกับ
เรื่องดังกล่าวเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลไปใช้ในการวิจัย
ข้าพเจ้าจึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่าน ตอบแบบสอบถามฉบับนี้โดยขอให้ท่านตอบคําถามทุก
ข้อตามความคิดเห็นและการกระทําในการปฏิบัติงานที่ท่านรับผิดชอบตามความเป็นจริง โดยคําตอบของท่าน
จะไม่มีผลกระทบต่อตัวท่านและการปฏิบัติงานของท่านแต่ประการใด
จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์และขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้
ขอแสดงความนับถือ

(นางจรัสโฉม ศิริรัตน์)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ภาคผนวก ฉ
ค่าอํานาจจําแนกรายข้อ และค่าความเชื่อมันของแบบสอบถาม
่
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ตาราง 11 แสดงค่าความเชื่อมันและค่
่
าอํานาจจําแนกรายด้านของแบบสอบถาม
ข้อ

ค่าอํานาจ
จําแนก (r)

ด้านผูส้ ่งข่าวสาร
1.ความล่าช้าจากการส่งข่าวสารแบบเป็นทางการ เช่น หนังสือราชการ
ซึง่ มีหลายขัน้ ตอน

0.673

2.ความไม่เข้าใจในการส่งข่าวสารแบบไม่เป็ นทางการ เช่น การสือ่ สาร
ทางวาจา
3.ความไม่ครอบคลุมในการส่งข่าวสารถึงทุกคนภายในหน่วยงาน
4.ความไม่เข้าใจในเนื้อหาของเรือ่ งราวทีจ่ ะสือ่ สารกับผูร้ บั สาร
5.วิธกี ารในการสือ่ สารบางครัง้ ไม่เหมาะสมกับเรือ่ งทีจ่ ะสือ่ สาร โอกาส
และผูร้ บั สาร
6.การแจ้งข่าวสาร กระทําไม่สมํ่าเสมอ บางครัง้ แจ้งข่าวกระชัน้ ชิดเกินไป
ล่าช้าเกินไปทําให้ไม่สามารถปฏิบตั งิ านได้

0.701

ค่าความเชื่อมันฉบั
่ บรวม (α)
ค่าอํานาจจําแนกรายข้อมีค่าระหว่าง 0.673 - 0.760

0.727
0.745
0.760
0.738
0.898

ด้านตัวข่าวสาร
1.ความเหมาะสมของสาร เช่น รายละเอียด ใจความสําคัญ และความ
ยาวของสารทีส่ อ่ื สาร

0.701

2.ความผิดพลาดของการพิมพ์หรือการเขียนข่าวสารในการติดต่อสือ่ สาร
3.ความเหมาะสมของขนาดตัวอักษรทีใ่ ช้ในการสือ่ สาร
4.ความชัดเจน เข้าใจง่ายของข้อความทีส่ อ่ื สาร
5.ความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อความทีส่ อ่ื สาร
6.ความบิดเบือนของข่าวสาร ทีส่ ง่ ต่อกันหลายทอด
7.ความเชื่อถือได้ของการสือ่ สารทางวาจา

0.666
0.649
0.780
0.727
0.645
0.607
0.887

ค่าความเชื่อมันฉบั
่ บรวม (α)
ค่าอํานาจจําแนกรายข้อมีค่าระหว่าง 0.607 – 0.727
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ด้านช่องทางข่าวสาร
1.การสือ่ สารทีเ่ ป็ นลายลักษณ์อกั ษรโดยผ่านช่องทางบุคคลมีความ
ยุง่ ยากใช้เวลานาน
2.การสือ่ สารทางวาจาทําให้ขอ้ มูลข่าวสารคลาดเคลื่อนหรือบิดเบือน
3.อุปกรณ์ทช่ี ว่ ยอํานวยความสะดวกในการติดต่อสือ่ สารของหน่วยงานมี
ไม่เพียงพอ เช่น คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ภายใน
4.เครือ่ งมือและอุปกรณ์ในการถ่ายทอดข่าวสารไม่มปี ระสิทธิภาพ
5.ความไม่ชาํ นาญในการปฏิบตั งิ านเนื่องจากการสือ่ สาร โดยใช้
เครือ่ งมือและอุปกรณ์ทม่ี ขี นั ้ ตอนทีย่ งุ่ ยากและซับซ้อน
6.การประชุมภายในเพือ่ แจ้งข้อมูลข่าวสารไม่สมํ่าเสมอ
7.ความไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ของข่าวสาร จากระบบอิเล็กทรอนิกส์
ค่าความเชื่อมันฉบั
่ บรวม (α)
ค่าอํานาจจําแนกรายข้อมีค่าระหว่าง 0.462 – 0.807

0.603
0.462
0.749
0.807
0.663
0.652
0.805
0.886

ด้านผูร้ บั ข่าวสาร
1.ความล่าช้าในการได้รบั ข่าวสารแบบเป็นทางการ เนื่องจากมีหลาย
ขัน้ ตอนในการติดต่อสือ่ สาร
2.ความเข้าใจทีไ่ ม่ถูกต้องของผูร้ บั ข่าวสารทีร่ บั ข่าวสารแบบไม่เป็ น
ทางการ เช่น ทางวาจาเพียงอย่างเดียว
3.ความไม่เข้าใจในข่าวสารทีไ่ ด้รบั และการถ่ายทอดข่าวสารไปยังบุคคล
อื่นได้ให้เข้าใจตรงกัน
4.พืน้ ฐานความรู้ ความเข้าใจในข่าวสารนัน้ ไม่เพียงพอ
5.ความไม่เข้าใจเนื้อความในหนังสือราชการของผูร้ บั ข่าวสาร เพือ่ นําไป
ปฏิบตั งิ านตามข่าวสาร
6.ผูร้ บั ข่าวสารมีเวลาในการปฏิบตั ติ ามข่าวสารทีไ่ ด้รบั จากการส่งสาร
กะทันหันหรือระยะเวลาแบบกระชัน้ ชิดมาก
7.ผูร้ บั ข่าวสารขาดความรูค้ วามเข้าใจในการรับข่าวสารทาง
อิเล็กทรอนิกส์ เช่น E-mail
8.ความรูค้ วามเข้าใจในการโต้ตอบข่าวสารหรือ ข้อมูลทีไ่ ด้รบั ของผูร้ บั

0.620
0.804
0.742
0.762
0.798
0.629
0.648
0.663
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ข่าวสาร
9.การแสดงความคิดเห็น หรือการเปิดโอกาสซักถามข้อสงสัย
ค่าความเชื่อมันฉบั
่ บรวม (α)
ค่าอํานาจจําแนกรายข้อมีค่าระหว่าง 0.594 – 0.804

0.594
0.910

ตาราง 21 แสดงค่าความเชื่อมันและค่
่
าอํานาจจําแนกรายข้อของแบบสอบถามฉบับรวม
ปัญหาการติ ดต่อสื่อสาร

ค่าความเชื่อมัน่ (r)

1.ความล่าช้าจากการส่งข่าวสารแบบเป็นทางการ เช่น หนังสือ
ราชการ ซึง่ มีหลายขัน้ ตอน
2.ความไม่เข้าใจในการส่งข่าวสารแบบไม่เป็ นทางการ เช่น การ
สือ่ สารทางวาจา
3.ความไม่ครอบคลุมในการส่งข่าวสารถึงทุกคนภายในหน่วยงาน
4.ความไม่เข้าใจในเนื้อหาของเรือ่ งราวทีจ่ ะสือ่ สารกับผูร้ บั สาร
5.วิธกี ารในการสือ่ สารบางครัง้ ไม่เหมาะสมกับเรือ่ งทีจ่ ะสือ่ สาร
โอกาส และผูร้ บั สาร
6.การแจ้งข่าวสาร กระทําไม่สมํ่าเสมอ บางครัง้ แจ้งข่าวกระชัน้ ชิด
เกินไป ล่าช้าเกินไปทําให้ไม่สามารถปฏิบตั งิ านได้
7.ความเหมาะสมของสาร เช่น รายละเอียด ใจความสําคัญ และ
ความยาวของสารทีส่ อ่ื สาร
8.ความผิดพลาดของการพิมพ์หรือการเขียนข่าวสารในการ
ติดต่อสือ่ สาร
9.ความเหมาะสมของขนาดตัวอักษรทีใ่ ช้ในการสือ่ สาร
10.ความชัดเจน เข้าใจง่ายของข้อความทีส่ อ่ื สาร
11.ความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อความทีส่ อ่ื สาร
12.ความบิดเบือนของข่าวสาร ทีส่ ง่ ต่อกันหลายทอด
13.ความเชื่อถือได้ของการสือ่ สารทางวาจา
14.การสือ่ สารทีเ่ ป็ นลายลักษณ์อกั ษรโดยผ่านช่องทางบุคคลมี
ความยุง่ ยากใช้เวลานาน

.582
.644
.671
.746
.775
.626
.689
.723
.548
.634
.581
.689
.633
.667
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15.การสือ่ สารทางวาจาทําให้ขอ้ มูลข่าวสารคลาดเคลื่อนหรือ
บิดเบือน
16.อุปกรณ์ทช่ี ว่ ยอํานวยความสะดวกในการติดต่อสือ่ สารของ
หน่วยงานมีไม่เพียงพอ เช่น คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ภายใน
17.เครือ่ งมือและอุปกรณ์ในการถ่ายทอดข่าวสารไม่มปี ระสิทธิภาพ
18.ความไม่ชาํ นาญในการปฏิบตั งิ านเนื่องจากการสือ่ สาร โดยใช้
เครือ่ งมือและอุปกรณ์ทม่ี ขี นั ้ ตอนทีย่ งุ่ ยากและซับซ้อน
19.การประชุมภายในเพือ่ แจ้งข้อมูลข่าวสารไม่สมํ่าเสมอ
20.ความไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ของข่าวสาร จากระบบอิเล็กทรอนิกส์
21.ความล่าช้าในการได้รบั ข่าวสารแบบเป็ นทางการ เนื่องจากมี
หลายขัน้ ตอนในการติดต่อสือ่ สาร
22.ความเข้าใจทีไ่ ม่ถูกต้องของผูร้ บั ข่าวสารทีร่ บั ข่าวสารแบบไม่
เป็ นทางการ เช่น ทางวาจาเพียงอย่างเดียว
23.ความไม่เข้าใจในข่าวสารทีไ่ ด้รบั และการถ่ายทอดข่าวสารไปยัง
บุคคลอื่นได้ให้เข้าใจตรงกัน
24.พืน้ ฐานความรู้ ความเข้าใจในข่าวสารนัน้ ไม่เพียงพอ
25.ความไม่เข้าใจเนื้อความในหนังสือราชการของผูร้ บั ข่าวสาร
เพือ่ นําไปปฏิบตั งิ านตามข่าวสาร
26.ผูร้ บั ข่าวสารมีเวลาในการปฏิบตั ติ ามข่าวสารทีไ่ ด้รบั จากการส่ง
สารกะทันหันหรือระยะเวลาแบบกระชัน้ ชิดมาก
27.ผูร้ บั ข่าวสารขาดความรูค้ วามเข้าใจในการรับข่าวสารทาง
อิเล็กทรอนิกส์ เช่น E-mail
28.ความรูค้ วามเข้าใจในการโต้ตอบข่าวสารหรือ ข้อมูลทีไ่ ด้รบั
ของผูร้ บั ข่าวสาร
29.การแสดงความคิดเห็น หรือการเปิ ดโอกาสซักถามข้อสงสัย
ค่าความเชื่อมันฉบั
่ บรวม (α)
ค่าอํานาจจําแนกรายข้อมีค่าระหว่าง 0.548 – 0.782

.624
.627
.669
.610
.664
.774
.714
.782
.705
.685
.776
.696
.635
.681
.640
.962
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ประวัติย่อผูว้ ิ จยั
ชื่อ–นามสกุล:
ตําแหน่ งปัจจุบนั :
ที่อยู่ปัจจุบนั :
หน่ วยงานที่สงั กัด:

ประวัติการศึกษา:
พ.ศ. 2535:
พ.ศ. 2542:

นางจรัสโฉม ศิรริ ตั น์ (Mrs Charuschom Sirirat)
เจ้าหน้าทีบ่ ริหารงานทัวไป
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ตําบลลาดสวาย อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี
สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สุขมุ วิท 23 แขวงคลองเตย เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์: 02-649-5000 ต่อ 11984; 02-2584002-3 ต่อ 163
โทรสาร: 02-2604514
Email: charusch@g.swu.ac.th; charuschom@gmail.com
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนสีชมพูศกึ ษา
ตําบลวังเพิม่ อําเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น
ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) วิชาเอกบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม

