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บทคดัย่อ 
 

 การวิจยัครัง้น้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปญัหาการติดต่อสื่อสารของบุคลากร สํานัก

หอสมุดกลาง มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ซึง่ประกอบดว้ย 4 ดา้น คอื ผูส้ง่ขา่วสาร  ตวัขา่วสาร  

ดา้นช่องทางข่าวสาร และผูร้บัข่าวสาร เกบ็รวบรวมขอ้มูลจากบุคลากรสํานักหอสมุดกลาง จํานวน

ทัง้หมด 92 คน โดยใชแ้บบสอบถามชนิดตอบดว้ยตนเอง วเิคราะหข์อ้มลูโดยใชส้ถติเิชงิพรรณนา  

ไดแ้ก่ ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน และวเิคราะหค์วามแตกต่างดว้ยไควไ์คสแควรผ์ล

การศกึษาพบวา่ 

  1. บุคลากรสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีปญัหาการ

ตดิต่อสื่อสารในองค์กรโดยรวมในระดบัปานกลาง เมื่อพจิารณาแยกรายด้าน จากมากไปน้อยคอื    

ผูส้ง่ขา่วสาร ผูร้บัขา่วสาร ชอ่งทางขา่วสาร และตวัขา่วสารตามลาํดบั 

  3. บุคลากรสาํนักหอสมุดกลาง ทีม่สีถานภาพตําแหน่ง วุฒกิารศกึษา และประสบการณ์

ทาํงานแตกต่างกนั มปีญัหาการตดิต่อสือ่สารทัง้โดยรวมและเป็นรายดา้นไมแ่ตกต่างกนั 

  4. บุคลากรสํานักหอสมุดกลาง ส่วนใหญ่มปัีญหาหลกั / สาํคญั คอืการสื่อสารทาง

วาจาทําให้ขอ้มูลข่าวสารคลาดเคลื่อนหรอืบิดเบือน รองลงมา คือ ความไม่ครอบคลุมในการส่ง

ขา่วสารถงึทุกคนภายในหน่วยงาน สาเหตุของปัญหาคอื ไม่มกีารแจง้ขา่วสาร/ขอ้ความทีเ่ป็นลาย

ลกัษณ์อกัษร หรอืประชุมชีแ้จง้บุคลากรทีเ่กีย่วขอ้งใหร้บัทราบตรงกนั   มเีพยีงการใชว้าจาทีอ่าจทํา

ใหเ้กดิความเขา้ใจผดิ คลาดเคลื่อน รองลงมา คอื  ผูส้่งสาร/ผูบ้รหิารไม่เหน็ความสําคญัของการ

สื่อสาร การแจ้งข่าวสารกบับุคลากรทุกระดบั ซึ่งบางครัง้เป็นแนวปฏบิตัิที่ต้องรบัทราบทัง้องค์กร 

วิธีการแก้ไขปัญหานัน้ควรแจง้ข่าวสารดว้ยการสื่อสารที่เป็นลายลกัษณ์อกัษร ดว้ยจดหมายข่าว 

หรอืหนังสอืเวยีน หรอืคําสัง่จากหวัหน้างานโดยตรง ใหบุ้คลากรทุกคนไดท้ราบทางช่องทางต่างๆ 

เพื่อถอืเป็นแนวทางในการปฏบิตังิานไปในทศิทางเดยีวกนั และใหถ้อืเป็นธรรมเนียมปฏบิตัใินการ

ติดตามข่าวสารด้วย มจีดัการประชุม แจ้งข่าวสาร ชี้แจงนโยบาย แผนการดําเนินงาน และการ

เปลีย่นแปลงต่างๆ ทีเ่กดิขึน้ โดยเฉพาะเรือ่งสาํคญั/ซบัซอ้น ใหบุ้คลากรทุกระดบัไดร้บัทราบ 
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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.         
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บทท่ี 1 
บทนํา 

 
ภมิูหลงั 
 การสื่อสาร เป็นการแลกเปลี่ยนข่าวสารระหว่างผู้ส่งสาร และผู้รบัสาร โดยใช้สื่อหรือ
ช่องทางต่าง ๆ โดยมจุีดมุ่งหมายโน้มน้าวจติใจใหเ้กดิผลในการใหเ้กดิการรบัรู ้หรอืเปลีย่นทศันคต ิ
หรอืเพื่อใหเ้ปลี่ยน พฤติกรรมอย่างใดอย่างหน่ึงหรอืหลายอย่าง  ดงันัน้ การติดต่อสื่อสารจงึเป็น
กระบวนการที่บุคคลใชใ้นการแลกเปลี่ยนข่าวสารและการสื่อความคดิ ความรูส้กึ โดยบุคคลตัง้แต่
สองคนขึน้ไปมสี่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนข่าวสาร ความคดิ หรอืทศันคต ิเพื่อสรา้งความเขา้ใจต่อ
กนั การสื่อสารเป็นกจิกรรมทีม่นุษยต์้องการบอกผูอ้ื่นใหรู้ว้่าตนเองตอ้งการอะไร  อย่างไรโดยผ่าน
สือ่หรอืชอ่งทางต่าง ๆ ทีเ่หมาะสมใหเ้ขา้ใจตรงกนั ระหว่างผูส้ง่สาร และผูร้บัสาร การอยูร่ว่มกนัของ
มนุษย์เป็นหมู่เป็นพวกในสงัคม ทุกคนจะมหีน้าที่ต่าง ๆ ในการอยู่ร่วมกนั ทํางานด้วยกนั มกีาร
ตดิต่อกนั ซึง่จาํเป็นตอ้งอาศยัศาสตรแ์ละศลิป์ในการสื่อสาร เพื่อใหเ้กดิความเขา้ใจอนัดต่ีอกนัส่งผล
ต่อประสทิธภิาพ และประสทิธผิลของงาน การสื่อสารทีข่าดประสทิธภิาพจะก่อใหเ้กดิความลม้เหลว
ของงาน และกระทบต่อองคก์รในภาพใหญ่ได ้
 ขณะที่องค์กรเป็นหน่วยทางสงัคมที่ประกอบด้วยคนจํานวนมากทํางานร่วมกนัเพื่อจุด   
มุ่งหมายหลกัของหน่วยงานหรอืองค์กร การสื่อสารในองค์กรจงึเป็นเครื่องมอืสําคญัในการนําพา
องคก์รดําเนินงานไปได ้หรอืกล่าวอกีอย่างหน่ึงไดว้่าเป็นกระบวนการแลกเปลี่ยนข่าวสารระหว่าง
บุคคลทุกระดบัในหน่วยงานซึง่ทาํใหท้ัง้ผูบ้รหิารและผูป้ฏบิตังิานสามารถนําไปใชป้ระโยชน์ได ้ตัง้แต่
การใชเ้ป็นเครื่องมอืในการบรหิารงาน ช่วยตรวจทานความเขา้ใจในงาน ก่อใหเ้กดิความสมัพนัธท์ีด่ี
ของทัง้สองฝา่ย เน่ืองจากมขีอ้มลูยอ้นกลบัระหวา่งผูส้ง่สารและผูร้บัสาร นํามาซึง่ความไวว้างใจ ช่วย
ใหก้ารปฏบิตังิานบรรลุตามวตัถุประสงค์ที่วางไว้ และยงัช่วยใหเ้กดิการพฒันาและการทํางานที่มี
ประสทิธภิาพ ดว้ยการใหบุ้คลากรในองค์กรทุกระดบัสามารถสื่อสารไดอ้ย่างเสร ีมคีวามกล้าที่จะ
สื่อสารเรื่องราว นําไปสู่ความคิดสร้างสรรค์ และการพฒันางานจนเป็นที่ยอมรบัในที่สุด (กริช       
สบืสนธิ.์  2538: 64-65)  
 ปจัจุบนัองคก์รหรอืหน่วยงานทีเ่รยีกไดว้่าเป็นองคก์รหรอืหน่วยงานใหญ่ ๆ มบุีคลากร
จาํนวนมาก บุคคลแต่ละคนมคีวามตอ้งการซบัซอ้นมาก มหีลายหน่วยงานดว้ยกนัทัง้ภาครฐัและ
เอกชนกอ็าจจะเกดิปญัหาในการตดิต่อสื่อสารได ้ ไมว่่าจะเป็นปญัหาในเรื่องของช่องทางทีใ่ชใ้นการ
เผยแพรข่า่วสารอาจจะลา้สมยั ขาดความน่าสนใจ หรอืเรื่องของการสื่อสารในระดบัเดยีวกนัทีไ่ม่
สามารถพดูคุยปรกึษากนัได ้มกีารชงิดชีงิเด่น ไมย่อมรบั ไมเ่ขา้ใจ มปีฏกิริยิาตอบสนองต่อกนัและ
ขาดการประสานงาน ซึ่งทําใหเ้กดิการทํางานซํ้าซอ้นและส่งผลกระทบการบรหิารงานขององคก์ร  
จะเหน็ไดว้่า อุปสรรคหรอืปญัหาทีเ่กดิขึน้จากการตดิต่อสื่อสารดงักล่าวน้ี เป็นสาเหตุทีท่ําให ้     
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การตดิต่อสื่อสารในองคก์รไม่เป็นไปตามแนวทางทีต่้องการ และมกัจะนํามาซึ่งความลม้เหลวใน  
การตดิต่อสื่อสาร ความขดัแยง้ระหว่างบุคลากร หรอืระหว่างบุคลากรกบัองคก์ร ความขดัแยง้การ
ตดิต่อสือ่สารน้ี จะเป็นผลใหบุ้คลากรเกดิความรูส้กึไมพ่งึพอใจในการตดิต่อสื่อสารทีเ่ป็นอยูต่ลอดจน
ไมพ่งึพอใจในการปฏบิตังิาน ซึง่ในองคก์รสมยัใหมน่ัน้ การสือ่สารทีม่ปีระสทิธผิลจะชว่ยสรา้งทมีงาน
ทีม่ปีระสทิธภิาพใหเ้กดิขึน้และสรา่งความเขา้ใจ ตลอดจนสรา้งความสมัพนัธอ์นัดรีะหว่างฝา่ยบรหิาร
และฝ่ายพนักงาน ทําให้เกดิการแรงงานสมัพนัธ์ที่ด ีและนอกจากน้ีการสื่อสารยงัช่วยสร้างสรรค ์
จรรโลงวฒันธรรมใหแ้ขง็แกร่ง ตลอดจนสรา้งองคก์รใหเ้ป็นองคก์รแห่งการเรยีนรูใ้หเ้กดิขึน้ได ้และ
ถ้าองคก์รจะต้องมกีารเปลี่ยนแปลง สื่อสารในองคก์รจะเป็นเครื่องมอืสําคญัทีจ่ะช่วยใหก้ารบรหิาร
การเปลีย่นแปลงประสบความสาํเรจ็ไดม้ากยิง่ขึน้ (สพุานี สฤษฏว์านิช. 2552: 270) 
 สาํนักหอสมุดกลาง มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ เป็นหน่วยงานสาํคญัหน่วยงานหน่ึงที่
มหีน้าทีห่ลกัในฐานะทีเ่ป็นหน่วยงานสนับสนุนวชิาการ และตอ้งดําเนินการใหส้อดคลอ้งกบับทบาท
ของมหาวทิยาลยั และพรอ้มทีจ่ะสนองนโยบายของมหาวทิยาลยัในการสนับสนุนการเรยีนการสอน
ตลอดจนการศึกษาค้นคว้าของคณาจารย์และนิสิตทุกระดบัการศึกษารวมถึงบุคคลและชุมชน
ภายนอกทีม่าใชบ้รกิารทางวชิาการ เพื่อใหท้นัต่อการพฒันาและความกา้วหน้าของวทิยาการในยุค
ปจัจุบนั จงึไดก้ําหนดพนัธกจิหลกัขึน้ คอื 1. สนับสนุนการเรยีนการสอน 2. บรกิารวชิาการที่มี
คุณภาพ 3. สบืสานการทํานุบํารุงวฒันธรรมและศลิปะ และ4. พฒันาระบบบรหิารทีม่คีุณภาพและ  
ธรรมาภิบาล  และกําหนดปณิธานของสํานักหอสมุดกลางไว้ว่า มุ่งมัน่บริการสารสนเทศที่ได้
มาตรฐาน ทนัสมยั ตรงกบัความต้องการของผูใ้ชแ้ละส่งเสรมิใหผู้ใ้ชม้ทีกัษะการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง  
และมหีอ้งสมุดในสงักดั อกี 2 แห่ง คอื หอสมุด มศว องครกัษ์  และหอ้งสมุดคณะแพทย ์ตัง้อยู่ที ่ 
มหาวทิยาศรนีครนิทรวโิรฒ องครกัษ์ จงัหวดันครนายก  ส่วนสํานักหอสมุดกลาง มลีกัษณะทาง
กายภาพโดยเป็นอาคาร 8 ชัน้ และมโีครงสรา้งการแบ่งส่วนราชการ ออกเป็น 8 ส่วน ดงัน้ี            
1.สาํนักงานผูอ้ํานวยการ  2.งานบรหิารจดัการทรพัยากรสารสนเทศ  3.งานวารสาร  4.งานบรกิาร
ทรพัยากรสารเทศ  5.งานเทคโนโลยกีารศึกษา  6.งานเทคโนโลยสีารสนเทศ  7.หอสมุด 
มหาวิทยาลยัศรนีครนิทรวิโรฒ องครกัษ์  และ 8.ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ (รายงานประจําปี 
สาํนกัหอสมุดกลาง 2556: 5-6) ซึง่จะตอ้งมกีารบรหิารงาน กระจายออกไปตามส่วนงานต่างๆ นัน้ 
ต้องการอาศัยการติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ทัง้ในส่วนกลาง สํานักหอสมุดกลางที่มีการ
ปฏบิตังิาน ตามชัน้ต่างๆ ทัง้หมด 7 ชัน้ และหอ้งสมดุในสงักดัอกี 2 แหง่ ทีม่หาวทิยาลยั 
ศรนีครนิทรวโิรฒ องครกัษ์ จงัหวดันครนายก 
 ผูศ้กึษาในฐานะทีเ่ป็นบุคลากรของสาํนักหอสมุดกลาง มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ซึง่
จําเป็นต้องติดต่อสื่อสารภายในองค์กรทัง้ในระดบัผู้ปฏิบตัิงาน ระดบัหน่วยงานในมหาวิทยาลยั 
ภายนอกมหาวทิยาลยั ไดต้ระหนักถงึความสําคญัของการตดิต่อสื่อสารในองคก์าร และปญัหาการ
ติดต่อสื่อสารที่เกิดขึ้นในมหาวทิยาลยั จงึสนใจศึกษาปญัหาการติดต่อสื่อสารของบุคลากรสํานัก
หอสมุดกลาง มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ เพื่อเป็นขอ้สนเทศทีจ่ะนําไปสูก่ารคลีค่ลายปญัหาดา้น
การติดต่อสื่อสาร และปรบัปรุงพฒันาทกัษะการติดต่อสื่อสารให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  เพื่อให้
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สามารถดําเนินงานตามพันธกิจ เพื่อให้บริการที่มีคุณภาพแก่อาจารย์ บุคลากร และนิสิต
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒทุกแหง่ ใหส้าํเรจ็ลุล่วงดงัวตัถุประสงคท์ีต่ ัง้ไว ้
 
ความมุ่งหมายของการวิจยั  
 1. เพือ่ศกึษาปญัหาเกีย่วกบัการตดิต่อสือ่สารของบุคลากรสาํนกัหอสมดุกลาง  
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
 2. เพือ่เปรยีบเทยีบปญัหาการตดิต่อสือ่สารของบุคลากร สาํนกัหอสมุดกลาง มหาวทิยาลยั
ศรนีครนิทรวโิรฒ ทีม่สีถานภาพตําแหน่ง วุฒกิารศกึษา และประสบการณ์ทาํงานแตกต่างกนั 
 
ความสาํคญัของการวิจยั  
 การศึกษาค้นคว้าในครัง้น้ีจะทําให้ทราบถึงปญัหาการติดต่อสื่อสารของบุคลากรสํานัก
หอสมุดกลาง มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ในดา้นต่างๆ และเป็นแนวทางในการพฒันารูปแบบ
การตดิต่อสื่อสารทีม่ปีระสทิธภิาพ ถูกตอ้งและรวดเรว็ เพือ่การดําเนินงานต่างๆ บรรลุวตัถุประสงค์
อย่างมปีระสทิธภิาพ รวมถงึการใหบ้รกิารที่จะก่อประโยชน์สูงสุดสําหรบัผูใ้ชบ้รกิารหอ้งสมุด และ
เกดิความเขา้ใจทีต่รงกนัของบุคลากรภายในหน่วยงาน 
 
ขอบเขตของการศึกษา 

1. การศกึษาครัง้น้ีกาํหนดขอบเขตการศกึษาเฉพาะปญัหาการตดิต่อสือ่สารของบุคลากร 
สาํนกัหอสมดุกลาง มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ซึง่หมายถงึ ผูบ้รหิารประกอบดว้ย ผูอ้าํนวยการ 
รองผูอ้าํนวยการ ผูช้ว่ยผูอ้าํนวยการ และหวัหน้างาน  บุคลากรปฏบิตังิานประกอบดว้ย บรรณารกัษ์
และเจา้หน้าตาํแหน่งต่างๆ  ในองคป์ระกอบ 4 ดา้น คอื ดา้นผูส้ง่สาร ดา้นตวัขา่วสาร ดา้นชอ่งทาง
ขา่วสาร และดา้นผูร้บัสาร 

2. ประชากร 
ประชากรทีใ่ชใ้นการศกึษาครัง้น้ี  คอื  บุคลากรสาํนกัหอสมดุกลาง มหาวทิยาลยั 

ศรนีครนิทรวโิรฒ  จาํนวน  92  คน ประกอบดว้ยผูบ้รหิาร  ไดแ้ก่ ผูอ้าํนวยการ รองผูอ้าํนวยการ  
ผูช้ว่ยผูอ้าํนวยการ หวัหน้างาน  และบุคลากรปฏบิตังิาน 

3. ตวัแปรทีใ่ชใ้นการศกึษา 
3.1 ตวัแปรตน้  ไดแ้ก่ 

3.1.1 สถานภาพ จาํแนกเป็น 2 กลุ่ม คอื 
3.1.1.1 ผูบ้รหิาร (ผูอ้าํนวยการ รองผูอ้าํนวยการ ผูช้ว่ยผูอ้าํนวยการ หวัหน้างาน) 
3.1.1.2 บุคลากร (ปฏบิตังิาน) 
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3.1.2 อาย ุจาํแนกเป็น 
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 ระดบัการศกึษา 
3.1.3.1   ตํ่ากวา่ปรญิญาตร ี
3.1.3.2   ระดบัปรญิญาตร ี
3.1.3.3   สงูกวา่ปรญิญาตร ี

3.1.4 ประสบการณ์การทาํงานในสาํนกัหอสมดุกลาง มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
3.1.4.1   ตํ่ากวา่ 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   มากกวา่ 30 ปี 

3.1.5 สงักดังาน 
3.1.5.1   สาํนกังานผูอ้าํนวยการ 
3.1.5.2   งานบรหิารจดัการทรพัยากรสารสนเทศ 
3.1.5.3   งานบรกิารทรพัยากรสารสนเทศ 
3.1.5.4   งานเทคโนโลยกีารศกึษา 
3.1.5.5   งานเทคโนโลยสีารสนเทศ 
3.1.5.6   งานวารสาร 
3.1.5.7   หอสมดุ มศว องครกัษ ์
3.1.5.8   หอ้งสมดุคณะแพทย ์มศว องครกัษ ์

3.2 ตวัแปรตาม  คอื ปญัหาการตดิต่อสือ่สารของบุคลากรสาํนกัหอสมดุกลาง  
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ตามกรอบแนวคดิในการศกึษาการตดิต่อสือ่สารประกอบดว้ย 4 ดา้น 
คอื ดา้นผูส้ง่ขา่วสาร  ดา้นตวัขา่วสาร ดา้นชอ่งทางขา่วสาร และดา้นผูร้บัขา่วสาร 
 
นิยามศพัทเ์ฉพาะ 

1. การตดิต่อสือ่สาร  หมายถงึ  กระบวนการสง่ขา่วสารขอ้มลู ความคดิ ความรูส้กึ หรอื 
ความเขา้ใจจากผูส้ง่สารไปยงัผูร้บัสารดว้ยจุดประสงคท์ีจ่ะใหม้กีารรบัรูใ้นการรบัสาร โดยเฉพาะใน
ทีน้ี่หมายถงึการสง่ขา่วสารเกีย่วขอ้งกบัการปฏบิตังิานและทีช่ว่ยสนบัสนุนงานใหเ้พิม่ประสทิธภิาพ
และประสทิธผิลในการทาํงาน 
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2. การตดิต่อสือ่สารในองคก์ร  หมายถงึ  กระบวนการในการแลกเปลีย่นขา่วสารระหวา่ง 
หน่วยงานและบุคลากรทุกระดบัภายในองคก์ร ซึง่มคีวามสมัพนัธก์นั ภายใตส้ภาพแวดลอ้ม 
บรรยากาศองคก์ารและสงัคม ซึง่สามารถจะแปรปรวนไปตามสถานการณ์  

3. สภาพการตดิต่อสือ่สาร  หมายถงึ  ลกัษณะการตดิต่อสือ่สารเพือ่การปฏบิตังิานที ่
เป็นอยูใ่นปจัจุบนัภายในสาํนกัหอสมดุกลาง มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

4. ปญัหาการตดิต่อสือ่สาร  หมายถงึ  อุปสรรคต่าง ๆ ทีเ่กดิขึน้ในการตดิต่อสือ่สาร 
เพือ่การปฏบิตังิานภายในสาํนกัหอสมดุกลาง มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ แบง่ออกเป็น 4 ดา้น 
คอื  ดา้นผูส้ง่ขา่วสาร ดา้นตวัขา่วสาร ดา้นชอ่งทางขา่วสาร ดา้นผูร้บัขา่วสาร 

5. องคป์ระกอบของการสือ่สาร 
5.1  ผูส้ง่สาร (Sender)  หมายถงึ  บุคคลหรอืกลุ่มบุคคลทีม่คีวามคดิมคีวามตอ้งการ 

มคีวามตัง้ใจทีจ่ะสง่ขอ้มลู ขา่วสาร ความรูส้กึนึกคดิ ความคดิเหน็ ทศันคต ิความเชื่อ และอื่นๆ ไป
ยงัผูร้บัสาร เพือ่ก่อใหเ้กดิผลอยา่งใดอยา่งหน่ึงต่อผูร้บัสาร  

5.2  ตวัขา่วสาร (Message)  หมายถงึ  บรรดาขอ้ความ รปูภาพทีใ่ชใ้นการสือ่สารใน 
สาํนกัหอสมดุกลาง มหาวทิยาลยั ซึง่ไดแ้ก่ ขา่วสารเกีย่วกบังานวชิาการ ขา่วสารเกีย่วกบังานบุคคล 
ข่าวสารเกี่ยวกบัการศกึษา และความเคลื่อนไหวทางการศกึษา ข่าวสารเกี่ยวกบังานวจิยั ข่าวสาร
เกี่ยวกบัการอบรม ประชุม สมัมนาต่าง ๆ ข่าวสารเกี่ยวกบัการร่วมการกุศลและงานสงัคมใน
มหาวทิยาลยั ขา่วสารเกีย่วกบังานกจิกรรมของสาํนกัหอสมดุกลาง เป็นตน้ 

5.3  ชอ่งทางขา่วสาร (Channel)  หมายถงึ  สือ่หรอืเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการตดิต่อสือ่สาร 
ภายในสํานักหอสมุดกลาง มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ เช่น โทรศพัท ์ เครื่องมอือเิลก็ทรอนิกส ์
(E-mail) และหนงัสอืราชการ บอรด์ประชาสมัพนัธข์องหน่วยงาน เป็นตน้ 

5.4  ผูร้บัสาร (Receiver)  หมายถงึ  บุคคลหรอืกลุ่มบุคคล ทีเ่ป็นเป้าหมายทีผู่ส้ง่สาร 
ทีต่อ้งการสง่ขอ้มลูไปให ้หรอืผูไ้ดร้บัขา่วสารจากบุคคลหรอืกลุ่มบุคคลทีท่าํหน้าทีส่ง่สาร 

6. บุคลากร  หมายถงึ  บุคลากรสาํนกัหอสมดุกลาง มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  
ประกอบดว้ย ผูบ้รหิารและเจา้หน้าทีป่ฏบิตังิานดา้นต่างๆ 
 
กรอบแนวคิดท่ีใช้ในการศึกษา 

ในการศกึษาครัง้น้ี ผูศ้กึษาคน้ควา้ ใชห้ลกัและทฤษฎกีารตดิต่อสือ่สารภายในองคก์รเป็น 
กรอบแนวคดิในการศกึษาของ  กติมิา สรุสนธ ิ (2548: 8) ซึง่ตามกรอบแนวคดิน้ีการตดิต่อสือ่สาร
ของบุคคลประกอบดว้ย  4 องคป์ระกอบ คอื 

1.  ผูส้ง่ขา่วสาร (Sender) 
2.  ตวัขา่วสาร (Message) 
3.  ชอ่งทางขา่วสาร (Channel) 
4.  ผูร้บัขา่วสาร (Receiver) 



บทท่ี 2 

เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 ในการวจิยัครัง้น้ี ผูว้จิยัไดศ้กึษาวรรณกรรมและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัปญัหาการตดิต่อ 

สือ่สารของบุคลากรในองคก์ร : กรณศีกึษา สาํนกัหอสมดุกลาง  มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  

โดยนําเสนอตามหวัขอ้ดงัต่อไปน้ี   

 

1. การสือ่สารในองคก์าร 

1.1 ความหมายของการสือ่สารในองคก์าร 

1.2 ความสาํคญัของการสือ่สารในองคก์าร 

1.3 วตัถุประสงคข์องการสือ่สารในองคก์าร 

1.4 องคป์ระกอบของการสือ่สารในองคก์าร 

1.5 ประเภท/รปูแบบของการสือ่สารในองคก์าร 

1.6 ระบบการสือ่สารในองคก์าร 

1.7 พฤตกิรรมการสือ่สารในองคก์าร 

1.8 ปญัหาและอุปสรรคของการตดิต่อสือ่สารในองคก์าร 

2. สาํนกัหอสมดุกลาง มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

3. งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 

 

1. การส่ือสารในองคก์าร 
องค์การคือ หน่วยงานทางสงัคมที่รู้จกักนัและประสานเข้าด้วยกนัเป็นอนัหน่ึงอนัเดียว 

พรอ้มกบัการมขีอบเขตที่สามารถแยกชดัเป็นเอกเทศน์ได้  โดยในเวลาเดยีวกนัก็จะมหีน้าที่หรอื

ประกอบกิจกรรมอย่างใดอย่างหน่ึง ซึ่งเป็นงานที่ทําอย่างต่อเน่ืองโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อบรรลุ

เป้าหมายร่วมกนั (ไพโรจน์ วไิลนุช. 2557: 2) ซึ่งมคีวามหมายสอดคล้องกบั อรอนงค์ สวสัดิบุ์ร.ี 

(2555: 1) ได้ใหค้วามหมายไว้ว่า องค์กร (Organization) หมายถึงกลุ่มบุคคลที่มาทํากจิกรรม

รว่มกนั ณ สถานทีแ่หง่หน่ึง โดยมจุีดมุง่หมายหรอืผลประโยชน์รว่มกนั และมกีารแบ่งงานกนัทาํตาม

ความรบัผดิชอบเพื่อใหง้านดําเนินไปสู่จุดมุ่งหมายทีว่างไว ้ ส่วนธงชยั สนัตวิงศ ์และชนาธปิ สนัติ

วงศ์. (2542: 19) ไดใ้หค้วามหมายขององคก์ารว่า คอื การรวมกลุ่มทางสงัคมของมนุษยน์ัน่คอื 

คุณสมบัติประการแรกที่ว่า องค์การคือเครื่องมือของมนุษย์เพื่อการทํากิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน 
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นอกจากเพื่อการร่วมแรงทํางานในการผลิตสนิค้าหรอืทําบรกิารแล้ว โดยธรรมชาติองค์การก็คอื

แหล่งกลางทางสงัคมของคนหลายฝา่ยทีม่ารวมอยูก่นัเป็นกลุ่ม ซึง่จะมคีวามสมัพนัธต่์อกนัทางสงัคม 

ควบคู่กบัความสมัพนัธ์ที่มต่ีอกนัตามหน้าที่การงาน [Function] ที่ไดม้กีารจดัวางไวใ้นองค์การ  

ดงันัน้  องค์การต่างๆ ที่ตัง้ขึ้นมาก็เพื่อดําเนินการต่างๆ ให้บรรลุวตัถุประสงค์ขององค์การนัน้  

องคก์ารจงึต้องอาศยัเครื่องมอืหลายอย่างทีจ่ะทําใหง้านนัน้ๆ  สําเรจ็ลง  ในบรรดาเครื่องมอืต่างๆ  

นัน้การสื่อสารกเ็ป็นกจิกรรมอยา่งหน่ึงทีจ่าํเป็นสาํหรบัองคก์าร  การพจิารณาว่าองคก์ารตอ้งอาศยั

การสือ่สารเป็นเครือ่งมอือยา่งหน่ึงทีท่าํใหอ้งคก์ารประสบความสาํเรจ็ในการดาํเนินงานจะตอ้งศกึษา

ว่าสิง่ที่องค์การต้องการนัน้อาศยัการสื่อสารอย่างไร  หากจะกล่าวอย่างกว้างๆ  แล้วกจิกรรมทุก

อยา่งขององคก์ารลว้นตอ้งอาศยัการสื่อสารทัง้สิน้ (เสนาะ ตเิยาว.์ 2537: 7)  สว่นรอ็บบิน้ส,์ สตเีฟน่ 

พ.ี, เคาลเ์ตอร,์ มาร ี (วริชั สงวนวงศว์าน. 2550: 136-137 ; อา้งองิจาก  Stephen P.Robbins, 

Mary Coulter. 2007) ไดพ้จิารณาการตดิต่อสื่อสารภายในองคก์ารแบ่งได ้2 เรื่อง  คอื  การ

ตดิต่อสื่อสารทีเ่ป็นทางการและทีไ่มเ่ป็นทางการ (Formal and Informal Communication Flow)  

และเครอืขา่ยของการสือ่สาร  (Communication Networks) 

การตดิต่อสื่อสารทีเ่ป็นทางการและทีไ่ม่เป็นทางการ (Formal Communication) หมายถงึ  

การติดต่อสื่อสารตามสายการบงัคบับญัชา  หรอืการติดต่อสื่อสารที่เกี่ยวขอ้งกบังานที่ปฏิบตัิใน

องคก์าร  สว่นการตดิต่อสือ่สารทีไ่มเ่ป็นทางการ (Informal Communication)  คอืการตดิต่อสือ่สารที่

ไมไ่ดเ้ป็นไปตามโครงสรา้งของสายการบงัคบับญัชา  เช่น  การสนทนากนัในเรื่องสว่นตวั  หรอืเรื่อง

อื่นๆ  ที่ไม่เกี่ยวขอ้งกบังาน  การติดต่อสื่อสารแบบไม่เป็นทางการอาจทําใหเ้กดิผลตามมาได้  2  

ประการ คอื 

1. พนกังานไดพ้ดูจา  หรอืสงัสรรคก์นัเพือ่บรรลุความตอ้งการทางสงัคม 

2. อาจมผีลต่อประสทิธภิาพการปฏบิตังิานขององคก์ารซึง่อาจเป็นผลกระทบในทางบวก 

หรอืทางลบต่อองคก์าร 

 สรุปได้ว่า การติดต่อสื่อสารในองค์การมีบทบาทสําคญัยิ่งในการบริหาร ผู้บริหารไม่

สามารถตดัสนิใจไดห้ากปราศจากขอ้มลู  ซึง่ขอ้มลูจะตอ้งไดม้าจากการตดิต่อสือ่สาร เมือ่ผูบ้รหิารทาํ

การตดัสนิใจแลว้กต็้องสื่อสารไปสู่ผูท้ีเ่กี่ยวขอ้งอกี มฉิะนัน้จะไม่มผีูใ้ดทราบว่าผูบ้รหิารไดต้ดัสนิใจ

อย่างไร  การบรหิารเป็นศาสตรแ์ละศลิป์ประกอบกนัในการนําพาองคก์ารบรรลุเป้าหมายทีต่ ัง้ไวไ้ด้

อยา่งมปีระสทิธภิาพ 
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1.1 ความหมายของการส่ือสารในองคก์าร 

การสื่อสารเป็นกระบวนการที่มีความสําคญัต่อมนุษย์ ทัง้ในด้านการดําเนินชีวิต สงัคม 

เศรษฐกจิ และการศกึษา จนกล่าวไดว้่าการสื่อสารเป็นฟ ัน่เฟืองของเครื่องจกัรกลแห่งสงัคมทีท่ําให้

สงัคมดําเนินไปไดอ้ย่างไม่หยุดยัง้ เน่ืองจากการสื่อสารเป็นทัง้เครื่องมอื (instrument) และวธิกีาร 

(means) ในการก่อใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงอย่างใดอย่างหน่ึงทัง้ต่อปจัเจกบุคคล ต่อองคก์ร และต่อ

สงัคม ดงันัน้ เราจงึไมอ่าจปฏเิสธไดว้่าการสื่อสารเป็นสถาบนัหน่ึงของสงัคมทีม่คีวามจาํเป็นอยา่งยิง่

จนไม่อาจละเลยทีจ่ะนํามาศกึษาใหท้ราบและเขา้ใจถงึองคค์วามรูต่้างๆ ของการสื่อสารไดไ้ม่ว่าจะ

เป็นการศกึษาในเรื่องของความหมาย องคป์ระกอบ วตัถุประสงคห์รอืแนวทฤษฎต่ีางๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง

กบักระบวนการสือ่สาร รวมทัง้ผลของการสื่อสารดว้ย ซึง่การศกึษาแนวคดิต่างๆ จะเป็นหนทางทีจ่ะ

ทําใหผู้ศ้กึษาสามารถรู ้เขา้ใจ วเิคราะหแ์ละประเมนิคุณค่าของการนําเอาการสื่อสารไปใชไ้ดอ้ย่าง

ถูกตอ้งมปีระสทิธภิาพทัง้ในระดบัปจัเจกบุคคล องคก์รและสงัคม (กติมิา สุรสนธ.ิ 2548: 1)  และมี

ผูใ้หค้วามจาํกดัความของคาํวา่ การตดิต่อสือ่สารไวม้ากมายหลายทศันะ ดงัน้ี 

สพุานี สฤษฎว์านิช (2552: 269) ใหค้วามหมายของการตดิต่อสือ่สารวา่ การตดิต่อสือ่สาร 

หมายถงึ การเคลื่อนยา้ยหรอืการสง่ผา่นขา่วสาร ขอ้มลู หรอืความหมายบางอยา่งของคนตัง้แต่ 2 

คนขึน้ไป เพือ่ใหเ้กดิความเขา้ใจกนั หรอืเพือ่วตัถุประสงคบ์างอยา่งตามทีต่อ้งการ  

เสนาะ ตเิยาว ์(2537: 33) ใหค้วามหมายของการตดิต่อสื่อสารไวห้ลายอย่าง เช่น การ

ตดิต่อสือ่สาร หมายถงึ การกระทาํของบุคคลเดยีวหรอืหลายคนในการสง่และการรบัขา่วสาร ซึง่อาจ

ถูกบดิเบอืนดว้ยสิง่รบกวนภายใตส้ภาพผลการกระทบและโอกาสทีท่าํใหเ้กดิขอ้มลูยอ้นกลบั 

กรชิ สบืสนธิ ์(2538: 64) ใหค้วามหมายของการตดิต่อสื่อสารว่า การตดิต่อสื่อสารเป็น

กระบวนการถ่ายทอดทีไ่มห่ยดุน่ิง มกีารรบัรูแ้ละโตต้อบการถ่ายทอดสาระ (ขา่วสาร ขอ้มลู ความคดิ 

อารมณ์ ความรูส้กึ) จะเป็นไปตามทกัษะ ประสบการณ์ ความรู ้ความสนใจ ทัง้ของผูส้ง่สารและผูร้บัสาร 

พยอม วงศ์สารศร ี(2538: 240) กล่าวไว้ว่า การติดต่อสื่อสาร คือ การติดต่อส่งข่าวสาร

ขอ้เทจ็จรงิ ความคดิเหน็ และท่าทต่ีาง ๆ จากบุคคลหน่ึงหรอืหลายคนไปยงับุคคลหน่ึงหรอืหลาย

บุคคล จุดประสงคส์าํคญัของการตดิต่อสื่อสารกเ็พื่อทีจ่ะใหผู้ร้บัขา่วสารเกดิความเขา้ใจ พรอ้มทัง้ให้

ความหมายการติดต่อสื่อสารในองค์การว่า คือ กระบวนการในการแลกเปลี่ยนข่าวสารระหว่าง

หน่วยงานและบุคลากรทุกระดับภายในองค์การ ซึ่งมีความสัมพันธ์ ภายใต้สภาพแวดล้อม

บรรยากาศขององคก์ารและสงัคม ซึง่สามารถทีจ่ะแปรปรวนไปไดต้ามสภาวการณ์  

 อรอนงค ์สวสัดิบุ์ร ี(2555: 106) สรุปความหมายของการสื่อสารว่า เป็นการถ่ายทอดสาร

จากผูส้่งสารไปสู่ผูร้บัสารโดยผ่านสื่อ โดยผูส้่งสารจะถ่ายทอดความคดิของตนเองเป็นคําพูดหรอื
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สญัลกัษณ์ไปสู่ผูร้บัสาร และผูร้บัสารตคีวามหมายใหต้รงกบัวตัถุประสงคข์องผูส้่งสารแลว้ถ่ายทอด

ความคดิของตนเองกลบัสู่ผูร้บัสารอกีครัง้หน่ึงโดยผ่านสื่อต่างๆ เช่น คําพูด ท่าทาง รวมไปถงึสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ เช่น โทรศัพท์ วิทยุกระจายเสียง ฯลฯ สื่อสิ่งพิมพ์ เช่น หนังสือพิมพ์ นิตยสาร 

จดหมาย สือ่วดีโีอ ฯลฯ 

 กิติมา  สุรสนธิ (2548:  1)  ให้ความหมายของการติดต่อสื่ อสารว่า  การสื่ อสาร 

(Communication) หมายถงึ การสรา้งความร่วมกนั ความคลา้ยคลงึกนั ใหเ้กดิขึน้ระหว่างผูส้่งสาร

และผูร้บัสาร ซึง่ทัง้สองฝา่ยจะตอ้งมวีตัถุประสงคใ์นการสือ่สารทีส่อดคลอ้งตอ้งกนั 

 สมพร สุทศัน์ย ์(2542: 283) ใหค้วามหมายของการตดิต่อสื่อสารว่า การตดิต่อสื่อสาร

หมายถงึ กระบวนการถ่ายทอดขอ้มลู ขา่วสาร ขอ้เทจ็จรงิ ตลอดจนความตอ้งการ อารมณ์ความรูส้กึ

จากผูส้ง่ไปยงัผูร้บัเพือ่ใหเ้ขา้ใจตรงกนั 

รตัตกิรณ์ จงวศิาล (2554: 216) ใหค้วามหมายของการตดิต่อสื่อสารไวห้ลายอยา่ง เช่น การ

ตดิต่อสือ่สาร หมายถงึ กระบวนการสง่ขา่วสารขอ้มลู ความคดิ ความรูส้กึหรอืความเขา้ใจจากบุคคล

หน่ึงหรอืหลายบุคคล โดยวธิกีารพดู การเขยีน การใชภ้าษา ทา่ทาง การใชส้ญัลกัษณ์หรอือื่นๆ 

 

1.2 ความสาํคญัของการส่ือสารในองคก์าร 

  กรชิ สบืสนธิ ์(2538: 65) กล่าววา่ การตดิต่อสือ่สารในองคก์ารมคีวามสาํคญัสาํหรบั

ผูบ้รหิารและผูป้ฏบิตังิานหลายประการคอื 

   1. เป็นเครื่องมอืสาํหรบัฝา่ยบรหิารในการบรหิารงาน เพราะการสื่อสารจะช่วยให้

การทาํงานลุล่วงไปไดโ้ดยตลอด เป็นเครือ่งมอืชว่ยตรวจสอบความเขา้ใจ ผลงาน ฯลฯ การสื่อสารใน

องคก์ารเป็นสิง่จําเป็นและสาํคญัมากสาํหรบัผูบ้รหิาร ทกัษะในการสื่อสารเป็นคุณสมบตัอิย่างหน่ึงที่

ผูบ้รหิารจะตอ้งฝึกฝนใหเ้กดิขึน้ในตนเอง พอๆ กบัทกัษะในการบรหิารงาน 

   2. เป็นเครื่องมอืช่วยสรา้งความสมัพนัธอ์นัดแีก่ทัง้สองฝา่ย การสื่อสารช่วยใหเ้กดิ

ความเข้าใจตรงกัน นํามาซึ่งความสนิทสนม ความไว้ใจ ความไว้วางใจ สิ่งเหล่าน้ีนําไปสู่

สมัพนัธภาพทีด่รีะหวา่งผูบ้รหิารในระดบัต่างๆ และกบัพนกังานโดยสว่นรวม 

   3. ช่วยให้เกิดความเข้าใจระหว่างกนัดีขึ้น  การสื่อสารนํามาซึ่งความไว้วางใจ 

หากมปีรมิาณทีเ่หมาะสมแลว้จะช่วยใหเ้กดิความกลา้ทีจ่ะสื่อสาร กลา้ทีจ่ะถาม กลา้ทีจ่ะออกความ

คดิเหน็ ทว้งตงิและชว่ยใหเ้กดิความเขา้ใจทีถู่กตอ้งตรงกนัมากขึน้ 

   4. ช่วยใหก้ารปฏบิตัภิารกจิของทุกหน่วยงาน ทุกส่วนเป็นไปได ้และประสานกนั

จนบรรลุวตัถุประสงค ์การสื่อสารมสีว่นอยา่งมากในการประสานงานทาํใหทุ้กๆ หน่วยงานทาํงานใน
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หน้าทีข่องตนไปอย่างคลอ้งจองกบัการทํางานหน่วยงานอื่นๆ สะดวกมากขึน้สาํหรบัผูจ้ดัการในการ

บรหิารองค์การ และความรู้เกี่ยวกบัการเคลื่อนไหว ความต้องการของหน่วยงานอื่นๆ จะทําให้

เป้าหมายของการทาํงานบรรลุวตัถุประสงคท์ีอ่งคก์ารกาํหนดไว ้

   5. ชว่ยใหเ้กดิการพฒันาและการทาํงานทีม่ปีระสทิธภิาพ การทีบุ่คคลขององคก์าร

ทุกระดบัสามารถสือ่สารไดอ้ยา่งเสร ีมคีวามไวว้างใจซึง่กนัและกนัมคีวามกลา้ทีจ่ะสือ่สาร ยอ่มนําไป 

สูก่ารเสนอความคดิสรา้งสรรค ์คดิจะทาํใหเ้กดิผลงานทีด่ทีีส่ดุ นําองคก์รไปสูค่วามเจรญิ การยอมรบั

ในความคดิเหน็ ของผูอ้ื่น ไมว่า่ผูน้ัน้จะอยูใ่นระดบัใดขององคก์าร ยอ่มทาํใหผู้ท้ีไ่ดร้บัการยอมรบั

เกดิความภาคภมูใิจ คนเรานัน้เมือ่พดูอะไรออกไปกต็อ้งการใหม้ผีูร้บัฟงั แมจ้ะไมเ่หน็ดว้ยกต็าม  

  เสนาะ ตเิยาว ์(2537: 5-7) ไดพ้จิารณาถงึความสาํคญัของการสือ่สารในองคก์ารได ้

3 ลกัษณะดว้ยกนั คอื 

   1. การสือ่สารทาํใหเ้กดิความหมาย คนเรยีนรูค้วามหมายของสิง่ต่าง ๆ ไดจ้าก 

การสื่อสาร เมื่อฟงัคนอื่นพูดเราจะไดร้บัความรู ้ประสบการณ์ และเหตุการณ์ต่างๆ จากบุคคลนัน้

และยิง่ไดฟ้งัๆไดดู้บ่อยๆ กย็ิง่ไดร้บัความรูค้วามเขา้ใจในเรื่องต่างๆ มากยิง่ขึน้ การทีบุ่คคลเขา้ใจ

ความหมายของการสื่อสารก็เพราะคนใช้สัญลักษณ์ในการสื่อสารให้เหมาะสมกับข้อมูลและ

เหตุการณ์ที่ต้องการ นัน่คอืแต่ละคนมคีวามคดิอยู่ในหวัแล้วว่าจะใชก้ารสื่อสารอย่างไรจงึจะแสดง

ความหมายตามที่ต้องการได ้กระบวนการในการสื่อสารทีจ่ะเลอืกใชค้ําหรอืสญัลกัษณ์หรอืวธิกีาร

ใดๆ  ไดถู้กตอ้งเหมาะสม กเ็พราะบุคคลนัน้เขา้ใจความหมายของการสื่อสารทีเ่ลอืกใชน้ัน้ ซึง่จะทํา

ใหบุ้คคลอื่นทีต่ดิต่อเขา้ใจความหมายอยา่งเดยีวกนัดว้ย 

   2. การสื่อสารทําใหค้าดคะเนความคดิกนัได ้การทีบุ่คคลตดิต่อสื่อสารกนัโดยการ

ใชส้ญัลกัษณ์ หรอืเครื่องหมายใด ๆ เป็นเวลานานนอกจากจะทําใหเ้ขา้ใจความหมายกนัแลว้ยงัทํา

ใหท้ัง้สองฝ่ายสามารถคาดคะเนการกระทําหรอืความคดิกนัได ้ทัง้น้ีเพราะบุคคลย่อมจะเรยีนรูจ้าก

ประสบการณ์ว่า รูปแบบการสื่อสารอย่างหน่ึงเกิดจากความคดิอย่างหน่ึงและหากใช้รูปแบบและ

วธิกีารอยา่งหน่ึงความคดิจะเป็นอกีอยา่งหน่ึงซึง่แตกต่างกนั การเลอืกใชค้าํกด็ ีวธิกีารกด็ ีตลอดจน

การแสดงกริยิาทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการสื่อสารกด็จีะสะทอ้นใหเ้หน็แนวคดิหรอืพฤตกิรรมบางอย่าง ของ

บุคคลซึ่งหากไดม้กีารตดิต่อสื่อสารกนัในระยะแรกๆ อาจไม่เขา้ใจ แต่เมื่อสื่อสารกนันานๆ เขา้จน

เกดิความคุน้เคยและเรยีนรูพ้ฤตกิรรมทางการสื่อสารจงึสามารถคาดคะเนพฤตกิรรม  และแนวคดิ

ของอกีฝา่ยหน่ึงได ้

 

 



 

 

11 

   3. การสือ่สารทาํใหม้กีารแลกเปลีย่นขอ้มลูกนั ซึง่จะมอียู ่2 ลกัษณะ คอื 

   3.1 รปูแบบของการสือ่สาร รปูแบบของการสือ่สารทีส่าํคญัม ี2 อยา่ง คอื 

    3.1.1 การสือ่สารดว้ยการใชค้าํพดู ไดแ้ก่ การพดูหรอืการเขยีน 

    3.1.2 การสือ่สารทีไ่มใ่ชค้าํพดู เชน่ การแสดงออกทางสหีน้ากริยิา ทา่ทาง 

การสือ่สารทัง้ทีเ่ป็นคาํพดูและไมเ่ป็นคาํพดูน้ี เป็นขอ้มลูทีท่าํใหผู้ท้ีต่ดิต่อสือ่สารเขา้ใจความหมายได ้

เป็นอยา่งดทีีแ่สดงใหเ้หน็บทบาทฐานะความสาํคญัของบุคคลในองคก์าร 

   3.2 สภาพของการสื่อสารที่เกิดขึ้นในองค์การ สภาพของการสื่อสารที่เกิดขึ้น 

ไดแ้ก่ การสื่อสารระหว่างบุคคล เช่น การออกคําสัง่ทีก่ระทําในลกัษณะตวัต่อตวั การสื่อสารในกลุ่ม

ยอ่ย เชน่การพบปะกนัระหวา่งบุคคลทีท่าํงานในหน่วยงานเดยีวกนัเพือ่ประโยชน์ในการประสานงาน 

สภาพการสื่อสารอกีแบบหน่ึง ก็คือ การสื่อสารเป็นกลุ่มใหญ่ภายในองค์การและการสื่อสารของ

สมาชกิในองคก์ารกบับุคคลภายนอกองคก์าร เชน่ การประชุมคนในฝา่ยหรอืงคก์าร การตดิต่อลูกคา้ 

เป็นตน้ 

  สพุานี สฤษฎว์านิช (2552: 269) ไดก้ล่าวถงึความสาํคญัของการตดิต่อสือ่สารไว ้

3 สว่นดว้ยกนั ดงัน้ี 

   1. ความสาํคญัของการตดิต่อสือ่สาร: แงผู่บ้รหิาร 

   จากงานวจิยัพบว่าผูจ้ดัการหรอืผูบ้รหิารจะใชเ้วลาเป็นส่วนใหญ่มากกว่า 70 % 

โดยเฉลี่ยในกจิกรรมที่เกี่ยวขอ้งกบัการสื่อสาร เช่น การประชุมทัง้ที่ได้นัดหมายไว้ และไม่ได้นัด

หมายไว ้การเดนิตรวจตรางานและการโทรศพัท ์เป็นตน้ 

   2. ความสาํคญัของการตดิต่อสือ่สาร: แงส่ว่นบุคคล 

   นอกจากนัน้แล้ว การที่คนเราจะประสบความสําเรจ็ในหน้าที่การงานนัน้ ปจัจยั

หน่ึงที่มีความสําคัญมากก็คือ การมีทกัษะและความสามารถในการติดต่อสื่อสารกับบุคคลอื่น       

ซึง่รวมทัง้การนําเสนองาน (Presentations) ในรปูแบบต่างๆ อยา่งเหมาะสมดว้ย เพื่อทีจ่ะแสดงออก 

(Express) ถงึความรู ้ความสามารถ ความคดิเหน็และทศันะต่างๆ ของตนใหเ้ป็นทีป่ระจกัษ์แก่ผูอ้ื่น 

หรอืแสดงความสามารถในการโน้มน้าวแนวความคดิเหน็ของตวัเองใหเ้กดิผลได ้

   3. ความสาํคญัของการตดิต่อสือ่สาร: ในแงอ่งคก์าร 

   ในองค์การสมัยใหม่นัน้ การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพจะช่วยสร้างทีมงานที่ม ี

ประสทิธภิาพใหเ้กดิขึน้และสรา้งความเขา้ใจ ตลอดจนความสมัพนัธอ์นัดรีะหวา่งฝา่ยบรหิารและฝา่ย

พนักงานทําใหเ้กดิการแรงงานสมัพนัธ์ที่ด ีและนอกจากนัน้การสื่อสารยงัช่วยสรา้งสรรค์ จรรโลง

วฒันธรรมองค์การให้แขง็แกร่ง ตลอดจนสามารถสร้างองค์การให้เป็นองค์การแห่งการเรยีนรู้ให้
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เกดิขึน้ได ้และถา้องคก์ารจะตอ้งมกีารเปลีย่นแปลง สื่อสารภายในองคก์ารจะเป็นเครื่องมอืสาํคญัที่

จะชว่ยใหก้ารบรหิารการเปลีย่นแปลงประสบความสาํเรจ็ไดม้ากยิง่ขึน้ 

   จะเห็นได้ว่า การติดต่อสื่อสารในองค์การมีความสําคญัอย่างยิ่ง ทัง้ด้านการ

บรหิารงานในองคก์าร ทัง้การสรา้งความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคล สรา้งความเขา้ใจทีต่รงกนัของคนใน

องค์การ และยิง่องค์การที่มบุีคลกรที่ปฏบิตัิงานร่วมกนัเป็นจํานวนมากแล้ว จําเป็นจะต้องมรีะบบ

การตดิต่อสื่อสารที่ด ีที่จะสรา้งสมัพนัธภาพและความเขา้ใจอนัดรีะหว่างบุคลากรกบัองค์กร ทําให้

บรรยากาศในองค์กรมีสภาพคล่องตัวในอันที่จะดําเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมายได้อย่างมี

ประสทิธภิาพ  การติดต่อสื่อสารที่ดจีะช่วยใหเ้ขา้ใจซึ่งกนัและกนั และเชื่อมโยงไปถึงการจูงใจให้

บุคลากรเกดิความรูส้กึที่ด ีและจงรกัภกัดต่ีอองค์การร่วมกนัและเป็นการสรา้งขวญักําลงัใจในการ

ปฏบิตังิานดว้ย และในทางตรงกนัขา้มหากการตดิต่อสื่อสารระหว่างบุคลากรในองคก์รไม่ด ีย่อมมี

โอกาสทีจ่ะเกดิปญัหาต่างๆ ตดิตามมานอกจากการนําไปสูค่วามชะงกังนัในการปฏบิตังิานในองคก์ร

เองแลว้ ยงัมผีลต่อภาพพจน์ขององคก์รอกีดว้ย  

 

1.3 วตัถปุระสงคข์องการส่ือสารในองคก์ร   

 วตัถุประสงค์ในการตดิต่อสื่อสารในองค์การหรอืหน่วยงานก็เพื่อจะกระจายข่าวสารและ

สรา้งความเขา้ใจทีจ่าํเป็นสาํหรบัการปฏบิตังิานของสมาชกิในองคก์าร  และเพื่อทีจ่ะสรา้งเจตนคตทิี่

สําคญัต่อการจูงใจ  การร่วมมอืกนัทํางานและมคีวามรูส้กึที่ดใีนการปฏบิตัิงาน  ผลที่ตามมาก็คอื

ก่อใหเ้กดิการทํางานเป็นทมี (Team) การปฏบิตัิงานมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้และมผีูร้่วมงานทุก

ฝา่ยมคีวามพงึพอใจ  วตัถุประสงคข์องการตดิต่อสื่อสารในองคก์ารหรอืหน่วยงานจะมรีายละเอยีดที่

คลา้ยคลงึกนั ดงัเชน่  Lee O Thayer ไดส้รปุใหเ้หน็ถงึวตัถุประสงคข์องการตดิต่อสื่อสารในองคก์าร

ออกไดเ้ป็น 5 ประการ    ดงัรายละเอยีด  (วเิชยีร วทิยอุดม.  2550: 230) 

 1. เป็นการให้ข้อมูลข่าวสาร วัตถุประสงค์พื้นฐานของการติดต่อสื่อสารก็เพื่อให้

ผูป้ฏบิตังิานไดท้ราบถงึจุดมุ่งหมายของการทํางานในองคก์าร ไดร้บัรายละเอยีดของขอ้มูลข่าวสาร

ต่างๆ ทีจ่ําเป็นในการปฏบิตังิาน และแจง้ใหผู้ป้ฏบิตังิานไดท้ราบถงึการตดัสนิใจของผูบ้รหิารว่าจะ

ดาํเนินการไปในแนวทางใด เพือ่จะไดป้ฏบิตังิานใหส้ามารถบรรลุวตัถุประสงคไ์ด ้

 2. เป็นการประเมนิผลการปฏิบตัิงานของแต่ละบุคคล องค์การจะต้องมกีารประเมนิผล  

เพื่อดูถึงประสทิธิผลประสทิธิภาพของการปฏิบตัิงานว่าสามารถบรรลุวตัถุประสงค์ขององค์การ

หรือไม่เพียงไร การติดต่อสื่อสารจะเป็นการป้อนกลบัของข้อมูลข่าวสาร (Feedback)  ระหว่าง
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ผูบ้งัคบับญัชา ทําใหไ้ด้ทราบขอ้มูลของการปฏบิตังิานต่างๆ ได้เป็นอย่างด ีจงึจะเป็นการช่วยให้

ผูป้ฏบิตังิานสามารถดาํเนินการไปในแนวทางทีส่อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์ององคก์าร 

 3. เป็นการอํานวยการและสอนงานผูอ้ื่น การตดิต่อสื่อสารเป็นเครื่องมอืสําคญัอนัหน่ึงใน

กระบวนการบริหารนํามาใช้เป็นเครื่องมือในการใช้คนร่วมกับวัตถุอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการ

ปฏบิตังิานใหด้ําเนินไปตามวตัถุประสงคข์ององคก์ารทีไ่ดก้ําหนดไวแ้ละตอ้งใชก้ารตดิต่อสื่อสารเขา้

ชว่ย เชน่เดยีวกบัการฝึกงาน (Job Training) และการมอบอาํนาจหน้าที ่(Delegation of Authority) 

 4. เป็นการใชอ้ทิธพิลเหนือผูอ้ื่น การตดิต่อสือ่สารเป็นเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการจงูใจและกระตุน้

ผูป้ฏบิตังิานใหป้ฏบิตัติามหรอืคลอ้ยตามคาํสัง่ เพื่อใหง้านในองคก์ารสามารถบรรลุวตัถุประสงคข์อง

องค์การได้ การปฏบิตังิานจะมปีระสทิธภิาพหรอืไรป้ระสทิธภิาพกข็ึน้อยู่กบัความสามารถในการ

ตดิต่อสื่อสารเป็นเครื่องมอืในการชกัจูงหรอืใชอ้ํานาจเหนือผูอ้ื่นใหเ้กดิการยอมรบัและปฏบิตัิตาม

คาํสัง่นัน้ๆ  

 5. เป็นผลทางอ้อมต่อองค์การ การติดต่อสื่อสารในองค์การ โดยทัว่ไปไม่จําเป็นต้องมี

ความเกี่ยวขอ้งกบัการทําใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์ององคก์ารโดยตรง แต่จะมผีลทางออ้มโดยตรงต่อ

วตัถุประสงคข์ององคก์ารในขณะทีใ่หผ้ลโดยตรงต่อการตอบสนองต่อความรูส้กึสว่นบุคคล แต่ผลต่อ

สว่นบุคคลทีท่าํใหเ้ป็นทีพ่อใจความตอ้งการอนัน้ีจะตอ้งไมข่ดัต่อวตัถุประสงคข์ององคก์าร  เช่น การ

ตดิต่อสือ่สารในองคก์ารทาํใหเ้กดิการตดิต่อสือ่สารทางสงัคมในองคก์าร        

 อรอนงค์ สวสัดิบุ์ร ี (2555: 113-114) ไดจ้ําแนกวตัถุประสงค์ของการตดิต่อสื่อสารใน

องคก์รออกเป็น 2  ลกัษณะคอื วตัถุประสงคข์องฝา่ยผูบ้รหิาร และวตัถุประสงคข์องผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

  วตัถปุระสงคผ์ูบ้ริหาร ได้แก่ 

  1. เพือ่แจง้ใหท้ราบ (Inform) เป็นการใหผู้บ้รหิารแจง้ขอ้มลูใหก้บัผูใ้ตบ้งัคบับญัชาได ้

ทราบ เชน่ การประกาศขา่ว  การแจง้นโยบายองคก์าร  การประชุม ฯลฯ 

  2. เพื่อสอนหรอืใหก้ารศกึษา (Teach or education) หมายถงึ การทีผู่บ้รหิารให้

การศกึษาหรอืใหค้วามรูก้บัผูใ้ต้บงัคบับญัชาในรูปแบบต่างๆ  เช่น  การประชุม  การสมัมนาใหม่

เกีย่วกบัเทคนิคการใหบ้รกิารลกูคา้ ฯลฯ 

  3. เพื่อสรา้งความพงึพอใจหรอืความบนัเทงิ (Please or entertain) หมายถงึ  การที่

ผู้บริหารได้จัดงานปะจําปีหรืองานรื่นเริงที่ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้ร ับความสนุกสนาน  ความ

เพลดิเพลนิจากการแสดงต่างๆ  เชน่  การจดังานฉลองการก่อตัง้บรษิทั งานปีใหม ่ฯลฯ 

  4. การแกป้ญัหา (Problem solving)  ผูบ้รหิารใหก้ารสือ่สารในการระดมความคดิของ 

ผูบ้รหิารและผูใ้ตบ้งัคบับญัชาในการหาวธิทีีด่ทีีส่ดุในการแกไ้ขปญัหาทีเ่กดิขึน้ในองคก์ร 



 

 

14 

5. การจดัการความขดัแยง้ในองคก์าร (Conflict management)  หมายถงึ  ผูบ้รหิาร 

จดัการความขดัแยง้ทีเ่กดิขึน้ในองคก์ารอยา่งมปีระสทิธภิาพโดยทาํใหทุ้กฝา่ยพงึพอใจในการจดัการ

นัน้ๆ  เช่น การที่ผู้บริหารใช้การสื่อสารในการสร้างความเข้าใจกบัผู้ใต้บงัคบับญัชาในประเด็น

เงนิเดอืน คา่ตอบแทนพเิศษ ฯลฯ  

 วตัถปุระสงคด้์านผูใ้ต้บงัคบับญัชา  ได้แก่ 

  1. เพือ่รบัทราบ (Understand) หมายถงึ การทีผู่ใ้ตบ้งัคบับญัชาไดท้ราบถงึขอ้มลูที ่

ผูบ้รหิารสง่มาในรปูแบบของคาํพดูและลายลกัษณ์อกัษร 

  2. เพือ่เรยีนรู ้(Learn) หมายถงึ ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาไดเ้รยีนรูใ้นประเดน็ทีเ่ป็น 

  3. ประโยชน์ต่อการทํางาน เช่น การไดร้บัคามรูจ้ากวทิยากรที่ทรงคุณวุฒแิละมี

ประสบการณ์ในการนําเสนอความรู้ ความคดิใหม่ๆ ในการทํางาน เช่น เทคนิคการบรกิารลูกค้า 

เทคนิคการสือ่สาร ฯลฯ 

  4. เพือ่ความพงึพอใจ (Enjoy) หมายถงึ ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาไดร้บัความพงึพอใจหรอื 

เพลดิเพลนิกบังานรืน่เรงิต่างๆ  ของบรษิทั 

  5. การสนองตอบต่อการแก้ปญัหา (Problem solving response) หมายถึง

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชามคีวามพงึพอใจในการมสีว่นรว่มในการหาวธิแีกไ้ขปญัหาทีเ่กดิขึน้ในองคก์าร 

  6. การยอมรบัการจดัการความขดัแยง้ในองคก์าร (Conflict management response) 

หมายถงึ การทีผู่ใ้ตบ้งัคบับญัชาพงึพอใจในการจดัการความขดัแยง้ในองคก์ารของผูบ้รหิาร 

 จากเอกสารดงักล่าวขา้งตน้จะเหน็ไดว้่า เพื่อการบรหิารงานในองคก์าร ทีไ่ดป้ระสทิธภิาพ

สูงสุดแล้วนัน้ การติดต่อสื่อสาร ถือเป็นเรื่องสําคญัยิง่ ในทุกๆ ส่วนในองค์การ โดยเฉพาะระดบั

ผู้บริหาร ผู้บริหารไม่สามารถตัดสินใจได้หากปราศจากข้อมูล ข้อมูลจะต้องได้มาจากกการ

ตดิต่อสือ่สาร และเมือ่ตดัสนิใจในการบรหิารหรอืแนวทางการทาํงาน หรอืเป้าหมายขององคก์ารแลว้

ตอ้งสื่อสารสิง่เหล่าน้ีไปสูผู้ท้ ีเ่กีย่วขอ้งอกี  เพื่อใหอ้งคก์าร บรรลุเป้าหมายความสาํเรจ็สงูสุด ในการ

บรหิารงาน และแนวทางการทาํงานผูใ้ตบ้งัคบับญัชาต่อไป 

 

1.4 องคป์ระกอบของการส่ือสารในองคก์าร 

  องคป์ระกอบของการตดิต่อสือ่สารเป็นสว่นสาํคญัทีจ่ะทาํใหก้ารตดิต่อสือ่สารใน

องคก์ารนัน้มคีุณภาพ สมัฤทธิผ์ลตามวตัถุประสงคข์ององคก์าร นกัวชิาการไดเ้สนอแบบจาํลองของ

การสือ่สาร เพือ่ใหส้ามารถเขา้ใจไดอ้ยา่งชดัเจน 
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เบอรโ์ล  (ปรมะ  สตะเวทนิ. 2546 : 53-54 ; อา้งองิมาจาก  Berlo.  1960 : 30-72)  ได้

กล่าวถงึกระบวนการตดิต่อสือ่สารนัน้มอีงคป์ระกอบ  6  ประการคอื 

 1. ผูส้ง่สาร (communication source) 

 2. ผูเ้ขา้รหสั (encoder) 

 3. สาร (message) 

 4. สือ่ (channel) 

 5. ผูถ้อดรหสั (decoder) 

 6. ผูร้บัสาร (communication receiver) 

อยา่งไรกต็ามเบอรโ์ลเหน็วา่ในกรณกีารสือ่สารระหวา่งบุคคล 2 คนนัน้ผูท้าํหน้าทีส่ง่สาร 

และผู้ทําหน้าที่เข้ารหสัสามารถเป็นคนๆ เดียวกนัได้รวมเรียกว่าผู้ส่งสาร (source)  ในทํานอง

เดียวกนัผู้ทําหน้าที่ในการถอดรหสัและผู้ทําหน้าที่ในการรบัสารก็สามารถเป็นคนๆ เดียวกนัได้

เช่นกนั  รวมเรยีกว่าผูร้บัสาร  (receiver)  ดงันัน้องค์ประกอบที่สําคญัในกระบวนการสื่อสารตาม

แนวคิดของเบอร์โลจึงสามารถสรุปได้เหลือ  4  องค์ประกอบ  คือ  ส่งสาร (source)  สาร 

(message)  สื่อ (channel)  และผู้รบัสาร  (receiver)  แบบจําลองกระบวนการการสื่อสารของ

เบอรโ์ลเป็นทีรู่จ้กักนัดใีนนามของ SMCR Model  ซึง่ยอ่มาจาก Source, Message, Channel  และ  

Receiver  ตามลําดบั และมแีบบจาํลองของ เบอรโ์ล  (พนูทรพัย ์ สทิธพิรหม. 2539: 8-9 ; อา้งองิ

มาจาก  Berlo. 1960. The Process of Communication.)  ไดก้ล่าวถงึองคป์ระกอบการสื่อสารที่

สาํคญัม ี 4 ประการดว้ยกนัคอื  ผูส้่งสาร (source)  ขา่วสาร (message)  ช่องทาง (channel)  และ

ผูร้บัสาร  (receiver)   ซึง่นิยมเรยีกกนัทัว่ไปว่า  S  M  C  R  แบบจาํลองกระบวนการการสื่อสาร

ของเบอรโ์ลเป็นทีรู่จ้กักนัดใีนนามของ SMCR Model  ซึง่ยอ่มาจาก Source, Message, Channel  

และ  Receiver โดยในแต่ละองคป์ระกอบจะมปีจัจยัต่างๆ ดงัปรากฏแบบจาํลองดงัน้ี 
 

 แบบจาํลองของเบอรโ์ล (The Berlo Model)  

 ใน ค.ศ. 1960 เบอรโ์ล (TDavid K. Berlo)  ไดเ้สนอแบบจาํลองการสือ่สารเชงิเสน้ตรง  

ซึง่มผีูใ้ชม้ากในชื่อ S-M-C-R Model ทีม่สีว่นประกอบหลกั 4 ประการ  คอื  

  1. ผูส้ง่สาร (Source) 

  2. ขา่วสาร (Message) 

  3. ชอ่งทาง (Channel) 

  4. ผูร้บัสาร (Receiver) 
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 จากองค์ประกอบหลกัสําคญัขา้งต้น  เบอร์โล มแีนวคดิว่า ผูส้่งสาร  สาร  ช่องทางและ

ผู้รบัสาร นัน้ต่างมีปจัจยัประกอบเป็นคุณสมบัติของหลักสําคญัทัง้สี่ประการ ดงัแบบจําลองใน

ภาพประกอบ 1  

 
ภาพประกอบ 1 แบบจาํลองการสือ่สารของเบอรโ์ล 

 

 เบอรโ์ล  กล่าววา่การทีก่ารสือ่สารจะมปีระสทิธภิาพมากน้อยเพยีงใดนัน้  ขึน้อยูก่บั

องคป์ระกอบ 4  ประการน้ี  วา่มปีระสทิธภิาพเพยีงใด ประสทิธภิาพขององคป์ระกอบแต่ละ

องคป์ระกอบขึน้อยูก่บัปจัจยัต่อไปน้ี 

 1.  ผูส้ง่สาร ปจัจยัของผูส้ง่สาร ประกอบดว้ย 

  ก. ทกัษะในการสือ่สาร  (Communication skills) 

  ข. ทศันคต ิ (attitudes) 

  ค. ความรู ้ (knowledge) 

  ง. ระบบสงัคม  (social system) 
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  จ. วฒันธรรม  (culture) 

 2.  สาร ปจัจยัของสาร ประกอบดว้ย 

  ก. เน้ือหา  (content) 

  ข. รหสั  (code) 

  ค. การจดัเสนอ  (treatment) 

 3.  สือ่  เบอรโ์ล  กล่าววา่ สือ่มคีวามหมาย  3  ประการ  คอื 

  1. หมายถงึ  การเขา้รหสัและการถอดรหสั  (mode of encoding and decoding) 

  2. หมายถงึ  สิง่ทีนํ่าสาร  (message vehicle)  เชน่  คลื่นแสง, คลื่นเสยีง, วทิย,ุ โทร

เลข, โทรทศัน์,  หนงัสอืพมิพ ์ เป็นตน้ 

  3. หมายถงึ  พาหนะของสิง่ทีนํ่าสาร  (vehicle-carrier)  เชน่  อากาศ 

 4.  ผูร้บัสาร ปจัจยัของผูร้บัสาร ประกอบดว้ย 

  ก. ทกัษะในการสือ่สาร  (Communication skills) 

  ข. ทศันคต ิ (attitudes) 

  ค. ความรู ้ (knowledge) 

  ง. ระบบสงัคม  (social system) 

  จ. วฒันธรรม  (culture) 

ศุภรศัมิ ์ฐติกุิลเจรญิ (2550: 66-76) ไดก้ล่าวถงึ องคป์ระกอบของการสือ่สารโดยทัว่ไปวา่ม ี

4 ประการเชน่กนั คอื 

 1. ผูส้ง่สาร (Source) 

 2. สาร (Message) 

 3. ชอ่งทางการสือ่สารหรอืสือ่ (Channel) 

 4. ผูร้บัสาร (Receiver) 

 ผูส้่งสาร (Source)  คอื  ผูเ้ริม่ต้นการสื่อสาร (เริม่ต้นสรา้งและส่งสารไปยงัผูอ้ื่น) ในการ

สื่อสารครัง้หน่ึง ๆ นัน้ ผูส้ง่สารจะทาํหน้าทีเ่ขา้รหสั (Encoding) อนัเป็นการแปรสารใหอ้ยูใ่นรปูของ

สญัลกัษณ์ที่มนุษยค์ดิสรา้งขึน้แทนความคดิ ได้แก่ ภาษา (ภาษาพูด,ภาษาเขยีนหรอืวจันภาษา) 

และอากปักริยิาท่าทางต่าง ๆ (อวจันภาษา) สารทีถู่กเขา้รหสัแลว้น้ีจะถูกผูส้่งสารไปยงัผูร้บัสารโดย

ผา่นทางตดิต่อทางใดทางหน่ึง เชน่ ถา้ผูส้ง่สารตอ้งการสง่สาร ก. ไปถงึผูร้บัสารทีอ่ยูห่า่งไกลจากตน

อย่างรวดเรว็ ผูส้่งสารกอ็าจเลอืกใช ้วธิโีทรเลข โทรศพัท ์จดหมาย ถ้าเป็นปจัจุบนักอ็าจใชโ้ทรสาร   

( Facsimile (FAX) ) หรอื E-mail (การสื่อสารผา่นทางจอคอมพวิเตอร)์ ซึง่สะดวกและรวดเรว็ เป็น
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เทคโนโลยกีารสือ่สารใหม ่ดงันัน้โดยทัว่ไปแลว้ ในสถานการณ์การสื่อสารหน่ึง ๆ นัน้ผูส้ง่สารจะเป็น

บุคคลหน่ึงทีม่คีวามสาํคญัในการทีจ่ะเป็นผูเ้ริม่ตน้สือ่สาร ถอืเป็นบุคคลแรกทีจ่ะทาํใหก้ระบวนการใน

การสือ่สารเกดิขึน้ 

 แต่การเป็นผูส้่งสารไม่ว่าจะในการสื่อสารประเภทและระดบัใดกต็าม ย่อมต้องมบีทบาท

และหน้าทีใ่นการสือ่สารทีส่าํคญั คอื 

  1. การมวีตัถุประสงคใ์นการสือ่สารทีแ่จม่ชดั 

  2. การเป็นผูม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเพยีงพอในเน้ือหาของเรื่องราวทีต่นจะสื่อสารกบั

ผูอ้ื่น 

  3.การเป็นผู้มคีวามพยายามที่จะเขา้ใจความสามารถและความพรอ้มในการรบัสาร

ของผูท้ีต่นสือ่สารดว้ย 

  4. การเป็นผูรู้จ้กัเลอืกใชว้ธิกีารในการสื่อสารใหเ้หมาะสมกบัเรื่อง โอกาสและผูร้บัสาร

ของตน 

 สาร (Message) คอื เรื่องราวอนัมคีวามหมายและแสดงออกมาโดยอาศยัภาษา หรอื

สญัลกัษณ์ใด ๆ กต็ามทีส่ามารถทาํใหเ้กดิการรบัรูร้ว่มกนัได ้สาร จะเกดิขึน้ไดก้ต่็อเมื่อผูส้่งสารเกดิ

ความคดิขึน้ และตอ้งการจะสง่หรอืถ่ายทอดความคดินัน้ไปสูก่ารรบัรูข้องผูอ้ื่น (ผูร้บัสาร) การสง่สาร

นัน้ ก็โดยการที่ผู้ส่งสารแสดงพฤติกรรมอย่างใดอย่างหน่ึง หรือหลายอย่างเพื่อแทนความคิดที่

เกดิขึน้ พฤตกิรรมทีว่่าน้ีกเ็ช่น การพูด การเขยีน การวาดการแสดงอาการหรอืกริยิาอย่างใดอย่าง

หน่ึงกไ็ด ้และพฤตกิรรมในการแสดงออกซึง่ความคดิน้ีไมว่า่จะดว้ยวธิกีารใด ๆ กต็าม ยอ่มขึน้อยูก่บั

ทกัษะของผูก้ระทาํทัง้สิน้ 

 ความสาํคญัของสารทีถู่กส่งมาจากผูส้่งสาร กค็อื การทําหน้าทีเ่รา้ใหผู้ร้บัสารเกดิการรบัรู้

ความหมายและมปีฏิกิรยิาตอบสนอง การที่ผู้รบัสารจะรบัสารที่ถูกส่งมาในรูปของสญัลกัษณ์ได้

หรอืไม่นัน้ ขึน้อยู่กบัว่า ผูร้บัสารมทีกัษะในการรบัสารมากหรอืน้อย ซึ่งทกัษะในการรบัสารไดแ้ก่ 

ความสามารถในการคิด พจิารณา ความเข้าใจทัง้ภาษาพูดและภาษาเขยีน หากผู้รบัสารแสดง

พฤติกรรมการรบัสาร ตรงกบัพฤติกรรมของผู้ส่งสาร เช่น ฟงัอ่าน ดู สงัเกต แสดงว่าผู้รบัสารมี

ทกัษะในการรบัสาร โดยทัว่ไปสาร ประกอบดว้ยสว่นสาํคญั 3 ประการ คอื 

  1. รหสัของสาร (message codes) 

  รหสัของสาร คอื ภาษา (Language) หรอืสญัลกัษณ์ (symbolic) หรอืสญัญาณ 

(signal) ทีม่นุษยค์ดิขึน้เพือ่ใชแ้สดงออกแทนความคดิเกีย่วกบับุคคลและสรรพสิง่ต่าง ๆ เราสามารถ

แบ่งรหสัของสารออกไดเ้ป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คอื  



 

 

19 

   1.1 รหสัของสาร ทีใ่ชค้าํพดู (verbal message codes) 

   รหสัของสารทีใ่ชค้าํพดู ไดแ้ก่ ภาษาอนัเป็นระบบสญัลกัษณ์ทีม่นุษย ์ไดพ้ฒันาขึน้

อยา่งมปีระสทิธภิาพ ภาษาทุกภาษาของมนุษยม์กีารสรา้งขึน้และถูกพฒันาสบืทอดมาโดยลําดบัเป็น

ระบบสญัลกัษณ์ทีท่าํใหส้ารปรากฏขึน้ได ้

   1.2 รหสัของสารทีไ่มใ่ชค้าํพดู (nonverbal message codes) 

   สว่นรหสัของสารทีไ่มใ่ชค้าํพดู ไดแ้ก่ ระบบสญัลกัษณ์ สญัญาณ หรอืเครื่องหมาย

ใด ๆ กต็ามทีไ่มเ่กีย่วขอ้งกบัการใชถ้อ้ยคาํ เชน่ อากปักริยิา ธง ไฟ เป็นตน้  

  2. เน้ือหาของสาร (message content) 

  เน้ือหาของสาร ที่มนุษย์สื่อสารกันนัน้ครอบคลุมถึงความรู้และประสบการณ์ของ

มนุษย ์ที่มนุษยต์้องการที่จะถ่ายทอดแลกเปลี่ยนเพื่อความเขา้ใจร่วมกนั ดงันัน้ เมื่อพูดถงึเน้ือหา

ของสารแลว้จะมขีอบเขตกวา้งขวางไมม่ทีีส่ ิน้สดุ ซึง่เราอาจแบ่งเน้ือหาของสารไดเ้ป็น 3 ประเภท คอื 

   2.1 สารประเภทขอ้เทจ็จรงิ ไดแ้ก่ สารทีร่ายงานใหท้ราบถงึความจรงิต่าง ๆ ทีม่ี

อยูใ่นโลกทางกายภาพ และอยูใ่นวสิยัทีม่นุษยจ์ะตรวจสอบไดถ้งึความแน่นอนถูกตอ้งของสารนัน้ ถา้

พสิจูน์ตรวจสอบแลว้สารนัน้เป็นจรงิ สารนัน้กจ็ดัไดว้า่เป็นสารทีม่คีุณภาพควรแก่การเชื่อถอื 

   2.2 สารประเภทขอ้คดิเหน็ ไดแ้ก่ สารซึง่เกีย่วกบัปรากฏการณ์ทีเ่กดิขึน้ในจติใจ

จากการประเมนิของผูส้่งสาร อาจเป็นความรูส้กึ แนวคดิ ความเชื่อทีบุ่คคลมต่ีอตนเองต่อบุคคลอื่น 

ต่อวตัถุ หรอืต่อเหตุการณ์ สารประเภทน้ีมกัพบเหน็ตามสือ่มวลชนประเภทต่าง ๆ 

   2.3 สารประเภทความรูส้กึ ไดแ้ก่พวกโคลง ฉนัท ์กาพย ์กลอน นวนิยาย เรื่องสัน้

ต่างๆ ทีเ่ป็นการเขยีนจากจนิตนาการ จากการเพอ้ฝนั จากอารมณ์ศลิปินยากทีจ่ะตรวจสอบความ

จรงิแทแ้น่นอนของขอ้มลูหรอืตวัสารเหมอืนกนั 

  3. การจดัสาร (message treatment) 

  การจดัสาร สารที่ถูกจดัเตรยีมมาอย่างด ีทัง้ในเรื่องของการเรยีบเรยีงลําดบั ความ

ยากงา่ย รปูแบบการใชภ้าษา จะทาํใหส้ารนัน้มคีุณสมบตัใินการสือ่สารได ้ตวัอยา่งของการจดัสาร ที่

เห็นได้ชดัก็คือ การจดัสารในการโฆษณา ซึ่งผู้ส่งสารได้ให้ความประณีตพถิีพิถนัในการจดัสาร

เพือ่ใหส้ารนัน้สามารถดงึดดูความสนใจของผูร้บัสารสามารถทีจ่ะใหค้วามเขา้ใจและขอ้คดิเหน็ต่าง ๆ 

ไดต้ามทีผู่ส้ง่สารตอ้งการ 

 ชอ่งทางการสือ่สาร (Channel)  หรอื สือ่ ในการสือ่สารใด ๆ กต็าม ผูส้ง่สารยอ่มตอ้งอาศยั

ช่องทางหรอืสื่อใหท้าํหน้าทีนํ่าสารไปยงัผูร้บัสาร โดยทัว่ไปแลว้สารทีถู่กผูส้ง่สารถ่ายทอดไปยงัผูร้บั

สารจะเขา้ไปสูร่ะบบการรบัรูข้องมนุษยโ์ดยผา่นประสาทสมัผสัทางใดทางหน่ึง หรอืหลายทาง ไดแ้ก่ 
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ทางการเห็น โดยประสาทตา ทางการได้ยิน โดยประสาทหูทางการได้กลิ่น โดยประสาทจมูก 

ทางการสมัผสั โดยประสาทกาย และทางการลิม้รสโดยประสาทลิน้ 

 การจัดแบ่งประเภทของสื่อที่มนุษย์ใช้ในการสื่อสารนัน้ อาจแบ่งได้หลายแบบไม่มี

ขอ้กําหนดที่แน่นอนตายตวั เช่น อาจแบ่งโดยใช้ลกัษณะของสื่อเป็นเกณฑ์ หรอือาจแบ่งโดยใช้

จาํนวนและลกัษณะของการเขา้ถงึผูร้บัสารเป็นเกณฑก์ไ็ด ้  การแบ่งแบบใชจ้าํนวนและลกัษณะของ

การเขา้ถงึผูร้บัสาร  ม ี4 ประเภท คอื 

  1. สื่อระหว่างบุคคล เป็นสื่อทีม่นุษยใ์ชส้ําหรบัการตดิต่อสื่อสารระหว่างบุคคลทีอ่ยู่

ห่างไกลกนัจนไม่อาจจะตดิต่อกนัโดยไม่ผ่านสื่อหรอืไม่มสีื่อได ้เป็นสื่อทีใ่ชเ้ฉพาะบุคคล มลีกัษณะ

เป็นสว่นตวั ไมเ่กีย่วกบัผูอ้ื่น นอกจากนัน้ กย็งัมเีครื่องมอือุปกรณ์บางชนิดทีจ่ดัว่าเป็นสื่อทีใ่ชใ้นการ

สือ่สารระหวา่งบุคคล เชน่ การประชุมกลุ่มยอ่ย การเรยีน การสอน ซึง่จาํเป็นจะตอ้งใชส้ื่อต่าง ๆ เขา้

มาเกีย่วขอ้งดว้ยเชน่ กระดานดาํ หนงัสอื เอกสาร เป็นตน้ 

  2. สื่อมวลชน มนุษยค์ดิสื่อมวลชนขึน้ เพื่อทีจ่ะตดิต่อกบัผูร้บัสาร เป็นจาํนวนมากใน

เวลาเดียวกนัได้ โดยทัว่ไปแล้วสื่อมวลชน ได้แก่หนังสือพมิพ์ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทศัน์ 

ภาพยนตร ์ 

  3. สื่อเฉพาะกจิ คอื สื่อซึง่ถูกพฒันาขึน้เพือ่ใชส้าํหรบัการสื่อสารทีส่นบัสนุน กจิกรรม

อย่างใดอย่างหน่ึงโดยเฉพาะ จํานวนและกลุ่มผูร้บัสารมลีกัษณะทีแ่น่นอน เช่น การจดัทํานิตยสาร

เพือ่การประชาสมัพนัธภ์ายใน เป็นตน้ 

  4. สื่อประสม ไดแ้ก่ การนําสื่อประเภทต่าง ๆ ทัง้ 3 ประเภท ขา้งต้น ไปใชใ้นการ

สื่อสารอนัจะทําใหก้ารสื่อสารในครัง้นัน้ ๆ มปีระสทิธผิลเพิม่มากขึน้ในกรณีของสื่อน้ี หากมกีารใช้

โดยรูจ้กัขอ้ดแีละขอ้เสยีของสื่อแต่ละชนิด เขา้ใจ ถงึอทิธพิลของสื่อที่มต่ีอพฤตกิรรมการรบัสาร มี

การเลอืกใชส้ื่อใหเ้หมาะแก่วตัถุประสงคใ์นการสื่อสารแลว้ ประสทิธผิลของการสื่อสารครัง้ ๆ นัน้ ก็

จะเพิม่มากขึน้ดว้ย 
 ผูร้บัสาร  (Receiver) เป็นองคป์ระกอบประการสุดทา้ยในกระบวนการของการสื่อสารและ

เป็นองคป์ระกอบสาํคญั ไมย่ิง่หย่อนกว่าองคป์ระกอบอื่น ๆ ทัง้น้ีเพราะการสื่อสารใด ๆ กต็ามจะไม่

ประสบผลสาํเรจ็ไดเ้ลยหรอือาจประสบผลสาํเรจ็ไมเ่ตม็ทีถ่า้ผูร้บัสารไม่เขา้ใจหน้าทีแ่ละบทบาทของ

ตนเองทีม่ต่ีอการสือ่สาร ในกระบวนการสือ่สารนัน้ ผูร้บัสารมบีทบาทขัน้พืน้ฐาน 2 ประการ คอื 

 1. การรูค้วามหมายตามเรือ่งราวทีผู่ส้ง่สาร สง่ผา่นสือ่อยา่งใดอยา่งหน่ึงมาถงึตน 

 2. การแสดงปฏกิริยิาตอบสนองต่อผูส้ง่สาร 
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 ดงันัน้ ในกระบวนการสื่อสารใด ๆ ก็ตาม การสื่อสารจะเกดิประสทิธผิลได้กต่็อเมื่อผูร้บั

สารไดพ้ฒันาตนเองใหเ้ป็นผูท้ีม่ทีกัษะในการสือ่สาร ไดแ้ก่ การเป็นผูฟ้งั ผูอ้่าน ตลอดจนการเป็นผูท้ี่

สามารถคดิและรบัรูค้วามหมายได ้การมทีศันคตทิีด่ต่ีอผูส้ง่สาร ต่อเรื่องทีส่ ื่อสารตลอดจนการเป็นผู้

มคีวามพยายามในการรบัสารและสามารถแสดงปฏิกิรยิาตอบสนองต่อผู้ส่งสารทัง้น้ีเพื่อให้การ

สือ่สารบรรลุเป้าหมายนัน่เอง 

 ในการพจิารณาองคป์ระกอบทางดา้นผูส้ง่สารและผูร้บัสารนัน้ ในความเป็นจรงิแลว้ทัง้ผูส้ง่

สารและผูร้บัสาร กค็อื บุคคลอยา่งน้อย 2 คน ทีม่บีทบาทรว่มกนัอยูใ่นกระบวนการสื่อสาร ถา้ไมม่ผีู้

ส่งสาร และผูร้บัสารแลว้ การสื่อสารกจ็ะเกดิขึน้ไม่ได ้หรอืถ้ามแีต่ฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดเพยีงฝ่ายเดยีวก็

เชน่กนั การสือ่สารกจ็ะไมเ่กดิขึน้ ขอ้สําคญั ก็คอื ในกระบวนการสื่อสารระหว่างบุคคลนัน้ เราไม่

อาจชีใ้หต้ายตวัลงไปไดว้่า ใครเป็นผูส้่งสาร และใครเป็นผูร้บัสาร เพราะจรงิ ๆ แลว้ บุคคลทีท่ําการ

สื่อสารโดยเฉพาะอยา่งยิง่ ในการสื่อสารแบบเผชญิหน้า (Face to Face) ระหว่างบุคคล 2 คน ทัง้

สองคนต่างกม็บีทบาทเป็นทัง้ผูส้ง่สารและผูร้บัสาร เกอืบจะในเวลาเดยีวกนั ซึง่เราอาจเรยีกไดว้่าทัง้ 

2 คน แสดงบทบาทในฐานะที่เป็นคู่ของการสื่อสาร ต่างก็ทําหน้าที่ในการเข้ารหสั ตีความ และ

ถอดรหสัโดยสลบัเปลีย่นหมนุเวยีนกนัไปจนกวา่การสือ่สารจะบรรลุเป้าหมาย 

 ในกระบวนการสื่อสาร ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารประเภทใดหรอืระดบัใดก็ตาม นอกจาก

องค์ประกอบการสื่อสารทัง้ 4 ประการที่กล่าวข้างต้นแล้ว ก็น่าจะมีองค์ประกอบเพิ่มเติมอีก 2 

ประการ ทีจ่ะทาํใหก้ระบวนการตดิต่อสือ่สารมคีวามสมบรูณ์ยิง่ขึน้องคป์ระกอบทัง้ 2 ประการน้ี กค็อื 

ปฏกิริยิาตอบกลบัหรอืปฏกิริยิาสะทอ้นกลบั (feedback) และกรอบแห่งการอา้งองิ (Frame of 

reference) หรอืสนามแหง่ประสบการณ์รว่ม (Field of experience) ระหว่างผูส้ง่สารกบัผูร้บัสารใน

กระบวนการสือ่สารนัน้ ๆ ดว้ย 

จากเอกสารดงักล่าวขา้งต้น สรุปไดว้่าการสื่อสารเป็นพฤตกิรรมทางสงัคมของมนุษย ์ที่มี

จุดมุ่งหมายเพื่อการถ่ายทอดข่าวสาร แนวคดิ ความรู้สกึ หรอืความต้องการให้ผู้อื่นได้รบัรู้ การ

สื่อสารทีจ่ะใหบ้รรลุเป้าหมายไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพนัน้ มคีวามจําเป็นตอ้งเขา้ใจองคป์ระกอบของ

การสื่อสารซึ่งเป็นการป้องกันมิให้การสื่อสารนัน้ล้มเหลวลงได้ หรือเพื่อให้การสื่อสารประสบ

ผลสาํเรจ็ และบรรลุเป้าหมายทีต่ ัง้ไว ้

 

1.5 ประเภท/รปูแบบของการส่ือสารในองคก์าร 

 การตดิต่อสือ่สารในองคก์ารมวีธิกีารหลากหลายแตกต่างกนั มลีกัษณะวธิกีารตดิต่อสื่อสาร

ขึน้อยู่กบัความเหมาะสมของแต่ละประเภทของการติดต่อสื่อสาร ผู้บรหิารองค์การจะต้องรูจ้กัใช้
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ประเภทของการติดต่อสื่อสารที่เหมาะสม และยงัประโยชน์ต่อองค์การให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได ้

นักวชิาการจงึจดัแบ่งประเภทของการตดิต่อสื่อสารออกเป็นหลายประเภทแตกต่างกนัตามเกณฑท์ี่

นํามาใชเ้ป็นหลกัในการจาํแนกซึง่อาจแบ่งออกดงัต่อไปน้ี (วเิชยีร วทิยอุดม. 2550: 230-234) 

1. การตดิต่อสือ่สารตามลกัษณะของการใช ้ แบ่งการตดิต่อสือ่สารออกเป็น 2 วธิ ี 

ดงัต่อไปน้ี 

1.1 การตดิต่อสือ่สารแบบเป็นทางการ (Formal Communication) เป็นการ 

ติดต่อสื่อสารที่มีระบบแบบแผน มีข้อกําหนดไว้อย่างชัดเจน  กระทําเป็นลายลักษณ์อักษร            

มขีัน้ตอนเป็นไปตามสายการบงัคบับญัชาดงัที่ปรากฏตามแผนภูมขิององค์การ  ลกัษณะของการ

ตดิต่อสื่อสารจะเป็นการนําเอานโยบาย การตดัสนิใจ  หรอืคําแนะนําผ่านไปตามสายบงัคบับญัชา 

(Line of Authority)บางทีเ่รยีกว่าสายงานของการสัง่การ  (Flow of Command) ตวัอยา่งการสื่อสาร

แบบน้ีเหน็ไดช้ดัจากหน่วยงานราชการและองคก์ารทีม่ขีนาดใหญ่ 

1.2 การตดิต่อสือ่สารแบบไมเ่ป็นทางการ (Informal Communication) เป็น 

การติดต่อสื่อสารที่มไิด้ดําเนินไปตามระเบียบแบบแผนที่กําหนดไว้ หรอืไม่มรีะเบียบแบบแผน    

เป็นทางการตดิต่อสื่อสารระหว่างบุคคลในองคก์ารตามกลุ่มสงัคม  ขึน้อยู่กบัความชอบ ความสนใจ

หรอืมกีิจกรรมบางอย่างร่วมกนัที่ไม่เกี่ยวกบัโครงสร้างการบรหิารองค์การ การติดต่อสื่อสารจะ

เป็นไปในรปูแบบของปฏสิมัพนัธต์วัต่อตวั หรอืกระทํากนัเองเป็นสว่นตวั มลีกัษณะการกระจายขา่ว

กนัเป็นแบบเถาองุน่ (Grapevine) หรอืกระจายขอ้มลูหรอืขา่วสารไปยงับุคคลต่างๆ ไดร้วดเรว็ และ

พรอ้มกนัในครัง้เดยีวโดยไมต่อ้งเสยีเวลาซกัถาม 

2. การตดิต่อสือ่สารตามลกัษณะทศิทางของการตดิต่อ (Direction)  แบ่งการ 

ตดิต่อสือ่สารออกเป็น 4 วธิ ีดงัต่อไปน้ี 

2.1 การตดิต่อสือ่สารจากบนลงล่าง (Downward Communication) เป็นการ 

ติดต่อสื่อสารจากระดับสูงกว่าลงมาสู่ระดับตํ่ ากว่าในองค์การ หรือจากผู้บังคับบัญชาลงมาสู่

ผูใ้ต้บงัคบับญัชา จุดมุ่งหมายของการนสื่อสารแบบน้ีกค็อื เป็นการส่งหรอืถ่ายผ่านขอ้มูล เพื่อเป็น

การควบคุมกํากับงานภายในองค์การและสัง่การไปยงัผู้ปฏิบัติงานตามเป้าหมายขององค์การ  

ส่วนมากจะเป็นเรื่องเกี่ยวกบัวตัถุประสงค์ นโยบาย  วธิกีาร  คําสัง่  การขอร้องไปยงัหน่วยงาน

ต่างๆ ในองค์การ  สื่อที่จะใช้รูปของคําสัง่ให้ปฏิบตัิ  การออกกฎ  ระเบียบ  ขอ้บงัคบั  การออก

ประกาศ  การประชุม  การบนัทกึ  การแนะนํา  เป็นตน้ 

2.2 การตดิต่อสือ่สารจากล่างขึน้บน  (Upward Communication)  เป็นการ 
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ตดิต่อสื่อสารจากระดบัตํ่ากว่าขึน้ไปสูร้ะดบัที่สูงกว่าในองค์การ  หรอืจากผูใ้ต้บงัคบับญัชาขึน้ไปยงั

ผูบ้งัคบับญัชา จุดมุ่งหมายของการตดิต่อสื่อสารแบบน้ีกค็อื เป็นการตรวจสอบงานเป็นผลยอ้นกลบั 

(Feedback)  ว่างานที่ได้ปฏิบัติไปแล้วมีผลเป็นอย่างไร  โดยรายงานข้อมูลข่าวสารขึ้นไปยัง

ผูบ้งัคบับญัชาหรอืผูบ้รหิารระดบัทีสู่งกว่า  เพื่อเป็นการส่งขอ้มูลข่าวสารกลบัจากผูใ้ต้บงัคบับญัชา 

ทําใหไ้ดร้บัทราบผลของการปฏบิตังิาน ส่วนมากจะเป็นเรื่องเกี่ยวกบัการตอบสนองของคําสัง่ของ

พนักงาน สื่อที่ใช้จะเป็นรูปแบบรายงานความก้าวหน้าในการทํางาน  ขอ้เสนอแนะ  คําร้องทุกข ์ 

ขอ้คดิเหน็  และการขออนุมตั ิ เป็นตน้  

2.3 การตดิต่อสือ่สารตามแนวนอน (Horizontal Communication) เป็นการ 

ตดิต่อสื่อสารระหว่างบุคคลในระดบัเดยีวกนัในแนวนอนสายการบงัคบับญัชาตามลําดบัชัน้  หรอื

ระดบัใกลเ้คยีงกนัตามโครงสรา้งขององคก์าร  หรอืระดบัคนทีอ่ยูต่่างระดบักนักไ็ด ้ แต่มไิดม้คีาม

สมัพนัธ์กนัในเชงิผูบ้งัคบับญัชา และไม่มอีํานาจบงัคบับญัชาได ้จุดมุ่งหมายของการตดิต่อสื่อสาร

แบบน้ีกค็อื  เป็นการประสานงานและเป็นการร่วมกนัแกไ้ขปญัหาในการปฏบิตังิาน  สื่อทีใ่ชจ้ะเป็น

รปูแบบของการปรกึษาหารอืหรอืดว้ยวาจา เชน่ จดหมายโตต้อบ 

2.4 การตดิต่อสือ่สารตามแนวทแยงมมุ  (Diagonal Communication) เป็น 

การติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคลที่ต่างหน่วยงานหรือข้ามแผนกกนัและอยู่ต่างระดบักัน ทําการ

ตดิต่อสื่อสารระหว่างบุคคลทีอ่ยู่ต่างหน่วยงานหรอืขา้มแผนกกนัและอยู่ต่างระดบักนั  จุดมุ่งหมาย

ของการตดิต่อสื่อสารแบบน้ีกค็อื  เพื่อใหก้ารทํางานมปีระสทิธภิาพรวดเรว็  และงานบางอย่างไม่

สามารถจะรอการสื่อสารตามสายงาน  หรอืใช้การสื่อสารแบบขึน้ลงได้  เพราะจะทําใหง้านล่าช้า  

และเกดิขอ้เสยีหายต่อระบบงานโดยสว่นรวมได ้และเป็นการลดขัน้ตอนการทาํงาน    

3. การตดิต่อสือ่สารทีใ่ชช้อ่งทางเป็นหลกั (Channel)  แบ่งการตดิต่อสือ่สาร 

ออกเป็น 2  วธิ ี ดงัต่อไปน้ี  

 3.1 การตดิต่อสือ่สารทางเดยีว (One - Way Communication)  เป็นการ 

ตดิต่อสื่อสารทีผู่ส้ง่ขา่วสารไปฝา่ยเดยีว  ไมม่กีารยอ้นกลบัของขอ้มลูขา่วสารกลบัมาใหร้บัรู ้หรอืไม่

มีการแสดงปฏิกิริยาย้อนกลบัของผู้รบัข่าวสาร  ผู้รบัข่าวสารไม่มีโอกาสได้ซกัถามข้อสงสยัใน

ขา่วสารนัน้ไดเ้ลย  การตดิต่อสื่อสารแบบน้ีมกัจะเป็นคําสัง่  ขอ้กําหนด  หรอืแนวนโยบายทีจ่ะตอ้ง

กระทําตาม  ส่วนใหญ่จะเป็นลกัษณะการตดิต่อสื่อสารทีเ่ป็นทางการ ซึง่การตดิต่อสื่อสารทางเดยีว

โอกาสที่จะเกิดข้อบกพร่องในการติดต่อสื่อสารย่อมมมีาก  เพราะจุดอ่อนตรงที่ไม่ทราบว่าผู้รบั

ขา่วสารไดร้บัขา่วสารทีส่ง่ไปไดอ้ยา่งถูกตอ้งตรงกบัความตัง้ใจหรอืไม ่ ไมม่โีอกาสทีจ่ะทราบว่างาน

นัน้ดาํเนินไปตามวตัถุประสงคห์รอืไม ่  
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 3.2 การตดิต่อสือ่สารสองทาง (Two - Way Communication) เป็นการตดิต่อ  

สื่อสารที่ผูร้บัข่างสารมกีารตอบสนอง  และปฏกิริยิายอ้นกลบัไปยงัผูส้่งข่าวสาร ผูส้่งข่าวสารเปิด

โอกาสใหผู้ร้บัขา่งสารโตต้อบซกัถาม ไดถ้ามขอ้ขอ้งใจในขา่วสารทีไ่ดร้บัจากผูส้ง่สารหรอืผูอ้อกคาํสัง่  

ตลอดจนรายงานใหท้ราบถงึผลงานทีไ่ดจ้ดัทาํไปแลว้  เพื่อใหก้ารปฏบิตังิานเป็นไปตามจุดมุ่งหมาย

ทีต่อ้งการ  การตดิต่อสื่อสารแบบน้ีมกัอยู่ในรูปแบบ การประชุม สมัมนา การแลกเปลีย่นความ

คดิเหน็ ก่อใหเ้กดิผลดคีอื ช่วยใหเ้กดิความเขา้ใจระหว่างผูส้่งสารและผูร้บัสารดขีึน้ การยอ้นกลบั

ของขอ้มูล  ทําใหผู้ส้่งสารสามารถแกไ้ขขอ้มูลของเขาใหม่ได ้ แต่ผลเสยีสิน้เปลอืงเวลา เพราะการ

ป้อนกลบัของขอ้มลูตอ้งเสยีเวลามากกวา่ขอ้มลูขา่วสารจะยอ้นกลบัไปยงัผูส้ง่สารกต็อ้งใชร้ะยะเวลา 

4. การตดิต่อสือ่สารตามลกัษณะของวธิกีารตดิต่อสือ่สาร (Method) แบ่งการ 

ตดิต่อสือ่สารออกเป็น 2  วธิ ี ดงัต่อไปน้ี  

 4.1 การตดิต่อสือ่สารโดยใชถ้อ้ยคาํ (Verbal Communication) เป็นการตดิต่อ 

สื่อสารโดยตรงหรอืเผชญิหน้ากนัโดยใชว้าจา (Verbal) หรอืใชถ้อ้ยคาํ (Verbal Communication)  

ไดแ้ก่ การพูด  การเขยีนเป็นตวัหนังสอืแทนการพูด  ขอ้ดขีองการตดิต่อสื่อสารประเภทน้ี คอื ง่าย  

สะดวก  ประหยดัเวลา   เปิดโอกาสใหท้ัง้สองฝ่ายตดิต่อพบปะแลกเปลี่ยนความคดิเหน็ซึ่งกนัและ

กนัและยงัใหค้วามรูส้กึทีเ่ป็นกนัเองก่อใหเ้กดิความสนิทสนมกนัไดง้า่ย 

   4.2 การตดิต่อสื่อสารโดยภาษาทีไ่มใ่ชถ้อ้ยคาํ (Non - Verbal Communication) 

เป็นการติดต่อสื่อสารในลกัษณะที่ไม่ใช้วิธีพูดและการเขยีนเป็นตัวหนังสือแทนคําพูด แต่จะใช้

สญัลกัษณ์ อกัษรเครื่องหมาย การแสดงท่าทาง เช่น พฤตกิรรมการแสดงออกที่สหีน้า พฤตกิรรม

ทางน้ําเสยีง พฤตกิรรมภาษาทา่ทาง พฤตกิรรมการสมัผสั 

  5. การตดิต่อสือ่สารตามลกัษณะตามจาํนวนผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง (Participant)  แบ่งการ 

ตดิต่อสือ่สารออกเป็น 3  วธิ ี ดงัต่อไปน้ี  

    5.1 การตดิต่อสื่อสารระหว่างบุคคล (Interpersonal Communication)      

เกดิจากการพบปะสงัสรรคก์นัระหวา่งบุคคล เพือ่สรา้งความสมัพนัธอ์นัดต่ีอกนั 

    5.2 การตดิต่อสื่อสารของกลุ่ม (Intergroup Communication)  เกดิจากการ

รวมตวักนัของบุคคลตัง้แต่  2 คนขึน้ไป  เขา้รวมกนัเพราะความสนใจ อุดมการณ์  และผลประโยชน์

รวมกนั  และมคีวามชอบพอสนิทสนมกนัรวมตวักนัเขา้เป็นกลุ่มภายในองคก์ารหน่ึงๆ  อาจมกีลุ่มได้

หลายกลุ่ม  เช่นการประชุมกลุ่ม  แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกนั  เพื่อให้เกิดความเข้าใจ

ถูกตอ้งตรงกนัของกลุ่ม 
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    5.3 การตดิต่อสื่อสารขององคก์ารกบัสาธารณชน (Public and Organization 

Communication) หมายถงึ การตดิต่อสือ่สารขององคก์ารทัง้สภาพภายนอกและภายในองคก์าร 

    - ในแง่การตดิต่อสื่อสารกบัสภาพภายนอก  องค์การไดร้บัผลกระทบจาก

สภาพสิ่งแวดล้อมจากสภาพเศรษฐกิจ  สงัคม  การเมือง  กฎหมาย ฯลฯ  การดําเนินงานของ

องคก์ารควนเสรมิสรา้งการตดิต่อสือ่สารทีม่ปีระสทิธภิาพทัง้ผูส้ง่สาร  สื่อ  ผูร้บัสาร  เพื่อนําขอ้มลูมา

เป็นประโยชน์ต่อการตดัสนิใจ 

    - ในแง่การติดต่อสื่อสารกับสภาพภายในองค์การ  ควรจัดเสริมสร้าง

บรรยากาศของการรว่มมอืกนัใหม้กีารตดิต่อสื่อสาร  มคีวามเป็นกนัเอง สง่เสรมิใหเ้กดิความเขา้ใจที่

ดีต่อกันระหว่างบุคคลกับองค์การเพื่อจูงใจให้คนทํางานกับองค์การด้วยความเต็มใจและมี

ประสทิธภิาพ  สว่นไพโรจน์ วไิลนุช (2557: 13) กล่าวถงึ ประเภทของการสื่อสารในองคก์าร ว่าม ี3 

ลกัษณะ คอื การสื่อสารระหว่างบุคคล  การสื่อสารกลุ่ม และการสื่อสารสาธารณะ ซึ่งการส่ือสาร

ระหว่างบุคคล เป็นการสื่อสารโดยมผีูส้่งสารและผูร้บัสาร ไม่มคีนใดคนหน่ึงเป็นผูร้บัสารจะสลบั

บทบาทการเป็นผู้ส่งสารและรบัสาร ไม่มคีนใดคนหน่ึงเป็นผู้ส่งสารเพยีงอย่างเดียว การสื่อสาร

ประเภทน้ีอาจใชเ้พื่อการอยู่ร่วมกนัทางสงัคมทัว่ไป เช่น การในการทกัทายหรอืการสื่อสารกบัคนที่

พบบนรถประจาํทางและคุยเรือ่งดนิฟ้าอากาศ เรื่องทีนํ่ามาสื่อสารกนักอ็าจเป็นเรื่องสว่นตวัหรอืเรื่อง

งาน การสือ่สารประเภทน้ีอาจเป็นการสนทนา (Conversation) ทัง้แบบเหน็หน้าและไมเ่หน็หน้า เช่น 

การสนทนาผ่านโทรศพัท ์การโต้ตอบผ่านคอมพวิเตอรห์รอืการส่งจดหมาย  ส่วนการส่ือสารกลุ่ม 

เป็นการสื่อสารหลายคนหรอืมากกว่า 2 คน เช่น ในฝ่ายต่างประเทศขององค์การน้ีมพีนักงานมี

พนกังานจาํนวน 8 คน ในฝา่ยน้ีจะมกีารประชุมทุกเดอืน เมื่อมกีารประชุมระหว่างประเทศ ฝา่ยน้ีจะ

มกีารประชุมกนับ่อยขึน้เพื่อเตรยีมการจดัประชุมกท็าํใหทุ้กคนแลกเปลีย่นความคดิเหน็และรายงาน

ความคบืหน้าของการทํางานตามทีแ่ต่ละคนไดร้บัมอบหมาย และการส่ือสารสาธารณะ หมายถงึ 

การสื่อสารระหว่างองค์การและกลุ่มคนภายนอก เช่น องค์การประสานงานกบัสื่อมวลชนหรอืการ

สื่อสารระหว่างสมาชิกคนใดคนหน่ึงขององค์การและคนจํานวนมาก เช่น ผู้บริหารขององค์การ

สือ่สารกบัประชาชนภายนอกเพือ่ใหค้วามมัน่ใจในคุณภาพของการบรกิาร กล่าวโดยสรปุ การสื่อสาร

ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารระหว่างบุคคล การสื่อสารกลุ่มหรอืการสื่อสารสาธารณะมคีวามความสําคญั

ต่อองคก์าร เป็นส่วนหน่ึงทําใหเ้กดิการแลกเปลี่ยนขา่วสารในองคก์าร เมื่อคนหน่ึงสื่อสารกบัอกีคน

หน่ึงจะทาํใหเ้กดิการไหลของขา่วสารขึน้    
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 1.6 ระบบการส่ือสารในองคก์าร 

 ระบบการสื่อสารอยู่ในความสนใจของฝ่ายบรหิารและเป็นเรื่องที่นักบรหิารต่างต้องให้

ความสนใจเสมอ ทัง้น้ียิง่ไดอ้ทิธพิลของการพฒันาของเทคโนโลยดีา้นการสื่อสารมากยิง่ขึน้ดงัเช่นใน

ยคุปจัจุบนั  การสือ่สารจงึยิง่มน้ํีาหนกักลายเป็นปจัจยัหลกั  ทัง้เพื่อการสรา้งประสทิธภิาพกบักจิการ

กบัการต่อสูแ้ข่งขนักบัภายนอกอกีดว้ย การสื่อสารเป็นกระบวนการขัน้พืน้ฐานขององคก์ารทีท่ําให้

เกิดกิจกรรมต่างๆ ดําเนินไปโดยราบรื่นและเกิดการประสานงานระหว่างสมาชิกขององค์การ 

องค์การไดม้กีารววิฒันาการจงึทําใหเ้ป็นการยุ่งยากที่จะวนิิจฉัยว่าองค์กี่เป็นระบบหรอืโครงสรา้ง

หรอืบุคคลอย่างใดอย่างหน่ึงเท่านัน้ ลกัษณะการสื่อสารในองคก์ารอาจแบ่งโดยถอืตามทศันะทีม่อง

องคก์ารในมมุต่างๆ กนั เป็น 3 ประเภท (เสนาะ ตเิยาว.์ 2537: 11-17) คอื 

  1. ระบบรวม (Macro Approach) การแบ่งตามวธิน้ีีถอืวา่องคก์ารเป็นระบบรวมซึง่ 

ตอ้งมกีารตดิต่อสือ่สารกบัองคก์ารอื่นหรอืหน่วยงานภายนอก กจิกรรมต่างๆ ทีอ่งคก์ารกระทาํถอืว่า

เป็นกจิกรรมโดยรวมหรอืเป็นงานทีก่ระทําโดยคนในองคก์ารทัง้หมด ซึง่แบ่งออกไดเ้ป็น 4 ลกัษณะ 

คอื 

ก. การตดิตามรายงานและวเิคราะหข์อ้มลูทีเ่กดิขึน้ภายนอก  องคก์ารจะอยู ่

รอดไดน้านเพยีงใดย่อมขึน้อยู่กบัการปรบัตวัใหเ้ขา้กบัใหเ้ขา้กบัสงัคมที่องค์การนัน้ตัง้อยู่ จะต้อง

เสาะหาข้อมูลต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายนอก การนําข้อมูลมาวิเคราะห์ให้อยู่ในรูปแบบที่นําไปใช้ได้

รายงานใหผู้ท้ีเ่กีย่วขอ้งไดท้ราบและการกาํหนดหลกัการทีเ่หมาะสมเพือ่ปรบัตวัใหอ้ยูก่บัขอ้มลูนัน้  

ข. การพสิจูน์ใหเ้หน็จรงิ  องคก์ารจะตอ้งใชว้ธิกีารต่างๆ ทีจ่ะพสิจูน์ใหเ้หน็ 

ซึ่งวธิกีารส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องการสื่อสาร ถ้าหากองค์การทําใหเ้กดิข่างสารในทางบวกอยู่เสมอ 

และสรา้งความมัน่ใจในเรือ่งต่างๆ กจ็ะมอิทิธพิลจงูใจใหล้กูคา้เกดิความเชื่อถอืไดม้าก    

ค. การตดิต่อกบัองคก์ารอื่น  องคก์ารแต่ละแหง่ตอ้งคอยตรวจตราตดิตาม 

การดําเนินงานขององค์การอื่นว่าจะส่งผลกระทบมาถงึทัง้ทางตรงและทางออ้มอย่างไร ต้องอาศยั

เทคนิคการสื่อสารต่างๆ เช่น หนังสอืพมิพ ์ วารสาร เอกสาร การอภปิราย การแสดงความคดิเหน็

ของผูเ้ชีย่วชาญและอื่นๆ  วธิทีีใ่ชโ้ดยทัว่ไป ไดแ้ก่ การตดิต่อในรปูแบบขององคก์ารสมาคม ซึง่กลุ่ม

ดงักล่าวจะมกีารประชุมปรกึษาหารอืกนัเพื่อแลกเปลีย่นขอ้มลูในสว่นทีเ่กีย่วกบัการดําเนินงานหรอื

ผลประโยชน์ซึง่กนัและกนั 

ง. การกาํหนดวตัถุประสงค ์ การกาํหนดวตัถุประสงคข์ององคก์ารนบัเป็น 

กจิกรรมทีต่อ้งอาศยัการสือ่สารมากทีส่ดุ ก่อนทีอ่งคก์ารทีก่ําหนดวตัถุประสงคจ์ะตอ้งวเิคราะหข์อ้มลู

จากภายนอก จากขอ้มลูต่างๆ นําไปใชเ้ป็นพืน้ฐานของการกาํหนดวตัถุประสงคข์ององคก์าร  หลกัที่
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ปฏบิตัิกนัโดยทัว่ไปผูบ้รหิารระดบัสูงสุดขององค์การเป็นผูก้ําหนดวตัถุประสงค์ขึน้มาใหผู้บ้รหิาร

ระดบัรองลงมาปฏบิตัติามนโยบายทีว่างไว ้เพือ่ใหบ้รรลุวตัถุประสงคน์ัน้   

  2. ระบบย่อย (Micro Approach) การสือ่สารในแงน้ี่จะเน้นความสาํคญัของ 

หน่วยงานหรอืส่วนย่อยขององคก์าร แต่ละหน่วยกจ็ะมกีารการตดิต่อสื่อสารกนั  การสื่อสารจงึเป็น

เครือ่งสรา้งประสทิธภิาพในการทาํงานเพือ่ใหบ้รรลุเป้าหมายรว่มกนั ซึง่แบ่งเป็น 6 ลกัษณะคอื 

จ. การเป็นสมาชกิของกลุ่ม  ถา้หากเป้าหมายของกลุ่มสอดคลอ้งกบั 

เป้าหมายขององค์การ การดําเนินงานของกลุ่มก็เสรมิประสทิธิภาพขององค์การ การกระทําของ

สมาชกิในกลุ่มจะมผีลในทางบวกหรอืในทางลบยอ่มขึน้อยูก่บักจิกรรมขององคก์ารนัน้เป็นไปในทาง

จงูใจสมาชกิของกลุ่มหรอืขดัขวางความรูส้กึของสมาชกิ การสือ่สารนบัเป็นเครื่องมอืทีส่าํคญั ทีจ่ะทาํ

ใหก้ลุ่มมคีวามเขา้ใจ มเีป้าหมายรว่มกนัซึง่จะชกันํากลุ่มใหเ้ป็นประโยชน์ต่องานขององคก์าร 

ฉ. การปฐมนิเทศและการฝึกอบรม   การสือ่สารนบัเป็นเครือ่งมอืทีถู่ก 

นํามาใช้ในการปฐมนิเทศและฝึกอบรมพนักงานให้มคีวามรู้ความสามารถในการปฏิบตัิงานของ

องคก์าร 

ช. ความเกีย่วขอ้งกนัของสมาชกิ  มวีธิแีละเทคนิคทางการบรหิารทีนุ่่มนวล 

หลายอย่างทีก่ระตุ้นและส่งเสรมิใหม้กีารปฏบิตังิาน หวัหน้าไม่เพยีงแต่ใชค้ําสัง่อย่างเดยีวแต่ควรที่

จะตอ้งรบัฟงัปญัหาจากผูใ้ตบ้งัคบับญัชาดว้ย การสือ่สารจงึมทีัง้การสัง่งานจากบนลงมาขา้งล่าง การ

เสนอรายงานจากล่างไปขา้งบนและการตดิต่อประสานงานกนัในระหว่างพนักงานในระดบัเดยีวกนั

ดว้ย  

ซ. การสรา้งบรรยากาศในการทาํงาน  บรรยากาศเป็นสภาพทางจติวทิยา  

ซึง่เกดิขึน้จากความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลในทีท่ํางาน บรรยากาศการทํางานเกดิขึน้ดว้ยพฤตกิรรม

ของหวัหน้าของเพื่อนร่วมงานและบุคคลทัง้องค์การเป็นส่วนใหญ่และประกอบดว้ยสภาพทางวตัถุ 

เช่น สภาพห้องที่น่าอยู่ การสร้างบรรยากาศในการทํางานแม้ว่าคนจะมองที่งานหรอืที่วตัถุ แต่

โดยทัว่ไปแลว้บรรยากาศอยูท่ีค่น โดยเฉพาะอยูท่ีพ่ฤตกิรรมทางการสือ่สารของหวัหน้าเป็นสาํคญั 

ฌ. การควบคุมและการสัง่งาน  หน้าทีส่าํคญัของบุคคลในระดบับรหิารคอื  

การควบคุมและการกําหนดพฤตกิรรมของผูใ้ต้บงัคบับญัชา ซึง่มผีลกระทบต่อคนตลอดทัง้องคก์าร 

ผูบ้รหิารมคีวามรบัผดิชอบต่องานและต่อบุคคลทีอ่ยู่ในบงัคบับญัชาทีจ่ะทําใหง้านบรรลุเป้าหมายที่

กาํหนดไว ้ในการควบคุมและสัง่การตลอดจนการสรา้งความสมัพนัธร์ะหวา่งผูป้ฏบิตังิานดว้ยกนัลว้น

เป็นกิจกรรมที่ต้องกระทําโดยอาศยัเครื่องมือทางการสื่อสารที่ดีและมีประสิทธิภาพจึงจะทําให้

สามารถควบคุมพฤตกิรรมคนทีอ่ยูภ่ายใตก้ารบงัคบับญัชาของเขาใหท้าํงานตามทีต่อ้งการได ้    
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ญ. การสรา้งความพอใจ  การเกดิความไมพ่อใจในการทาํงานมจีากหลาย 

ประการ แต่สาเหตุจากการสือ่สารมอียู ่2 สาเหตุใหญ่ๆ คอื 

    1. คนไมพ่อใจเพราะเหตุวา่เขาไมม่หีรอืไมรู่ข้อ้มลูเพยีงพอที ่

เกีย่วกบังานทีเ่ขาทาํ  

    2. ความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคลในทีท่าํงานไมด่พีอ  

 

  3. ระบบเฉพาะบคุคล (Individual Approach) งานหรอืกจิกรรมต่างๆ ในองคก์าร 

จะประสบผลสาํเรจ็มากน้อยเพยีงใดยอ่มขึน้อยูก่บัการสือ่สารของสมาชกิทุกคน อาจแบ่งไดเ้ป็น 6 

แบบดว้ยกนัคอื 

   ก. การพดูกนัในกลุ่มทีท่าํงานดว้ยกนั  กลุ่มบุคคลทีท่าํงานดว้ยกนัจะตอ้งมุง่ 

ถือการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพเป็นสําคัญ ผู้ร่วมงานจะต้องมีความเข้าใจในเรื่องของการ

ตดิต่อสือ่สารระหวา่งกนัเพราะตอ้งอาศยัการสือ่สารเป็นเครือ่งมอือยา่งหน่ึงในการทาํงานรว่มกนั  

   ข. การเขา้รว่มประชุม  การประชุมนบัวา่เป็นวธิธีรรมดาทีใ่ชใ้นการแกป้ญัหา 

สําหรบัองค์การซึ่งใช้บ่อยๆ และมากที่สุดเป็นวิธีที่กระทําได้ง่ายที่สุด การโน้มน้าวให้บุคคลอื่น

ยอมรบัมตหิรอืขอ้เสนอในทีป่ระชุมและการนําการประชุมไปสูเ่ป้าหมายทีก่าํหนดไว ้

   ค. การเขยีนคูม่อื  คูม่อืนบัเป็นเอกสารทีส่าํคญัอยา่งหน่ึงทีใ่ชส้าํหรบัเป็น 

แนวทางในการปฏบิตังิานและเป็นสือ่ระหวา่งองคก์ารกบับุคคลภายนอก 

   ง. การรา่งจดหมาย  การเขยีนจดหมายยงัคงเป็นเครือ่งมอืในการสือ่สารที ่

จาํเป็นยิง่ขององคก์าร 

   จ. การทาํสญัญาขาย  การขายสนิคา้เป็นงานทีส่าํคญัทีส่ดุในการดาํเนิน 

ธุรกจิซึง่ตอ้งอาศยักจิกรรมทางการสือ่สาร 

   ฉ. การโตแ้ยง้  โดยทัว่ไปในการทาํงานจะตอ้งมกีารถกเถยีงกนัในเรือ่งต่างๆ  

กนัเพื่อหาขอ้สรุปของการทํางาน การโต้แยง้จะต้องเป็นผูม้คีวามรูค้วามเขา้ใจในเรื่องการชกันําให้

บุคคลอื่นคลอ้ยตาม 

 กล่าวโดยสรุป  การจดัระบบการสื่อสารสมยัใหม่น้ี ที่มเีทคโนโลยสีารสนเทศก้าวหน้า  

ทางเลอืกการจดัได้เปิดขึ้นอย่างมหาศาลและแปลกใหม่ ซึ่งสมาชกิขององค์การต่างจะสามารถมี

ทางเลอืกไดอ้ย่างมาก  ซึง่การเลอืกใชแ้ละออกแบบอย่างไรจงึเหมาะสมนัน้  ขึน้อยู่กบัการพจิารณา

ถึงความจําเป็นและต้องการใช้ข้อมูลก่อนอื่นใด  จากนัน้ก็จะต้องพจิารณาถึงความเหมาะสมกบั
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องค์การของตน  โดยอาจต้องมองถึงวฒันธรรมขององค์การ  และความสําคญัของสื่อสญัลกัษณ์

ต่างๆ  ทีใ่ชอ้ยูด่ว้ย 

 1.7 พฤติกรรมการส่ือสารในองคก์าร 

  กรชิ สบืสนธิ ์(2538): 68) กล่าวถึงพฤติกรรมการสื่อสารว่าคอื  การแสดงออกของ

บุคคลในองคก์าร  ไม่ว่าการพดู  การเขยีน  หรอือากปักรยิา  การแต่งกาย  น้ําเสยีง  การจดัทีน่ัง่ที่

ทาํงาน  ฯลฯ  เป็นภาพรวมของบุคคลทีม่อีกีฝา่ยหน่ึงรบัรูไ้ดแ้ละเกดิผลกระทบต่อการสื่อสารสะทอ้น

กลบั  หรอืพฤตกิรรมของอกีบุคคลหน่ึง  จะเหน็ไดว้่าการสื่อสารเกี่ยวขอ้งกบัองค์การอย่างใกลช้ดิ  

หากวฒันธรรมหลกัขององคก์ารนัน้ๆ ใชห้ลกัสมัพนัธเ์น้นการอยู่รว่มกนัอยา่งสนิทสนมเป็นกนัเองมี

สายงานการบงัคบับญัชาน้อย  พฤตกิรรมการสื่อสารของบุคลากรกจ็ะมุ่งทีค่นทีท่ํางานดว้ยกนัเป็น

หลักหากองค์การนัน้จัดและยึดถือแนวความคิดคลาสสิก  มีการแบ่งสายการบังคับบัญชา          

การควบคุมทีล่ดลัน่ไปตามลําดบัชัน้พฤตกิรรมการสื่อสารจะเป็นไปตามขอ้บงัคบักฎเกณฑท์ีก่ําหนด  

พฤตกิรรมการสือ่สารจะเน้นทีง่านเป็นหลกัขณะเดยีวกนั  ในองคก์ารอาจเกดิการสื่อสารอยา่งไมเ่ป็น

ทางการทดแทนเป็นวฒันธรรมการสื่อสารอกีรปูแบบหน่ึง  ซึง่แตกต่างกนัออกไป  สว่นองคก์ารทีจ่ดั

โดยยดึหลกัการวเิคราะหอ์งคก์ารเชงิระบบ เป็นการจดัองคก์ารตามสภาพแวดลอ้มและใชว้ชิาการ

หลายสาขามาประกอบกนั  พรอ้มทีจ่ะปรบัรปูแบบไปตามสภาพแวดลอ้มพยายามรกัษาความสมดุล

และความสอดคล้อง  ประสานสนับสนุนระหว่างทุกฝ่ายเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ  

พฤตกิรรมการสือ่สารจะคาํนึงถงึทัง้คนและงานนําไปสูร่ะบบเปิด  คอื  เปิดรบัขอ้มลูขา่วสาร  สื่อสาร

สองทางระหวา่งทุกฝา่ย  วฒันธรรมองคก์ารจะมบีทบาทมากขึน้ ซึง่พฤตกิรรมการสื่อสารในองคก์าร

มกัเกีย่วขอ้งกบัองคป์ระกอบสาํคญัๆ  

  ผู้บงัคบับญัชา พฤติกรรมการสื่อสารของผู้บงัคบับญัชา ไม่ว่าจะเป็นผู้จดัการ  

หัวหน้างาน ฯลฯ จะเป็นสิ่งกําหนดพฤติกรรมของพนักงานในควบคุมดูแลของเขา เป็นการ

ลอกเลยีนแบบซึ่งผูใ้ต้บงัคบับญัชามกัจะไม่รูต้วั  ผูบ้งัคบับญัชาจะใกล้ชดิสนิทสนมกบัพนักงานก็

ต่อเมื่อใชว้ธิสีื่อสารทีม่ปีระสทิธภิาพกบัพนกังาน  คอื  สง่เสรมิและยอมรบัการสื่อสารสองทาง ซึง่จะ

ช่วยใหเ้กดิความเขา้อกเขา้ใจ  เหน็ใจเขา  และมองดเูขาอยา่งทีเ่ขาเป็น  ความปรารถนาด ีเป็นสิง่ที่

ผูจ้ดัการหรอืหวัหน้างานควรจะมใีหแ้ก่พนักงานและควรสื่อสารใหพ้นกังานรูถ้งึความปรารถนาดนีัน้  

และตอ้งพรอ้มทีจ่ะใหค้ําแนะนําเสรมิความคดิทีพ่นักงานแสดงออกเพื่อใหเ้กดิความรูส้กึว่าตนไดร้บั

การยอมรบั  พฤติกรรมน้ีหากทําด้วยความจรงิใจ  ผู้บรหิารจะได้รบัการยอมรบั  เชื่อถือศรทัธา  

จากพนกังานเป็นการตอบแทน 
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  ผู้ใต้บงัคบับญัชา  โดยทัว่ไปแลว้ผูใ้ต้บงัคบับญัชาจะลอกเลยีนแบบ วธิกีาร ของ

ผูบ้งัคบับญัชาเสยีเป็นสว่นมาก เพราะเชื่อว่าผูบ้งัคบับญัชามปีระสบการณ์มาก่อน อาจมอีายุสงูกว่า  

การศกึษาสูงกว่า ฯลฯ เมื่อผูบ้รหิารใหค้วามใกล้ชดิ เขา้ใจในตวัเขา กจ็ะมอีสิระในการคดิ กล้าพูด  

กลา้ทาํมากขึน้ มคีวามรอบรูแ้ละเขา้ใจในนโยบายต่างๆ มากยิง่ขึน้ เพราะความคุน้เคยในการสื่อสาร

ของผูบ้งัคบับญัชาทําใหก้ลา้ซกัถามและแสดงความคดิเหน็ พฤตกิรรมการสื่อสารเช่นน้ี ย่อมทําให้

พนักงานหรือผู้ใต้บังคับบัญชามีความพร้อมที่จะทํางานมากยิ่งขึ้น และทํางานได้อย่างมี

ประสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ มคีวามภาคภมูใิจทีต่นไดเ้ขา้มาเป็นสมาชกิในองคก์าร  

  บรรยากาศในการส่ือสาร  บรรยากาศการสื่อสารในองค์การจะเป็นไปอย่างเป็น

กนัเอง เป็นบรรยากาศแบบเปิดรบัความคดิเหน็ซึ่งกนัและกนั ส่งเสรมิการสื่อสารในระบบเปิด หรอื

การสื่อสารสองทาง ซึง่ถอืว่าเป็นการสื่อสารทีม่ปีระสทิธภิาพ ทัง้ผูบ้รหิารและพนกังาน ต่างฝา่ยต่าง

ยอมรบัความคดิเหน็ของกนัและกนั ปรกึษาหารอืกนัเสมอ ทาํใหง้านบรรลุเป้าหมาย มคีวามเขา้ใจ

กนั  ความเขา้ใจทําใหเ้กดิความเหน็อกเหน็ใจซึ่งกนัและกนั ในการปฏบิตัิงานตามหน้าที่ที่ได้รบั

มอบหมายหรอืระบุไวส้าํหรบัคนแต่ละคน 

  ผลงาน/ผลดีท่ีจะมีต่อการทาํงานเม่ือใช้การส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ มคีวาม

พยายามในการทาํงานสงูของทุกๆ ฝา่ย เกดิความตัง้ใจ ความสนใจ ในการทาํงานพนกังานทุกระดบั

มคีวามพึง่พอใจในการทํางานสงูขึน้  เพราะความภาคภูมใิจในตนเองทีเ่ป็นทีย่อมรบัฟงัและยอมรบั

ขอ้เสนอแนะ  ยอมรบัวา่มสีว่นในการทาํงานใหส้าํเรจ็ เมือ่ผลงานออกมาด ีผลงานกจ็ะเป็นตวักระตุน้  

เป็นแรงเสรมิให้ทุกคนร่วมมอืกนัยิง่ขึ้น มคีวามสามคัคีกลมเกลียวกนัมากยิง่ขึ้น ผลงานที่ดเีป็น

ผลงานมาจากการสือ่สารทีด่ ีมรีะบบ ทาํใหท้ัง้ผูบ้งัคบับญัชาและผูใ้ตบ้งัคบับญัชามคีวามไวว้างใจกนั  

รกังานทีท่ํา ภาคภูมใิจในความสาํเรจ็ของงานทีต่นมสี่วนร่วม และเชื่อมัน่มากขึน้ ทําใหไ้วว้างใจกนั

มากยิง่ขึน้ แน่นเฟ้นขึน้ระหวา่งทัง้สองฝา่ย 

  การส่ือสารด้วยความเมตตาธรรม  การใหค้วามเมตตากรุณาต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชา

จะตอ้งแสดงออกมาใหเ้หน็ดว้ยการพดู การเขยีน การแสดงออก (ท่าทาง) และการปฏบิตั ิถอืว่าเป็น

วฒันธรรมอย่างหน่ึง ซึ่งสามารถใช้ปฏบิตัไิด้ในองค์การที่มรีะบบและส่งเสรมิการสื่อสารแบบเปิด

พฤตกิรรมการสือ่สารดว้ยความเมตตากรณุาสามารถแปลความออกมาเป็นรปูธรรมได ้ เชน่ 

1. การเอย่ปากใหค้วามชว่ยเหลอืของผูบ้งัคบับญัชา 

2. พดูชวนใหอ้อกความเหน็ 

3. พดูแสดงความเขา้ใจ เหน็ใจ 

4. พดูแสดงความรบัผดิชอบในสว่นของตน 
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5. พดูจากใจจรงิ เมือ่คดิอยา่งไรกพ็ดูไปอยา่งนัน้   

 พฤติกรรมการส่ือสารตัวต่อตัว  การสื่อสารตัวต่อตัวเป็นการสื่อสารที่ช่วยให้เกิด

มติรภาพระหว่างบุคคลไดเ้ป็นอยา่งด ีเพราะช่วยตอบสนองประสามสมัผสัการบัรูข้องแต่ละบุคคลได้

ดกีว่าการสื่อสารรปูแบบอื่น ทําใหเ้กดิการจดจํา และช่วยกระชบัมติรภาพระหว่างบุคคลไดเ้มื่อพบ

กนัอกี  ต่างฝ่ายต่างเรยีนรูซ้ึ่งกนัและกนัอย่างยุตธิรรม การสื่อสารระหว่างบุคคลทําใหท้ัง้สองฝ่าย

สามารถเจรจาโต้ตอบกนัได้ทนัท ีพฤติกรรมการสื่อสารระหว่างบุคคลหรอืการสื่อสารตวัต่อตวัที่

สําคญัอกีประการหน่ึง คอื การใหค้วามสนใจด้านการรบัฟงั ผูท้ําการสื่อสารจะต้องเรยีนรูแ้ละฝึก

ทกัษะในการรบัฟงัพร้อมกบัแสดงการตอบสนองที่เหมาะสม ว่าตนเองกําลงัรบัฟงัเรื่องราวนัน้ๆ  

พรอ้มกบัแสดงความเขา้ใจอกีฝา่ยหน่ึง 

 การพฒันาสมรรถภาพการส่ือสารในองคก์าร  เมื่อการสื่อสารในองคก์ารเป็นสิง่จาํเป็น

ในการจดัการและการบรหิารงาน  ผูบ้รหิารควรมคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการพฒันาตนเองดา้น

การสือ่สาร  แนวทางในการพฒันาสมรรถนะภาพการสือ่สารเพือ่การบรหิารมดีงัน้ี 

   1. พฒันาความรูแ้ละประสบการณ์ ผูบ้รหิารจําเป็นตอ้งสะสมความรูด้ว้ยการอ่าน 

การฟงั การคดิ รูจ้กัสงัเกต ในเรื่องต่างๆ และเป็นคนใจกวา้งทีจ่ะฟงัความคดิเหน็ของคนอื่น ทัง้ใน

เรือ่งเกีย่วกบัตนเองโดยตรงและเรือ่งทีเ่กีย่วขอ้งกบังานในหน้าที ่

   2. พฒันาทกัษะการสื่อสาร ไม่ว่าจะเป็นการพูด การเขยีน ล้วนจําเป็นอย่างยิง่

สาํหรบัผูบ้รหิารเพราะผูบ้รหิารตอ้งรูจ้กัใชค้น พดูกบัคน เรยีนรูว้ธิกีารพดู การสัง่การ การตดิตามผล 

   3. กําหนดเป้าหมายสิ่งที่ต้องการพฒันาเพื่อให้การพฒันาเป็นไปตรงจุดและ

สามารถตรวจสอบความสาํเรจ็ได ้

   4. สรา้งตน้แบบเฉพาะของตนเอง ผูบ้รหิารแต่ละคนมลีลีา วธิกีาร ทีแ่ตกต่างกนั 

จงึควรคดิตน้แบบ วธิกีารของตนเองไวใ้ชง้าน เพือ่การสือ่สารทมีปีระสทิธภิาพ 

   5. ฝึกความสามารถในการปรบัเปลีย่น เพื่อใหก้ารสื่อสารไดผ้ลตรงตามเป้าหมาย

ทีก่ําหนดไว ้การยดึมัน่ในรปูแบบมากเกนิไปจะทาํใหเ้กดิความเขา้ใจผดิได ้การรูจ้กัการปรบัเปลีย่น

โดยมไีหวพรบิ และเขา้ใจว่า “คน” มคีวามแตกต่างกนัออกไปเพราะพืน้ฐานความต้องการ ความรู้

ประสบการณ์ ทัศนคติ ฯลฯ แตกต่างกัน ทําให้ผู้ทําการสื่อสารจะต้องรู้จ ักปรับเปลี่ยนตาม

สถานการณ์มากยิง่ขึน้  

 จากความหมายขา้งต้นจะเหน็ไดว้่า การสื่อสารนัน้เกี่ยวขอ้งกบัวฒันธรรมองค์การอย่าง

ใกลช้ดิ ดงันัน้พฤตกิรรมการสื่อสารของบุคคลในองคก์ารนัน้ย่อมไดร้บัผลกระทบหรอืแสดงออกซึ่ง

วฒันธรรมขององคก์ารนัน้ๆ  
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 1.8 ปัญหาและอปุสรรคของการติดต่อส่ือสารในองคก์าร 

 การตดิต่อสื่อสารทีป่ระสบปญัหาและอุปสรรคจะทาํใหก้ารตดิต่อสื่อสารดอ้ย ประสทิธภิาพ 

และจะสง่ผลกระทบต่อประสทิธภิาพของเป้าหมายการบรหิารงานในองคก์าร ซึง่ปญัหาและอุปสรรค

ของการติดต่อสื่อสารอาจเกดิขึน้ไดใ้นทุกขอ์งค์ประกอบของกระบวนการการติดต่อสื่อสารและยงั

ปรากฏปญัหาต่างๆ ทีเ่กดิขึน้ภายในองคก์ารอกีดว้ย 

  อรอนงค์ สวัสดิบุ์รี (2555: 275-283) ได้กล่าวถึง ปญัหาของการติดต่อสื่อสารใน

องคก์ารซึง่มกัจะเกดิขึน้ไดเ้สมอวา่มดีงัต่อไปน้ี 

  ปญัหาจากองคป์ระกอบพืน้ฐานของการสือ่สาร 

1. ผูส้ง่สาร (Sender or source) ปญัหาทีเ่กดิขึน้กบัตวัผูส้ง่สารเองดงัน้ี 

1.1 ปญัหาทีเ่กดิกบับุคลกิภาพของผูส้ง่สารเอง เชน่ ผูส้ง่สารขาดความ 

น่าเชื่อถอื ทาํใหผู้ร้บัสารไมเ่ชื่อมัน่ในขอ้มลูทีไ่ดร้บัและสง่ผลต่อประสทิธผิลของการสือ่สารนัน้ 

1.2 ผูส้ง่สารขาดความรูจ้รงิในขอ้มลูทีก่าํลงัทาํการสือ่สารนัน้ 

1.3 ผูส้ง่สารมอีคตต่ิอผูร้บัสารและประเดน็ทีก่าํลงัสือ่สารในขณะนัน้ 

1.4 ผูส้ง่สารใชอ้ารมณ์ในการสง่สาร 

1.5 ผูส้ง่สารขาดความเขา้ใจในวตัถุประสงคข์องการสง่สารนัน้อยา่ชดัเจน 

1.6 ผูส้ง่สารมเีจตนาทีจ่ะบดิเบอืนขา่วสารเพือ่ปกปิด 

2. สาร (Message) ปญัหาทีเ่กดิขึน้กบัตวัสารมดีงัน้ี 

2.1 ขา่วสารทีไ่ดร้บัไมช่ดัเจน ทาํใหส้บัสนหรอืเขา้ใจยาก 

2.2 การเรยีบเรยีงขา่วสารไมเ่รยีงตามลาํดบัทาํใหส้บัสนเขา้ใจยาก 

2.3 การใหข้า่วสารทีม่ากจนเกนิไปทาํใหเ้กดิภาวะทว้มทน้ของขา่วสาร 

2.4 ขา่วสารนัน้ใชภ้าษาทีเ่ขา้ใจยาก 

2.5 ขา่วสารนัน้ไมส่มบรูณ์ ขาดรายละเอยีดทีส่าํคญั 

2.6 ขอ้มลูทีจ่ดัทาํขึน้อยา่งรบีรอ้นทาํใหเ้กดิความผดิพลาดในการนําเสนอขอ้มลู 

3. ชอ่งทางการสือ่สาร (Channel)  ปญัหาทีเ่กดิขึน้จากชอ่งทางการสือ่สารมดีงัน้ี 

3.1 การเลอืกใชช้อ่งทางการสือ่สารทีไ่มเ่หมาะสมกบัผูส้ง่สาร เชน่ ผูส้ง่สารม ี

ทกัษะในการเขยีนอธบิายทีด่ ีควรเลอืกสือ่สิง่พมิพ ์เชน่ หนงัสอืพมิพ ์แผน่พบั ฯลฯ 

3.2 การเลอืกใชช้อ่งทางการสือ่สารทีไ่มเ่หมาะสมกบัลกัษณะของสาร เชน่  

การเลอืกใชส้ือ่สิง่พมิพก์บัขา่วสารทีต่อ้งการความรวดเรว็ จะมปีระสทิธภิาพน้อยกวา่การใชส้ือ่

วทิยกุระจายเสยีง 
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3.3 การเลอืกใชช้อ่งทางการสือ่สารทีไ่มเ่หมาะสมกบัผูร้บัสาร เชน่ การใชส้ือ่ 

สิง่พมิพก์บัผูร้บัสารทีเ่ป็นวยัรุน่อาจไดผ้ลน้อยกวา่สือ่ทีเ่ป็นวทิยกุระจายเสยีงหรอืสือ่โทรทศัน์ 

4. ผูร้บัสาร  (Receiver)  ปญัหาทีเ่กดิกบัผูร้บัสารมดีงัน้ี 

4.1 ผูร้บัสารขาดประสทิธภิาพในการรบัสาร เชน่ การทีผู่ร้บัการอาจจะ 

บกพรอ่งทางประสาทสมัผสั หรอืการรบัสารในทีท่ีม่เีสยีงรบกวน 

4.2 ผูร้บัสารมอีคตต่ิอผูส้ง่สารและเรือ่งทีท่าํการสือ่สาร 

4.3 ผูร้บัสารไมพ่รอ้มในการรบัสารในขณะทีท่าํการสือ่สาร 

4.4 ผูร้บัสารมอีารมณ์ในการรบัสารขณะนัน้ เชน่ อารมณ์ไมด่ ี

4.5 ผูร้บัสารขาดประสบการณ์รว่มกบัผูส้ง่สารขณะนัน้ 

4.6 ผู้รบัสารเลือกรบัสารที่ต้องการโดยการเพกิเฉยต่อข่าวสารที่ตนเองไม่

สนใจ 

  นอกจากปญัหาทีเ่กดิจากองคป์ระกอบของการสื่อสารนัน้ (ผูส้่งสาร สาร ช่องทางการ

สือ่สาร และผูร้บัสาร) ยงัมปีญัหาต่างๆ ทีเ่กดิขึน้ในองคก์ารดงัน้ี 

1. ปญัหาของความเขา้ใจทีไ่มส่อดคลอ้งกนัระหวา่งผูส้ง่สารและผูร้บัสาร 

2. ปญัหาเรือ่งขา่วสารล่าชา้ 

3. ปญัหาเรือ่งขา่วสารไมถ่งึผูร้บัสาร 

3.1 ปญัหาเกดิขึน้จากเจตนาของผูร้บัสาร เชน่ จงใจรบัสารทีต่นเองพอใจ 

3.2 ปญัหาเกดิจากความไมเ่จตนาของผูท้าํการสือ่สาร  เชน่ การเลอืกใชส้ือ่ 

ผดิจากลกัษณะของขา่วสารทีเ่รง่ดว่นมาก 

4. ปญัหาเรือ่งการบดิเบอืนขา่วสาร 

5. ปญัหาเรือ่งขา่วลอืทีเ่กดิขึน้ในองคก์าร (Rumor) 

5.1  การกาํเนิดของขา่วลอื (Birth) ขา่วลอืเกดิขึน้ไดจ้ากความวติกกงัวล 

(Anxiety) และความรูส้กึไมแ่น่นอน (Uncertainty) ของคนในสงัคมหรอืองคก์ารนัน้ๆ 

5.2  การแพรก่ระจายของขา่วสาร (Transmission) ขา่วลอืมกีารแพรก่ระจาย 

เมือ่ผูบ้อกกล่าวขา่วสารเกดิความเชื่อ วา่ขา่วนัน้มาจากเรือ่งจรงิ ขา่งลอืนัน้กจ็ะแพรไ่ปอยา่งรวดเรว็  

5.3 จุดจบของขา่วลอื (Death) วธิกีารจดัการกบัขา่วลอืสามารถทาํไดห้ลายวธิ ี 

 กล่าวคอื 

5.3.1 การวเิคราะหแ์ละการเผชญิกบัขา่วลอืทีเ่กดิขึน้นัน้โดยจดัการ 

แถลงการณ์เพือ่ชีแ้จงขอ้เทจ็จรงิ 
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5.3.2 การบอกกล่าวขอ้เทจ็จรงิและเปิดโอกาสใหซ้กัถาม 

5.3.3 ใหค้วามรูถ้งึผลกระทบต่อองคก์ารและสงัคม 

5.3.4 เปิดเผยขอ้มลูดว้ยขอ้เทจ็จรงิ สิง่ทีต่อ้งพงึระวงั คอื อยา่บดิเบอืน 

ขอ้มลูเพือ่หวงัผลเฉพาะหน้า 

5.3.5 ดาํเนินคดตีามกฎหมาย 

 สอดคลอ้งกบั ณฎัฐช์ุดา วจิติรจามร.ี (2553: 35-42)  กล่าววา่ อุปสรรคในการสือ่สารใน

องคก์าร มดีงัน้ี 

  1. ปญัหาทีเ่กดิจากภาษา (Semantic) 

   หน้าที่ล้มเหลวของการสื่อสารเกิดขึ้นเมื่อผู้รบัสารตีความหมายเน้ือหาของสาร

แตกต่างไปจากความหมายทีผู่ส้ง่สารตอ้งการจะสือ่ ซึง่บางครัง้คาํทีใ่ชส้ือ่สารมหีลายความหมาย 

  2. การบดิเบอืนขา่วสาร (Message distortion) 

หน้าทีล่ม้เหลวเกดิขึน้เมือ่ผูส้ง่สารและผูร้บัสารขาดกรอบอา้งองิ (Frame of  

reference) รว่มกนั มนุษยท์ุกคนมคีวามแตกต่างกนัในประสบการณ์ทีส่ง่ผลใหท้าํการตคีวามหมาย

ต่อสิง่ต่างๆ ทีพ่บเหน็แตกต่างกนัดว้ย 

  3. การกรองขอ้มลูขา่งสาร (Filtration) 

บางครัง้ผูส้ง่สารกรองหรอืตดัเน้ือหาสารบางอยา่งออกโดยตัง้ใจและไมต่ัง้ใจ ซึง่ทาํ 

ใหผู้ร้บัสารตคีวามหมายเน้ือหาของสารผดิพลาด 

  4. เวลาในการสง่เน้ือหาสาร (Message timing) 

เน้ือหาทีม่กีีก่าํหนดเวลาสัน้มาก ทาํใหผู้ร้บัสารไมม่เีวลาพอทีจ่ะตคีวามสารอยา่ง 

ถูกตอ้ง 

  5. ความเงยีบงนัในองคก์ร (Organization silence) 

   จากงานวจิยัพบวา่การขาดการสือ่สารเป็นหน้าทีล่ม้เหลวอยา่งรุน่แรง ความเงยีบ 

งนัเป็นสถานการณ์ทพีนักงานไม่เตม็ใจแสดงความคดิเหน็ต่อเหตุการณ์หรอืสิง่ทีเ่กดิขึน้ในองคก์าร 

เพราะเชื่อว่าความคดิเหน็ของตวัเองไม่ก่อใหเ้กดิประโยชน์ใดๆ  หรอืแย่ไปกว่านัน้ อาจก่อใหเ้กดิ

ผลเสยีต่อตนเอง 

  6. ความสมัพนัธท์างสถานภาพระหวา่งผูส้ ือ่สาร (Status relationship) 

สถานภาพของบุคคลในองคก์ารมมีากมาย เชน่ ตําแหน่งหน้าที ่หอ้งทาํงาน  

ฯลฯ  สถานการไดส้กดักัน้การสือ่สารไดอ้ยา่งมปีระสทิธผิลระหว่างผูท้ีม่สีถานภาพต่างระดบักนั เช่น 

ผูบ้งัคบับญัชากบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ปญัหาการสื่อสารทีพ่บคอื ลูกน้องมกับอกหวัหน้าเฉพาะในสิง่ที่
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คดิว่าหวัหน้าสนใจและไม่พดูในสิง่ทีค่ดิว่าหวัหน้าไม่อยากไดย้นิ มแีนวโน้มในการปกปิดปญัหาและ

ความผดิพลาดทีเ่กดิขึน้ 

  7. การเป็นเจา้ของขอ้มลู (Information ownership) 

หากองคก์ารใหค้วามสาํคญักบัตําแหน่งหรอืความรูข้องบุคคลมากและใชเ้ป็น 

ตวัชีว้ดัความสาํเรจ็แทนการใหคุ้ณคา่กบัความสาํเรจ็ในการรว่มมอืและประสานงาน จะทาํใหเ้กดิการ

แสวงหาอํานาจซึ่งไดม้าจากการเป็น “เจา้ของ” ขอ้มูลทีส่ําคญั กล่าวคอื ใครเป็นเจา้ของขอ้มูลกจ็ะ

เป็นผูม้อีาํนาจ ทาํใหเ้กดิปญัหาการกกัเกบ็และหวงขอ้มลู 

  8. ระยะหา่งทางกายภาพ (Physical distance) 

โครงสรา้งองคก์ารทีป่ระกอบดว้ยลาํดบัชัน้ทางการบงัคบับญัชาหลายระดบั ทาํให ้

ผูส้่งสารและผูร้บัสารอยู่ห่างกนัมาก ข่าวสารจากต้นตอของแหล่งสารต้องถ่ายทอดหลายคนหลาย

ขัน้ตอนกวา่ขา่วสารนัน้จะถงึผูร้บัสารเป้าหมาย ซึง่มคีวามเป็นไปไดส้งูมากทีค่วามหมายของขา่วสาร

จะถูกบดิเบอืนไปหรอืมกีารถ่ายทอดขา่วสารผดิ 

  9. การสือ่สารขา้มลาํดบัขัน้ (Bypassing) 

การสือ่สารขา้มลาํดบัเป็นการสือ่สารทีข่า้มชอ่งทางหรอืขา้มบุคคลใดบุคคลหน่ึงที ่

ควรจะไดร้บัขา่วสารนัน้ก่อน 

  10. ความไมส่นใจของผูบ้รหิาร (Managerial unconcern) 

การไมส่นใจหรอืเมนิเฉยของผูบ้รหิารเป็นอุปสรรคอยา่งหน่ึงของการสือ่สารโดย 

สาเหตุมาจาก 

   10.1 ผูบ้รหิารไมถ่่ายทอดขา่วสารทีจ่าํเป็น เพราะเขา้ใจวา่ทุกคนทีเ่กีย่วขอ้ง 

ทราบขา่วสารนัน้แลว้ หรอืผูบ้รหิารขาดความกระตอืรอืรน้ 

   10.2 องคก์ารไมเ่หน็ความสาํคญัของการสือ่สารสองทาง การสือ่สารสองทางใน 

ความคดิของผูบ้รหิารจํากดัอยู่เพยีงการสื่อสารคําสัง่จากผูบ้งัคบับญัชาไปยงัผูใ้ต้บงัคบับญัชา และ

การรายงานการปฏิบัติงาน และการรายงานผลการปฏิบัติงานจากผู้ใต้บังคับบัญชาไปยัง

ผูบ้งัคบับญัชา 

  11. การขาดการตดิต่อสือ่สาร (Lack of communication) 

ความลม้เหลวของการสือ่สาร สามารถเกดิจากการขาดการตดิต่อสือ่สารภายใน 

องคก์าร การสือ่สารทีเ่กดิขึน้จากความลกึลบัของการจดัการและความซบัซอ้นของโครงสรา้งองคก์าร

ที่มีขนาดใหญ่ การติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคลในองค์การทําได้ไม่ง่ายนัก เพราะช่องทางการ
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ตดิต่อสื่อสารมกัมผีูใ้ชม้าก เช่น สายโทรศพัทไ์ม่ว่าง ทุกคนยุ่งจนไม่มเีวลามาพูดคุยกนั เปรยีบ 

เสมอืนมอืซา้ยไมรู่ว้า่มอืขวากาํลงัจะทาํอะไรอยู ่คอื ไมม่กีารประสานงาน 

  12. ภาระในการตดิต่อสือ่สาร (Communication load) 

อุปสรรคการสือ่สารทีเ่กดิจากภาระในการตดิต่อสือ่สารม ี2 ลกัษณะ คอื ภาระการ 

สือ่สารน้อยเกนิไป (Communication underload) และภาระการสือ่สารหนกัเกนิไป 

(Communication overload) 

 จากปญัหาต่างๆ ที่กล่าวมานัน้ จะเห็นได้ว่า ปญัหาที่เกิดขึ้นในองค์การอาจเกิดจาก

โครงสรา้งทีไ่มช่ดัเจน  เชน่ มลีาํดบัขัน้การบงัคบับญัชาซบัซอ้นซึง่สง่ผลต่อการสื่อสารในองคก์ารนัน้

ได ้นโยบายการสื่อสารไม่เหมาะสม  เช่น ผูบ้รหิารไม่เขา้ใจหรอืไม่ใหค้วามสําคญัต่อการสื่อสารใน

องคก์าร 

 

2. สาํนักหอสมดุกลาง มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
  สาํนกัหอสมุดกลาง มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ก่อตัง้ขึน้มาพรอ้ม กบัวทิยาลยั
วชิาการศกึษากล่าวคอื เมื่อโรงเรยีนฝึกหดัครชูัน้สงู ถนนประสานมติร ไดร้บัการสถาปนาขึน้เป็น
วทิยาลยัวชิาการศกึษาในปี พ.ศ. 2497 ในขณะนัน้ สาํนักหอสมุดกลางมฐีานะเป็นเพยีงแผนก
หอสมุด สงักดัโดยตรงกบัสาํนกังานอธกิารบด ี และดาํเนินงานควบคู่กบัวทิยาลยัวชิาการศกึษามา
โดยตลอด จนเมื่อไดร้บัการยกฐานะขึน้เป็นมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ หอสมุดจงึไดร้บัการยก
ฐานะขึน้เป็นสาํนกัหอสมดุกลางดว้ย  
  เมื่อเริม่แรก หอสมุดตัง้อยูท่ีต่กึคณะศกึษาศาสตร ์ (ปจัจุบนั คอื ตกึ 3 ชัน้ 3) 
ดาํเนินงานในระยะ 7 ปีแรกระหว่าง พ.ศ. 2498 ถงึ พ.ศ. 2505 กจิการหอสมุด ไดข้ยายและ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเรว็เพราะไดร้บัความช่วยเหลอืทางวชิาการและการเงนิจาก A.I.D. และ 
USOM (ในขณะนัน้) โดยทาํสญัญากบัมหาวทิยาลยัอนิเดยีน่า เพือ่ปรบัปรงุหอสมดุของวทิยาลยัวชิา
การศกึษา ตามโครงการความช่วยเหลอืไดม้กีารส่งคณาจารยท์ีป่ฏบิตังิานในหอสมุดไปศกึษาวชิา
บรรณารกัษศาสตรส์มยัใหม่ ขณะเดยีวกนั รฐับาลสหรฐัอเมรกิาไดส้่งผูเ้ชีย่วชาญจากแผนกวชิา
บรรณารกัษศาสตร ์มหาวทิยาลยั อนิเดยีน่า มาช่วยในการจดัตัง้หอสมุด และใหค้วามช่วยเหลอืใน
ดา้นการจดัหาตารา และสือ่โสตทศันวสัดุ  
  ใน พ.ศ. 2499  มกีารจดัสรา้งอาคารหอสมุดวทิยาลยัวชิาการศกึษา ประสานมติร มี
พืน้ที ่ 912 ตารางเมตร สามารถเกบ็หนงัสอืไดป้ระมาณ 100,000 เล่ม  และเปิดบรกิารเมื่อเดอืน
ธนัวาคม พ.ศ. 2500 อาคารหอสมุดหลงัน้ี มกีารตดิตัง้ระบบเครื่องปรบัอากาศทัง้อาคาร จงึนบัไดว้่า
เป็นหอสมดุทีท่นัสมยัทีส่ดุในประเทศไทยในขณะนัน้  
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  ต่อมาเมื่ออาคารเดมิไม่สามารถรองรบัความตอ้งการไดอ้กีต่อไป เน่ืองจากมกีารเพิม่

วสัดุต่างๆ ประกอบกบัวทิยาลยัไดเ้ปิดรบันิสติเพิม่ขึน้ทุกปี จงึทําใหเ้น้ือทีส่าหรบับรกิารผูใ้ชม้ไีม่

เพยีงพอ ทางวทิยาลยัจงึไดส้รา้งอาคารหอสมุดขึน้อกี 1 หลงัใน พ.ศ. 2514 ขนาดพืน้ที ่ 2,986 

ตารางเมตร และเปิดใหใ้ชเ้มื่อวนัที ่ 3 เมษายน พ.ศ. 2515 ทาํใหห้อสมุดมอีาคาร 2 หลงั เชื่อม

ตดิต่อกนัและกนั รวมพืน้ทีใ่นการใชง้านทัง้สิน้ 3,898 ตารางเมตร 

  ใน พ.ศ. 2528 มหาวทิยาลยัพจิารณาเหน็ว่าอาคารหอสมุดมสีภาพแวดลอ้มแออดั  

อนัเน่ืองจากมนิีสติเพิม่มากขึน้ ประกอบกบัหอสมุดเองกม็ปีรมิาณทรพัยากรสารสนเทศเพิม่มากขึน้

มหาวทิยาลยัจงึไดจ้ดัสรา้งอาคารหอสมุดหลงัใหม่ขึน้ พรอ้มกบัขอพระราชทานพระนามาภไิธย 

“สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ” อญัเชญิจารกึเป็นชื่ออาคารสาํนกัหอสมดุกลาง 

  อาคารสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ เริม่ก่อสรา้งเมือ่วนัที ่13 ตุลาคม พ.ศ. 2529 แลว้

เสรจ็เมื่อวนัที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2532 และเปิดให้บรกิารเมื่อวนัที่ 19 มถุินายน พ.ศ. 2532 เป็น

อาคาร 7 ชัน้ มพีืน้ทีใ่ชง้าน 10,200 ตารางเมตร  

  ต่อมาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2544 สํานักหอสมุดกลาง ไดร้บัการจดัสรรงบประมาณ

เพือ่ต่อเตมิอาคารเพิม่อกี 1 ชัน้ (ชัน้ 8) ทาํใหม้พีืน้ทีใ่ชง้านเพิม่ขึน้อกีประมาณ 1,400 ตารางเมตร 

 ปจัจุบนั(พ.ศ. 2557) สาํนกัหอสมดุกลาง มพีืน้ทีใ่ชง้านทัง้หมดประมาณ 11,600 ตารางเมตร 

 

หอสมดุ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ องครกัษ์  
 นบัตัง้แต่ไดร้บัการสถาปนาเป็นมหาวทิยาลยั เมื่อ พ.ศ. 2517 เป็นตน้มา มหาวทิยาลยั  
ศรนีครนิทรวโิรฒ ไดม้กีารพฒันาอย่างต่อเน่ืองมกีารจดัตัง้คณะใหม่ ทางดา้นวทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยเีพิม่ขึน้อกีหลายคณะ และเพิม่การผลติบณัฑติในสาขาวชิาทีข่าดแคลน แต่ขอ้จาํกดัใน
ดา้นสถานทีข่องมหาวทิยาลยัทีซ่อยประสานมติร (สุขมุวทิ 23) กอปรกบัมหาวทิยาลยัมทีีด่นิทีไ่ดร้บั
บรจิาค จากบรษิทัทาํนาศรีษะกระบอืจาํกดั จาํนวน 947 ไรเ่ศษ ทีถ่นนรงัสติ-นครนายก คลอง 16 
อาํเภอองครกัษ์ จงัหวดันครนายก  
 มหาวทิยาลยัจงึขยายงานผลติบณัฑติไปทีอ่ําเภอองครกัษ์  โดยผลติบณัฑติทางดา้น

วทิยาศาสตรส์ขุภาพ วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยวีทิยาศาสตรส์ิง่แวดลอ้ม งานพฒันามหาวทิยาลยัที่

องครกัษ์ดาํเนินการ มาตัง้แต่กลางแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิ ระยะที ่ 6 โดยเริม่งาน

พฒันาพืน้ทีแ่ละการก่อสรา้งอาคารสาํหรบัหอสมดุ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ องครกัษ์ และเปิด

ใหบ้รกิารแก่นิสติคณะวศิวกรรมศาสตร ์ ตัง้แต่เดอืนมถุินายน พ.ศ.2539 โดยใชพ้ืน้ทีส่ว่นหน่ึงของ

ชัน้ 4 คณะวศิวกรรมศาสตร ์เป็นสถานทีท่าํการชัว่คราว ต่อมาเมือ่อาคารหอสมดุสรา้งเสรจ็เรยีบรอ้ย

แลว้ จงึไดย้า้ยไปทีอ่าคารใหมใ่นเดอืนมกราคม พ.ศ. 2541 แต่นัน้มา 
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ห้องสมดุคณะแพทยศาสตร ์ 
 ใน พ.ศ.2528 ได้มกีารจดัตัง้คณะแพทยศาสตร์ขึน้ โดยความร่วมมอืระหว่าง
กรงุเทพมหานครกบัมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ซึง่นิสติแพทยช์ัน้ปีที ่1-3 เรยีนระดบัพรคีลนิิกที่
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ประสานมติร สว่นในระดบัคลนิิกปีที ่4-6 ตอ้งไปเรยีนและฝึกปฏบิตัิ
ทีว่ชริพยาบาล หอ้งสมุดคณะแพทยศาสตรจ์งึไดร้บัการจดัตัง้ขึน้เมื่อ พ.ศ. 2530 เพื่อใหบ้รกิารแก่
คณาจารย ์ นิสติ และบุคลากรของคณะแพทยศาสตรท์ีว่ชริพยาบาล หอ้งสมุดคณะแพทยศาสตรถ์อื
เป็นสว่นราชการหน่ึงของสาํนักหอสมุดกลาง โดยทางนิตนิัย ใหม้กีารจดัทําแผนงาน และดาํเนิน
นโยบายรว่มกนั และในทางปฏบิตัใิหด้าํเนินงานขึน้ตรงต่อคณบดคีณะแพทยศาสตร ์ 
 และในเดอืนมกราคม พ.ศ.2543 หอ้งสมุดคณะแพทยศาสตร ์ไดย้า้ยไปเปิดใหบ้รกิารทีช่ ัน้ 
5 อาคารศูนยก์ารแพทยส์มเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯสยามบรมราชกุมาร ีณ มหาวทิยาลยัศรนีคริ
นทรวโิรฒองครกัษ์ จงัหวดันครนายก และต่อมาเมื่อวนัที ่6 ธนัวาคม พ.ศ. 2554 ทางคณะ
แพทยศาสตรไ์ดย้า้ยหอ้งสมดุคณะ ไปอยูบ่รเิวณชัน้ 1 อาคารคณะแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีค
รนิทรวโิรฒ องครกัษ์ (รายงานประจาํปี 2556 สาํนกัหอสมุดกลาง. มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ. 
2557: 3-5) 

 
การแบง่ส่วนราชการภายในของสานักหอสมดุกลาง 
 สาํนกัหอสมุดกลาง มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ เป็นหน่วยงานสง่เสรมิและสนบัสนุน
งาน ของมหาวทิยาลยั มกีารจดัแบ่งสว่นราชการตามทีท่บวงมหาวทิยาลยักําหนดเมื่อ พ.ศ. 2530  
ม ี 5 ฝา่ย ไดแ้ก่สาํนกังานเลขานุการ ฝา่ยพฒันาทรพัยากรและวเิคราะหส์นเทศ ฝา่ยบรกิาร  ฝา่ย
วารสาร และฝา่ยโสตทศันศกึษา สว่นฝา่ยเทคโนโลยหีอ้งสมดุเป็นการแบ่งสว่นราชการภายใน และมี
หอ้งสมดุในสงักดัอกี 2 แหง่คอื หอ้งสมดุคณะแพทยศาสตร ์และหอสมดุ มศว องครกัษ์  
 ต่อมาสาํนกังานเลขานุการ เปลีย่นชื่อเป็น สาํนกังานผูอ้าํนวยการ ตามประกาศทบวง 
มหาวทิยาลยั เรือ่งการแบ่งสว่นราชการภายในมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ พ.ศ. 2544 ระยะเวลา
กว่า 10 ปีทีผ่่านมา มกีารนําเทคโนโลยมีาใชใ้นการปฏบิตังิานของหอ้งสมุด มผีลต่อการ
เปลีย่นแปลงการใหบ้รกิารสารสนเทศในรปูแบบต่างๆ มากขึน้ ประกอบกบัมหาวทิยาลยัมนีโยบาย
ให้หน่วยงานปรบัปรุงโครงสร้างให้สอดคล้องกบัยุทธศาสตร์การพฒันามหาวทิยาลยั สํานัก
หอสมุดกลาง ซึง่มแีนวโน้มทีจ่ะปฏริปูองคก์รใหถู้กตอ้งตามภาระงานทีค่ลา้ยคลงึกนั เพื่อลดขัน้ตอน
การปฏบิตังิานและเพิม่ประสทิธภิาพในการใหบ้รกิารแก่สมาชกิและผูใ้ชบ้รกิารทัว่ไป ใหไ้ดร้บัความ
สะดวกรวดเรว็มากยิง่ขึน้  
 ดงันัน้ สาํนักหอสมุดกลาง จงึไดนํ้าเสนอโครงสรา้งการแบ่งส่วนราชการใหม่ใหท้ีป่ระชุม
ผูบ้รหิารของมหาวทิยาลยัไดพ้จิารณา และทีป่ระชุมฯ มมีตใิหเ้ป็นโครงการทดลองใช ้1 ปี ทัง้น้ีตัง้แต่
วนัที ่9 ตุลาคม 2546 - 8 ตุลาคม พ.ศ. 2547 สาํนกัหอสมุดกลาง ใชโ้ครงสรา้งการแบ่งสว่นราชการ
ใหมใ่นการบรหิารงาน ม ี 9 หน่วยงานยอ่ย ไดแ้ก่ สาํนกังานผูอ้าํนวยการ งานพฒันาทรพัยากร
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สารสนเทศ งานวเิคราะหแ์ละจดัทาํฐานขอ้มลูทรพัยากรสารสนเทศ งานบรกิารทรพัยากรสารสนเทศ 
งานสง่เสรมิผูใ้ช ้ งานเทคโนโลยกีารศกึษา งานเทคโนโลยสีารสนเทศ หอสมุดมหาวทิยาลยัศรนีคริ
นทรวโิรฒ องครกัษ์ และหอ้งสมดุคณะแพทยศาสตร ์
 ต่อมาใน พ.ศ. 2554 ถงึปจัจุบนั (พ.ศ. 2557) สาํนกัหอสมุดกลาง ไดม้กีารปรบัโครงสรา้ง
การแบ่งสว่นราชการภายในอกีครัง้หน่ึง โดยมหีน่วยงานยอ่ย 8 งาน 1) สาํนกังานผูอ้าํนวยการ 2) 
งานบรหิารจดัการทรพัยากรสารสนเทศ 3) งานวารสาร 4) งานบรกิารทรพัยากรสารสนเทศ 5) งาน
เทคโนโลยกีารศกึษา 6) งานเทคโนโลยสีารสนเทศ 7) หอสมุดมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
องครกัษ์ และ 8) หอ้งสมดุคณะแพทยศาสตรด์งัแผนภมูโิครงสรา้งจากภาพประกอบ 2 

 
 

ภาพประกอบ 2 แผนภมูโิครงสรา้งการแบ่งสว่นราชการภายใน ของสาํนกัหอสมดุกลาง 
(ทีม่า: สาํนกัหอสมดุกลาง. มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ. 2556: 7) 

 
สาํนักหอสมุดกลาง มีปรชัญา ปณิธาน วิสยัทศัน์ และพนัธกิจ  (สาํนกัหอสมุดกลาง. 
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ. 2556: ออนไลน์) ดงัน้ี  
 ปรชัญา : แหล่งสารสนเทศ เพือ่การเรยีนรูต้ลอดชวีติ 
 ปณิธาน : มุง่มัน่ใหบ้รกิารสารสนเทศทีไ่ดม้าตรฐาน ทนัสมยั ตรงกบัความตอ้งการของ
ผูใ้ชแ้ละสง่เสรมิใหผู้ใ้ชม้ทีกัษะในการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง  
 วิสยัทศัน์ : สาํนกัหอสมดุกลางเป็นแหล่งการเรยีนรูช้ ัน้นํา เพือ่สนบัสนุนมหาวทิยาลยัสู่
การเป็น มหาวทิยาลยัวจิยั ตอบสนองต่อสงัคม และมุง่สูอ่งคก์รคุณภาพ 
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 พนัธกิจ: 1. สนบัสนุนการเรยีนการสอน การวจิยั และเป็นแหล่งการเรยีนรูต้ลอดชวีติ  
    2. บรกิารวชิาการทีม่คีุณภาพ  
    3. สบืสานการทาํนุบาํรงุวฒันธรรมและศลิปะ   
    4. พฒันาระบบบรหิารทีม่คีณุภาพ และธรรมาภบิาล 
 
3. งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 บงกชรตัน์ เกตุศรีพงษ์ (2547: 65) ศกึษาสภาพการตดิต่อสื่อสารภายในตามทศันะ
ผูบ้รหิาร อาจารย ์และบุคลากร สถาบนัราชภฏัธนบุร ีกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 257 คน เครื่องมอืทีใ่ชใ้น
การเกบ็รวบรวมขอ้มูลเป็นแบบสอบถามความคดิเหน็ ลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดบั สถิติที่ใช้ในการวเิคราะห์ขอ้มูล  ได้แก่ ค่าคะแนนเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงแบน
มาตรฐาน  การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว และทดสอบเป็นรายคู่ในกรณีที่มคีวาม
แตกต่างอยา่งมนีัยสาํคญัทางสถติ ิพบว่าผูบ้รหิาร อาจารย ์และบุคลากร มคีวามเหน็เกีย่วกบัสภาพ
การดต่อสื่อสารภายในสถาบนัราชภฏัธนบุร ีในแต่ละดา้นและโดยรวมว่ามคีวามเหมาะสมในระดบั
ปานกลางทัง้น้ีอาจเป็นเพราะว่าผูบ้รหิารใหค้วามสําคญัของการตดิต่อสื่อสารในสถาบนัน้อยกว่าที่
ควรจะเป็น อาจเน่ืองมาจากกระบวนการสื่อสารจากบนลงล่างที่ผูบ้รหิารคดิว่าได้ถ่ายทอดขอ้มูล
ข่าวสารเป็นลําดบัขัน้ลงมานัน้ทัว่ถงึ แต่ในทางปฏบิตัอิาจารยแ์ละบุคลากรเป็นผูร้บัขอ้มูลข่าวสาร 
การทีข่า่วสารสง่ผา่นมาหลายขัน้ตอนอาจทําใหไ้ดร้บัขา่วสารไม่ครบถว้นไม่ทัว่ถงึ และคลาดเคลื่อน
จากความเป็นจรงิ ทาํใหค้วามคดิ ความรูส้กึ และความเขา้ใจระหว่างผูบ้รหิาร อาจารย ์และบุคลากร
ไมส่อดคลอ้งกนั ซึง่อาจจะสง่ผลเสยีต่อการปฏบิตังิานของอาจารยแ์ละบุคลากร รวมทัง้กระบวนการ
บรหิารงานในสถาบนัใหป้ระสบผลสาํเรจ็อยา่งมปีระสทิธภิาพตามวตัถุประสงคข์องสถาบนัได ้ดงันัน้
ผูบ้รหิารจงึควรตระหนกัในความสาํคญัของการตดิต่อสือ่สารภายในสถาบนั เน่ืองจากการบรหิารงาน
ในสถาบนัจาํเป็นตอ้งอาศยัระบบการตดิต่อสือ่สารเพือ่เป็นสือ่กลางในการเชื่อมโยงความสมัพนัธแ์ละ
ความเข้าใจของบุคลากรในสถาบันให้เป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน อันจะเป็นวิธีการที่ช่วยให้การ
ปฏบิตังิานบรรลุผลสาํเรจ็ตามเป้าหมายและวตัถุประสงคข์องสถาบนั 
 เพญ็ศรี ทบัทิม (2541: บทคดัย่อ) ศกึษาสภาพและปญัหาการสื่อสารในการปฏบิตังิาน
ของผูบ้รหิาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่วทิยาลยัเทคนิคกาฬสนิธุ์ กลุ่มตวัอย่าง จํานวน 137 คน 
เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลูมลีกัษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) 33 ขอ้ และ
แบบสอบถามมาตรตราส่วนประมาณค่า 36 ขอ้ มคี่าความเชื่อมัน่ทัง้ฉบบั .94 ใช้สถิติรอ้ยละ 
ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบว่า ผูบ้รหิาร อาจารย ์และเจา้หน้าที่ มคีวามเหน็โดย
ภาพรวม และจําแนกตามตวัแปร สถานภาพตําแหน่งและวุฒกิารศึกษา และประสบการในการ
ปฏบิตังิานในทํานองเดยีวกนั คอื ใชส้ื่อสารเป็นแบบลายลกัษณ์อกัษรมากกว่าการสื่อสารดว้ยวาจา 
ดา้นวธิกีารทีใ่ชใ้นการสือ่สารแบบลายลกัษณ์อกัษรทีใ่ชม้ากคอื หนงัสอืเวยีน การสื่อสารดว้ยวาจาใช้
การพบปะพูดคุยหรอืสัง่การเป็นรายบุคคล ดา้นการส่งข่าวสารพบว่าชนิดของข่าวสารทีใ่ชม้ากคอื 
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ขา่วสารทีเ่กีย่วกบักฎ ระเบยีบ แนวปฏบิตั ิลกัษณะของขา่วสารทีบุ่คลากรไดร้บัมคีวามชดัเจน และ
สามารถตคีวามและเขา้ใจได ้สาํหรบัปญัหาการสือ่สารพบวา่ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง และ
เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้พบว่า มปีญัหาอยู่ในระดบัมาก 1 ด้าน คอืการส่งข่าวสาร ส่วนอื่นๆ จะมี
ปญัหาอยูใ่นระดบัปานกลาง 
 จุฑารตัน์ มาลยัพวง (2550: 66) ศึกษาปญัหาการติดต่อสื่อสารของบุคลากร
มหาวทิยาลยัมหาสารคาม กลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 108 คน เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลูเป็น
แบบสอบถามสภาพปญัหาการตดิต่อสื่อสาร แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั สถติทิีใ่ชใ้นการ
วเิคราะหข์อ้มูล คอื รอ้ยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทอสอบสมมตฐิานใชส้ถติ ิF-test 
(One-way ANOVA) พบว่าปญัหาการตดิต่อสื่อสารดา้นการส่งขา่วสารมปีญัหาอยูใ่นระดบัมาก เมื่อ
พจิารณาเป็นรายขอ้พบวา่ มปีญัหาอยูใ่นระดบัมากคอื การปฏบิตัติามขา่วสารทีไ่ดร้บัจากการสง่สาร
กะทนัหนัหรอืระยะเวลากะชัน้ชดิมาก รองลงมาคอื ความรวดเรว็ในการสง่ขา่วสารแบบเป็นทางการ 
เช่น หนังสือราชการมหีลายขัน้ตอน ทัง้น้ีอาจเน่ืองมาจากการที่มสีายบงัคบับญัชายืดยาว ซึ่งมี
ข ัน้ตอนการนําเสนองานตามระเบยีบวธิปีฏบิตัิของทางราชการ จงึอาจทําใหก้ารส่งข่าวสารล่าช้า 
โดยเฉพาะเอกสารทีเ่ป็นลายลกัษณ์อกัษร อกีทัง้ผูบ้รหิารหน่วยงานสว่นใหญ่เป็นอาจารยท์ีท่าํหน้าที่
สอนดว้ย จงึอาจมเีวลาในการตรวจหนงัสอืราชการน้อยลงไปดว้ย 
 ลกัษณา กฤตสทุธาชีวะ (2548: 58) ศกึษาองคป์ระกอบทีม่อีทิธพิลต่อการสื่อสารในการ
ทํางานของพนักงาน บรษิทั การ์เมน้ท์ เทค อนิเตอร์เนชัน่แนล จํากดั กรุงเทพมหานคร กลุ่ม
ตวัอย่างจํานวน 201 คน เครื่องมอืที่ใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล  ได้แก่ แบบสอบถามองค์ประ   
กอบทีม่อีทิธพิลต่อการสื่อสารในการทาํงาน สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหส์มมตฐิาน ไดแ้ก่  วเิคราะหห์า
ค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์ของเพยีรส์นั  และการวเิคราะหถ์ดถอยพหูคูณ  พบว่า องค์ประกอบที่มี
ความสมัพนัธ์ทางบวกกบัการสื่อสารกบัการทํางานของ พนักงาน บรษิทัการ์เมน้ท์ เทค อนิเตอร์
เนชัน่แนล จาํกดั กรุงเทพมหานคร อยา่งมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 ม ี3 องคป์ระกอบคอื เพศ
ชาย (X1) ลกัษณะทางกายภาพในการทํางาน (X13) และสมัพนัธภาพระหว่างพนักงานกบั
ผูบ้งัคบับญัชา (X14) อย่างมนีัยสําคญัทางสถติิที่ระดบั .05 ม ี1 องค์ประกอบ คอืสมัพนัธภาพ
ระหวา่งพนกังานกบัเพือ่นรว่มงาน (X15)  
 ศภุลาภ โอวรางค ์(2548: 72) ศกึษาความพงึพอใจของผูป้กครองทีม่ต่ีอการตดิต่อสื่อสาร
ของโรงเรยีนสนัตสิุขวทิยา กลุ่มตวัอย่างจํานวน 373 คน เครื่องมอืที่ใชใ้นวจิยั  คอื แบบสอบถาม
ความพงึพอใจของผูป้กครองทีม่ต่ีอการตดิต่อสือ่สารของโรงเรยีนสนัตสิขุวทิยา ซึง่เป็นแบบสอบถาม
ประมาณคา่ 5 ระดบั  การวเิคราะหข์อ้มลูใชก้ารค่าเฉลีย่ ค่ารอ้ยละ ค่าสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน  การ
วเิคราะหแ์บบแปรปรวนแบบทางเดยีว (One way ANOVA และการทดสอบค่าที ่t-test)  พบว่า 
ระดบัความพงึพอใจของผูป้กครองทีต่่อการตดิต่อสื่อสารของโรงเรยีนสนัตสิุขวทิยา อยูใ่นระดบัมาก
ทัง้โดยรวม และรายด้าน ทัง้น้ี อาจเน่ืองจากผู้ส่งสารหรือครูเจ้าหน้าที่ให้ข่าวสาร มีความ
กระตอืรอืรน้ และพยายามในการตดิต่อสื่อสารผูป้กครอง ขอ้มูลทีผู่ป้กครองไดร้บัสามารถนําไปใช้
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ประโยชน์ได ้มคีวามกระชบัและเพยีงพอ นอกจากนัน้วธิกีารทีใ่ชใ้นโรงเรยีน ไดแ้ก่ จดหมาย การ
ประชุม วารสาร และโทรศพัท์มรีูปแบบที่เพยีงพอ และเหมาะสมในการสื่อสาร ทําใหผู้ป้กครองมี
ความพงึพอใจอยูใ่นระดบัมาก 
 สิริลกัษณ์ พชัรนฤมล (2553: 73) ศกึษาผลกระทบของการสื่อสารของพนักงานบรษิทั 
เจม ครเีอชัน่ จํากดั กรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอย่างจํานวน 147 คน เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการศกึษา
คน้ควา้ไดแ้ก่  แบบสอบถามผลกระทบของการสื่อสารของพนักงานบรษิทั เจม ครเีอชัน่ จํากดั 
กรุงเทพมหานคร สถิติที่ใช้ในการวเิคราะห์ขอ้มูลค่าท ี(t-test)  และการวเิคราะหค์วามแปรปรวน
ทศิทางเดยีว (One way Analysis of Variance) พบว่าพนักงานบรษิทั เจม ครเีอชัน่ จํากดั 
กรงุเทพมหานคร ไดร้บัผลกระทบของการสื่อสารอยูใ่นระดบัปานกลาง ทัง้น้ีเพราะการสื่อสารในการ
ทาํงานของพนกังานบรษิทัเจม ครเีอชัน่ จํากดั นัน้ ผลกระทบทีเ่กดิขึน้ส่วนใหญ่สามารถมองเหน็ได้
ชดัเจน เน่ืองจากเป็นการสื่อสารในการทํางานทางด้านเครื่องประดบัอญัมณี ซึ่งมกีารตรวจสอบ
ความถูกต้องเรยีบร้อยของชิ้นงานของเสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นการสื่อสารเพื่อบรรยายถึง
ลกัษณะถงึชิน้งาน ดงันัน้ เมื่อเกดิปญัหาซึง่เป็นผลกระทบจาการสื่อสารขึน้ ทําใหพ้นักงานสามารถ
แกไ้ขปญัหาไดท้นัท่วงท ีและไม่ส่งผลเสยีต่องานในส่วนอื่นๆ จงึทําใหพ้นักงานบรษิทัเจม ครเีอชัน่ 
จาํกดั ไดร้บัผลกระทบการสือ่สารอยูใ่นระดบัปานกลาง 
 จนัทิมา กิตติวฒันาชยั (2550: 108) ศกึษาปจัจยัทีส่ง่ผลต่อความสามารถในการสื่อสาร
ของพนักงานบรษิัท ล็อกซเล่ย์ จํากดั (มหาชน) เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอย่าง
จํานวน 222 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลได้แก่  แบบสอบถามปจัจัยที่ส่งผลต่อ
ความสามารถในการสื่อสารของพนักงานบริษัท ล็อกซเล่ย์ จํากัด (มหาชน) เขตคลองเตย 
กรุงเทพมหานคร สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลูไดแ้ก่  การวเิคราะหค์่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธข์อง
เพยีรส์นั  และการวเิคราะหถ์ดถอยพหุคณู  พบว่า ปจัจยัทีส่ง่ผลต่อความสามารถในการสื่อสารของ
พนักงานบรษิทั ล็อกซเล่ย์ จํากดั (มหาชน) เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ม ี2 ปจัจยั โดย
เรยีงลําดบัจากมากไปหาน้อย ไดแ้ก่ ประสบการณ์ในการทํางาน และสมัพนัธภาพระหว่างพนักงาน
กบัผูบ้งัคบับญัชา 
 แวววรรณ ชนมาสขุ (2556: 75-76) ศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างพฤตกิรรมการทาํงาน
ของเพื่อนร่วมงานกับประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงานในบริษัทแห่งหน่ึงในเขต
กรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างจํานวน 108 คน เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลได้แก่ 
แบบสอบถาม  สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลูไดแ้ก่ ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน และ
ค่าสมัประสิทธิส์หสมัพนัธ์ของเพียร์สนั ซึ่งการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติทัง้หมดน้ีใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์สําเร็จรูป ช่วยในการคํานวณค่าสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  พบว่า ด้าน
ความสมัพนัธ์ระหว่างการตดิต่อสื่อสารในองค์กรกบัประสทิธภิาพในการทํางานของพนักงานแห่ง
หน่ึงในกรงุเทพมหานคร มคีวามสมัพนัธก์นัอยา่งมนียัสาํคญั  
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 สนีุย ์กาํลงัเดช (2529: บทคดัยอ่) ทาํการศกึษาเรือ่ง การตดิต่อสื่อสารในมหาวทิยาลยัศรี
นครนิทรวโิรฒตามทศันะของผูบ้รหิารและคณาจารย ์กลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 387 คน เครื่องมอืทีใ่ชใ้น
การรวบรวมขอ้มูลเป็นแบบสอบถาม แบบมาตราส่วนประมาณค่า การวิเคราะห์ขอ้มูล ใช้วธิีหา
ค่าเฉลี่ยและทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลีย่โดยวธิ ีt-test พบว่า เมื่อพจิารณาคุณลกัษณะการ
ตดิต่อสื่อสารในแต่ละประเภทว่าขา่วสารวชิาการ ขา่วเกีย่วกบัระเบยีบวนิัยต่างๆ  ขา่วเกีย่วกบัการ
เลื่อนขัน้และการแต่งตัง้ตําแหน่งใหม่ของบุคลากร ขา่วเกี่ยวกบัการศกึษาต่อและความเคลื่อนไหว
ทางการศกึษา และขา่วเกีย่วกบัการอบรมต่างๆ ผูบ้รหิารและคณาจารยม์ทีศันคตดิา้นการเชื่อถอือยู่
ในระดบัมาก ส่วนดา้นอื่นๆ อยู่ในระดบัปานกลาง ขา่วสารเกี่ยวกบัการดําเนินงานในมหาวทิยาลยั 
ข่าวสารเกี่ยวกบัสวสัดกิาร ข่าวสารเกี่ยวกบัการร่วมงานกุศลและในสงัคมในทอ้งถิน่ ผูบ้รหิารและ
คณาจารยม์ทีศันะทุกๆ ดา้นอยูใ่นระดบัปานกลาง  
 กสุลวฒัน์ คงประดิษฐ์ (2536: บทคดัย่อ) ทําการศึกษาเรื่อง การติดต่อสื่อสารในการ
ปฏิบัติงานที่มีผลต่อขวัญของบุคลากรในสํานักหอสมุดกลางและสํานักหอสมุดวิทยาเขต 
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ กลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 180 คน เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการรวบรวมขอ้มลูเป็น
แบบสอบถามเพื่อทราบประเภท ทศิทาง และปญัหาการสื่อสารในการปฏบิตังิาน และแบบวดัระดบั
ขวญัที่เกิดจากประเภท และทิศทางการสื่อสาร พบว่ากลุ่มประชากรทุกกลุ่มสื่อสารอย่างไม่เป็น
ทางการมากกว่าสื่อสารอย่างเป็นทางการ อย่างไรก็ตาม กลุ่มผู้บรหิารสื่อสารอย่างเป็นทางการ
มากกว่าสื่อสารอย่างไม่เป็นทางการ ขณะที่กลุ่มผูป้ฏบิตัิงานสื่อสารอย่างไม่เป็นทางการมากกว่า
สื่อสารอย่างเป็นทางการ ส่วนทศิทางการสื่อสารทุกหอสมุดจะสื่อสารแบบสองทางมากกว่าสื่อสาร
ทางเดยีว หอสมดุสว่นใหญ่มรีะดบัขวญัด ี



  บทท่ี 3 

วิธีดาํเนินการวิจยั 
 

 ในการวิจัยเรื่อง ปญัหาการติดต่อสื่อสารของบุคลากรในองค์กร: กรณีศึกษา สํานัก

หอสมดุกลาง  มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ผูว้จิยัไดด้าํเนินการศกึษาตามขัน้ตอนดงัน้ี 

1. การกาํหนดประชากรในการวจิยั 

2. การสรา้งเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั 

3. การเกบ็รวบรวมขอ้มลู 

4. กาจดักระทาํขอ้มลูและการวเิคราะหข์อ้มลู 

 

การกาํหนดประชากรในการวิจยั 
 ประชากรทีใ่ชใ้นการศกึษาครัง้น้ีคอื บุคลากรสาํนกัหอสมุดกลาง ปีการศกึษา 2556 ไดแ้ก่ 

ผูบ้รหิาร บรรณารกัษ์ และเจา้หน้าที่หอ้งสมุด จํานวน 92 คน (ขอ้มูลมาจากเจา้หน้าที่บุคลากร 

สาํนกัหอสมดุกลาง มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ณ วนัที ่30 สงิหาคม 2557) 

 

การสรา้งเครือ่งมือท่ีใช้ในการวิจยั 
 เครื่องมอืวจิยัทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูลคอื แบบสอบถามชนิดตอบดว้ยตนเอง (Self-

administered questionnaire) ซึง่ผูว้จิยัไดศ้กึษางานวจิยั และทบทวนวรรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง เพื่อ

เป็นแนวทางในการสรา้งเครื่องมอืวจิยั เป็นแบบสอบถามเรื่อง ปญัหาการตดิต่อสื่อสารของบุคลากร 

สาํนกัหอสมดุกลาง มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ โดยแบ่งออกเป็น 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นผูส้ง่ขา่วสาร 

ดา้นตวัขา่วสาร ดา้นช่องทางขา่วสาร และดา้นผูร้บัขา่วสาร โดยมขี ัน้ตอนในการสรา้งแบบสอบถาม

ดงัน้ี 
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วิธีการสรา้งเครือ่งมือท่ีใช้ในการศึกษา 
 ผูศ้กึษาไดด้าํเนินการสรา้งเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลู ตามลาํดบัดงัน้ี 

  1. ศกึษาเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกบัการตดิต่อสือ่สาร จากพยอม วงศส์ารศร ี(2538) สุพานี 

สฤษฎว์านิช (2552) เสนาะ ตเิยาว ์(2537) ปรมะ  สตะเวทนิ (2546) และคนอื่นๆ 

  2. ศกึษาวธิกีารสรา้งเครื่องมอื และเทคนิคการในการรวบรวมขอ้มลูแบบมาตราส่วน

ประมาณคา่ของลเิคอรท์ (บุญชม ศรสีะอาด. 2554 : 77-80) 

  3. ศกึษาแนวทางการสรา้งแบบสอบถามของบงกชรตัน์ เกตุศรพีงษ์ (2547) เพญ็ศร ี

ทบัทมิ (2541) จุฑารตัน์ มาลยัพวง (2550) ลกัษณา กฤตสทุธาชวีะ (2548) และสนีุย ์กาํลงัเดช (2529) 

     4. สรา้งแบบสอบถาม ปญัหาการตดิต่อสื่อสารของปญัหาการตดิต่อสื่อสารของบุคลากร

ในองค์กร: กรณีศึกษา สํานักหอสมุดกลาง  มหาวิทยาลยัศรนีครนิทรวิโรฒ ที่ได้จากการศึกษา

เอกสารและงานวจิยัที่เกี่ยวขอ้ง เพื่อใหเ้หมาะกบักลุ่มประชากรของงานวจิยัน้ี ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 

ตอน คือ ตอนที่ 1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ 

จาํนวน 5 ขอ้ (Check List) ตอนที ่2 ปญัหาการตดิต่อสื่อสารของบุคลากรในองคก์ร: กรณีศกึษา 

สํานักหอสมุดกลาง  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีลักษณะเป็นแบบสอบถามมาตราส่วน

ประมาณค่า (Rating Scale) ตามวธิกีารของ ลเิคริท์ (Likert) แบ่งออกเป็น 5 ระดบั คอื น้อยทีสุ่ด 

น้อย ปานกลาง มาก และมากทีสุ่ด จาํนวน 29 ขอ้ (บุญชม ศรสีะอาด.2554 : 77-79) และตอนที ่3 

ปญัหา สาเหตุ วิธีการแก้ไขปญัหาเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารภายใน สํานักหอสมุดกลาง 

มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ลกัษณะเป็นคาํถามปลายเปิด จาํนวน 3 ขอ้ 

  5. นําแบบสอบถามฉบบัรา่งเสนอต่ออาจารยท์ีป่รกึษาเพื่อพจิารณาตรวจแกไ้ขเน้ือหา

และสาํนวนภาษาทีใ่ช ้ตลอดจนความถูกตอ้งเหมาะสมตามจุดมุง่หมายของการศกึษา 

  6. นําแบบสอบถามทีผ่า่นการแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะของอาจารยท์ีป่รกึษาการศกึษา

ไปเสนอผู้มปีระสบการณ์ เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเน้ือหา การใช้ถ้อยคําสํานวน ความ

ชดัเจนของขอ้คาํถาม และความครอบคลุมของเรือ่งทีศ่กึษา  

  7. ปรบัปรุงแกไ้ขแบบสอบถามตามทีผู่ม้ปีระสบการณ์เสนอแนะ จดัพมิพแ์บบสอบ 

ถามฉบบัสมบรูณ์เพือ่นําไปใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลูต่อไป 

  8. นําแบบสอบถามไปทดลองใช ้(Try-out) กบักลุ่มตวัอยา่ง ทีม่ลีกัษณะใกลเ้คยีงแต่

มใิช่ประชากรของงานวจิยัคอื บุคลากรหอ้งสมุดของ สาํนกับรรณสารการพฒันา สถาบนับณัฑติพฒั

นบรหิารศาสตร ์จาํนวน 30 คน แลว้นํามาทดสอบหาค่าอาํนาจจาํแนก (Discrimination) เป็นรายขอ้

และคา่ความเชื่อมัน่ 
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  9. แบบสอบถามที่ใช้วดัประเดน็ปญัหาการติดต่อสื่อสารของบุคลากรในองค์กร: 

กรณีศกึษา สาํนกัหอสมุดกลาง มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ มคี่าความเชื่อมัน่ (Reliability) โดย

เลอืกวธิหีาค่าสมัประสทิธิแ์อลฟา่ของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) ฉบบัทดลองใชม้ี

ค่าเท่ากบั 0.97 และฉบบัจรงิเท่ากบั 0.96 และมคี่าอาํนาจจาํแนกรายขอ้ดว้ยการหาค่าความสมัพนัธ์

ระหว่างคะแนนรายขอ้กบัคะแนนรวม (Item - total correlation) ฉบบัทดลองใชอ้ยู่ระหว่าง 0.329-

0.905 และฉบบัจรงิอยูร่ะหวา่ง 0.548-0.782 

 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยนําแบบสอบถาม เก็บรวบรวมข้อมูลจากประชากร โดยแจกและเก็บรวบรวม

แบบสอบถามดว้ยตนเองจํานวน 92 ชุด ในเดอืนพฤศจกิายน – ธนัวาคม พ.ศ. 2557 ผูว้จิยัไดร้บั

แบบสอบถามคนืตามเวลาทีก่าํหนด เพือ่ทาํการวเิคราะหข์อ้มลูต่อไป 

 

การจดักระทาํข้อมลูและการวิเคราะหข้์อมลู 
 ในการจดักระทาํกบัขอ้มลูและการวเิคราะหข์อ้มลู ผูศ้กึษาไดด้าํเนินการตามขัน้ตอนดงัน้ี 

  1 ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามที่ได้ร ับคืนจํานวน  92 ฉบับได้

แบบสอบถามทีส่มบรูณ์จาํนวน 92 ฉบบั คดิเป็นรอ้ยละ 100 

 2. ข้อมูลจากแบบสอบสอบถามตอนที่ 1 นํามาวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณนา หา

ค่าความถี่และรอ้ยละแบบสอบถาม ตอนที ่2 นํามาตรวจและใหค้ะแนนการตอบแบบสอบถามตาม

เกณฑ ์ดงัน้ี (บุญชม ศรสีะอาด. 2554: 121) 

 

  ระดบัความคิดเหน็ต่อปัญหา       คะแนน 

  ระดบัมากทีส่ดุ       ให ้     5 

  ระดบัมาก        ให ้     4 

  ระดบัปานกลาง       ให ้     3 

  ระดบัน้อย        ให ้     2 

  ระดบัน้อยทีส่ดุ       ให ้     1 
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 3. นําคะแนนทีไ่ดไ้ปคาํนวณหาคา่เฉลีย่ และกาํหนดเกณฑใ์นการแปลความหมายของ

คา่เฉลีย่ (บุญชม ศรสีะอาด. 2554: 209) 

   ค่าเฉล่ีย         ความหมาย 

  4.51 – 5.00   แปลความวา่  มปีญัหาอยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ 

  3.51 – 4.50   แปลความวา่  มปีญัหาอยูใ่นระดบัมาก 

  2.51 – 3.50   แปลความวา่  มปีญัหาอยูใ่นระดบัปานกลาง 

  1.51 – 2.50   แปลความวา่  มปีญัหาอยูใ่นระดบัน้อย 

  1.00 – 1.50   แปลความวา่  มปีญัหาอยูใ่นระดบัน้อยทีส่ดุ 

 

 4. วเิคราะหข์อ้มลูหาค่าเฉลีย่ และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน ระดบัความคดิเหน็ปญัหาการ

ตดิต่อสื่อสารของบุคลากร สํานักหอสมุดกลางมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ เป็นรายขอ้และเป็น

รายดา้น 

 5. ขอ้มลูจากแบบสอบถามตอนที ่3 นํามาวเิคราะหเ์น้ือหา จดัหมวดหมู่เรยีงตามลําดบั

ความถี ่แลว้เรยีบเรยีงนําเสนอเป็นความเรยีง 

 

สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะหข้์อมลู  
 สถติทิีใ่ชใ้นการศกึษาครัง้น้ี วเิคราะหข์อ้มลูสว่นบุคคลของประชากรดว้ยสถติเิชงิพรรณนา 

มดีงัน้ี 

  1 สถติเิชงิพรรณนา ไดแ้ก่ 

   1.1 รอ้ยละ (Percentage) 

   1.2 คา่เฉลีย่ (Mean) 

   1.3 สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

  2. สถิติที่ ใช้ในวิเคราะห์หาคุณภาพเครื่องมือ โดยการหาค่าอํานาจจําแนก 

(Discrimination) วธิกีารหาค่าความสมัพนัธ์ระหว่างคะแนนรายขอ้กบัคะแนนรวม (Item - total 

correlation) และค่าความเชื่อมัน่ของเครื่องมือ โดยใช้ค่าสัมประสิทธิอ์ ัลฟ่า-ของครอนบาค 

(Cronbach’s α-coefficient)    

  3. สถติทิีใ่ชใ้นวเิคราะหเ์พื่อเปรยีบเทยีบปญัหาการตดิต่อสือ่สารของบุคลากร ไดแ้ก่  

ใชค้า่สถติไิควไ์คสแควร ์( ) 

 



บทท่ี 4 

ผลการวิเคราะหข้์อมลู 
 

 การวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยเรื่อง ปญัหาการติดต่อสื่อสารของบุคลากรในองค์กร : 

กรณีศึกษา สํานักหอสมุดกลาง  มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ผู้วิจยันําเสนอผลการวิเคราะห์

ขอ้มลูออกเป็น 4 ตอน และกาํหนดสญัลกัษณ์ในการวเิคราะหข์อ้มลู ดงัน้ี 

 

สญัลกัษณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะหข้์อมลู 

  N    แทน จาํนวนประชากร 

  µ    แทน คา่เฉลีย่ของประชากร 

     แทน คา่เบีย่งเบนมาตรฐานของประชากร 

  df    แทน ระดบัชัน้ความเป็นอสิระ (Degree of Freedom) 

  Sig.   แทน ระดบันยัสาํคญัทางสถติจิากผลการทดสอบ 

 

การวิเคราะหข้์อมลู 
 

 ผูว้จิยั ใชแ้บบสอบถามชนิดตอบดว้ยตนเองเป็นเครื่องมอืเกบ็รวบรวมขอ้มลูจากประชากร

คอื บุคลากรสาํนกัหอสมดุกลาง ซึง่ปฏบิตังิานประจาํปีการศกึษา 2557 ไดแ้ก่ ผูบ้รหิาร บรรณารกัษ์ 

และเจา้หน้าทีห่อ้งสมุด จํานวน 92 คน ผูว้จิยัไดนํ้าขอ้มูลมาวเิคราะหท์างสถติ ิและนําเสนอผลการ

วเิคราะหข์อ้มลูตามลาํดบั ดงัต่อไปน้ี 

 ตอนที ่1 ขอ้มลูลกัษณะสว่นบุคคล ของบุคลากรสาํนกัหอสมดุกลาง จาํแนกตาม

สถานภาพตําแหน่ง อาย ุระดบัการศกึษา ประสบการณ์การทาํงานในสาํนกัหอสมดุกลาง และงานที่

สงักดั โดยใชส้ถติพิืน้ฐาน  

 ตอนที ่2 ผลการวเิคราะหป์ญัหาการตดิต่อสือ่สารของบุคลากรสาํนกัหอสมดุกลาง 

มหาวทิยาลยั โดยการหาคา่เฉลีย่ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน เป็นรายดา้นและรายขอ้ 

 ตอนที ่3 ผลการเปรยีบเทยีบปญัหาการตดิต่อสือ่สารของบุคลากรสาํนกัหอสมดุกลาง 

มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ทีม่สีถานภาพตําแหน่ง วุฒกิารศกึษา และประสบการณ์ทาํงานกบั

ปญัหาการตดิต่อสือ่สารของบุคลากร โดยใชค้า่สถติไิควไ์คสแควร ์( ) สาํหรบัการเปรยีบเทยีบกบั

ปญัหาการตดิต่อสือ่สารของบุคลากร 
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 ตอนที ่4 ผลการศกึษาปญัหา สาเหตุ วธิแีกไ้ขปญัหา และขอ้เสนอแนะ แนวทางแกไ้ข

ปญัหาการตดิต่อสือ่สารของบุคลากรสาํนกัหอสมดุกลาง มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

 

ผลการวิเคราะหข้์อมลู 
 ตอนที ่1 ผลการวเิคราะหข์อ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม โดยการหาความถี่ รอ้ยละ 

จําแนกตามตวัแปรสถานภาพตําแหน่ง อายุ ระดบัการศกึษา ประสบการณ์ทํางาน และปรากฏดงั

ตาราง 1 
 

ตาราง 1 ขอ้มลูทัว่ไปของจาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง จาํแนกตามลกัษณะ (N=92) 

 

ข้อมลูทัว่ไป จาํนวน (N=92) ร้อยละ 
1.สถานภาพตําแหน่ง 
    ผูบ้รหิาร  
    บุคลากร 

 
8 
84 

 
  8.7 
91.3 

2.อาย ุ
     20-30 ปี   
     31-40 ปี 
     41-50 ปี 
     51-60 ปี    

 
12 
26 
26 
28 

 
13.0 
28.3 
28.3 
30.4 

3.ระดบัการศกึษา 
     ตํ่ากวา่ปรญิญาตร ี 
     ปรญิญาตร ี
     สงูกวา่ปรญิญาตร ี

 
18 
46 
28 

 
19.6 
50.0 
30.4 

  

 

 

 

 

 



 

 

50 

ตาราง 1 (ต่อ) 

ข้อมลูทัว่ไป จาํนวน (N=92) ร้อยละ 
4.ประสบการณ์ในการทาํงาน 
     ตํ่ากวา่ 5 ปี 
     5 -10 ปี 
     11 – 20 ปี 
     21 – 30 ปี 
     มากกวา่ 30 ปี 

 
14 
16 
33 
13 
16 

 
15.2 
17.4 
35.9 
14.1 
17.4 

5.สงักดั 
     สาํนกังานผูอ้าํนวยการ 
     งานบรหิารจดัการทรพัยากรสารสนเทศ 
     งานบรกิารทรพัยากรสารสนเทศ 
     งานเทคโนโลยกีารศกึษา 
     หอสมดุ มศว องครกัษ ์
     งานเทคโนโลยสีารสนเทศ 
     งานวารสาร 
     หอ้งสมดุคณะแพทย ์มศว องครกัษ ์

 
10 
26 
23 
4 
21 
3 
2 
3 

 
10.9 
28.3 
25.0 
4.3 
22.8 
3.3 
2.2 
3.3 

รวม 92 100.0 
 

จากตาราง 1 พบวา่  

 บุคลากรสาํนักหอสมุดกลาง ประมาณรอ้ยละ 90 มสีถานะเป็นบุคลากรผูป้ฏบิตังิาน ส่วน

ใหญ่มอีายุระหว่าง 51 - 60 ปี และมปีระสบการณ์การทํางาน 11 - 20 ปี  ครึ่งหน่ึงจบการศึกษา

ระดบัปรญิญาตร ีส่วนใหญ่ (รอ้ยละ 28) สงักดังานบรหิารทรพัยากรสารสนเทศ รองลงมาคอืงาน

บรกิารทรพัยากรสารสนเทศ 
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 ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ปญัหาการติดต่อสื่อสารของบุคลากร สํานักหอสมุดกลาง 

มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ โดยการหาเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เป็นรายดา้นและรายขอ้ 

ปรากฏดงัตาราง 2-7 

 

ตาราง 2 คะแนนเฉลีย่และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐานของคะแนนปญัหาการตดิต่อสือ่สารของบุคลากร 

สาํนกัหอสมดุกลาง มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒเป็นรายดา้น 
 

ดา้น µ  ระดบัปญัหา 

1.ดา้นผูส้ง่ขา่วสาร 3.47 0.05 ปานกลาง 

2.ดา้นตวัขา่วสาร 3.04 0.06 ปานกลาง 

3.ดา้นชอ่งทางขา่วสาร 3.07 0.31 ปานกลาง 

4.ดา้นผูร้บัขา่วสาร 3.19 0.09 ปานกลาง 

โดยรวม 3.18 0.682 ปานกลาง 

 

 จากตาราง 2 ปญัหาทีพ่บในการตดิต่อสือ่สารในกลุ่มบุคลากรสาํนกัหอสมดุกลาง 

มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ อยูใ่นระดบัปานกลางทกุดา้น  ดา้นทีม่คีะแนนเฉลีย่มากทีส่ดุคอืดา้น

ผูส้ง่ขา่วสาร (μ= 3.47, = 0.05) รองลงมาคอื ดา้นผูร้บัขา่วสาร  (μ= 3.19, = 0.09)  สาํหรบั

รายละเอยีดแต่ละดา้น แสดงในตาราง 3 – 6  
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ตาราง 3 คะแนนเฉลีย่และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐานของคะแนนปญัหาการตดิต่อสือ่สารของบุคลากร 

สาํนกัหอสมดุกลาง มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒดา้นผูส้ง่ขา่วสาร 

 

ประเดน็ µ  ระดบัปญัหา 

1.ความล่าชา้จากการสง่ขา่วสารแบบเป็นทางการ เชน่ 

หนงัสอืราชการ ซึง่มหีลายขัน้ตอน  

3.49 0.98 ปานกลาง 

2.ความไมเ่ขา้ใจในการสง่ขา่วสารแบบไมเ่ป็นทางการ  เชน่  

การสือ่สารทางวาจา 

3.41 0.98 ปานกลาง 

3.ความไมค่รอบคลุมในการสง่ขา่วสารถงึทุกคนภายใน

หน่วยงาน 

3.65 0.92 มาก 

4.ความไมเ่ขา้ใจในเน้ือหาของเรือ่งราวทีจ่ะสือ่สารกบัผูร้บัสาร 3.29 0.99 ปานกลาง 

5.วธิกีารในการสือ่สารบางครัง้ไมเ่หมาะสมกบัเรือ่งทีจ่ะ

สือ่สาร โอกาส และผูร้บัสาร 

3.26 0.94 ปานกลาง 

6.การแจง้ขา่วสาร กระทาํไมส่มํ่าเสมอ บางครัง้แจง้ขา่ว

กระชัน้ชดิเกนิไป ล่าชา้เกนิไปทาํใหไ้มส่ามารถปฏบิตังิานได ้

3.70 1.07 มาก 

รวม 3.47 0.05 ปานกลาง 

 

 จากตาราง 3 ซึง่แสดงปญัหาดา้นผูส้ง่ขา่วสาร พบว่าโดยรวมมคีะแนนเฉลีย่ในระดบัปาน

กลาง (µ= 3.47, = 0.05) แต่หากพจิารณาเป็นรายขอ้พบว่าปญัหาทีม่คีะแนนสงูสุด 2 อนัดบัแรก

คอื  การแจง้ข่าวสาร กระทําไม่สมํ่าเสมอ บางครัง้แจง้ข่าวกระชัน้ชดิเกนิไป ล่าชา้เกนิไปทําใหไ้ม่

สามารถปฏบิตังิานได ้(µ= 3.70, = 1.07) และรองลงมาคอื ความไมค่รอบคลุมในการสง่ขา่วสาร

ถงึทุกคนภายในหน่วยงาน (µ= 3.65, = 0.92)   
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ตาราง 4 คะแนนเฉลีย่และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐานของคะแนนปญัหาการตดิต่อสือ่สารของบุคลากร 

สาํนกัหอสมดุกลาง มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒเป็นดา้นตวัขา่วสาร 

 

ประเดน็ µ  ระดบัปญัหา 

1.ความเหมาะสมของสาร เชน่ รายละเอยีด ใจความสาํคญั 

และความยาวของสารทีส่ ือ่สาร 

3.21 0.91 ปานกลาง 

2.ความผดิพลาดของการพมิพห์รอืการเขยีนขา่วสารในการ

ตดิต่อสือ่สาร 

2.59 0.92 ปานกลาง 

3.ความเหมาะสมของขนาดตวัอกัษรทีใ่ชใ้นการสือ่สาร 2.63 1.08 ปานกลาง 

4.ความชดัเจน เขา้ใจงา่ยของขอ้ความทีส่ือ่สาร 3.11 0.94 ปานกลาง 

5.ความครบถว้นสมบรูณ์ของขอ้ความทีส่ือ่สาร 3.17 0.93 ปานกลาง 

6.ความบดิเบอืนของขา่วสาร ทีส่ง่ต่อกนัหลายทอด 3.11 1.02 ปานกลาง 

7.ความเชื่อถอืไดข้องการสือ่สารทางวาจา 3.46 0.94 ปานกลาง 

โดยรวม 3.04 0.06 ปานกลาง 

 

 จากตาราง 4 พบว่า บุคลากรสาํนกัหอสมุดกลาง มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ มปีญัหา

ดา้นตวัขา่วสารโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง (µ = 3.04, = 0.06)  เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้อยูใ่น

ระดบัปานกลางทุกขอ้ปญัหา และขอ้ที่มคีะแนนสูงสุด 2 อนัดบัแรกคอื ความเชื่อถอืไดข้องการ

สื่อสารทางวาจา (µ = 3.46, = 0.94) รองลงมาคอื ความเหมาะสมของสาร เช่น รายละเอยีด 

ใจความสาํคญั และความยาวของสารทีส่ ือ่สาร มคีะแนนเฉลีย่เทา่กบั (µ =3.21, = 0.91) 
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 ตาราง 5 คะแนนเฉลีย่และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐานของคะแนนปญัหาการตดิต่อสือ่สารของบุคลากร 

สาํนกัหอสมดุกลาง มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒดา้นชอ่งทางขา่วสาร 

 

ประเดน็ µ  ระดบัปญัหา 

1.การสือ่สารทีเ่ป็นลายลกัษณ์อกัษรโดยผา่นชอ่งทางบุคคล

มคีวามยุง่ยากใชเ้วลานาน 

3.24 1.03 ปานกลาง 

2.การสือ่สารทางวาจาทาํใหข้อ้มลูขา่วสารคลาดเคลื่อนหรอื

บดิเบอืน 

3.62 0.90 มาก 

3.อุปกรณ์ทีช่ว่ยอาํนวยความสะดวกในการตดิต่อสือ่สารของ

หน่วยงานมไีมเ่พยีงพอ เชน่ คอมพวิเตอร ์โทรศพัทภ์ายใน 

2.89 1.17 ปานกลาง 

4.เครือ่งมอืและอุปกรณ์ในการถ่ายทอดขา่วสารไมม่ี

ประสทิธภิาพ 

2.83 1.05 ปานกลาง 

5.ความไมช่าํนาญในการปฏบิตังิานเน่ืองจากการสือ่สาร 

โดยใชเ้ครือ่งมอืและอุปกรณ์ทีม่ขี ัน้ตอนทียุ่ง่ยากและซบัซอ้น 

2.89 0.93 ปานกลาง 

6.การประชุมภายในเพือ่แจง้ขอ้มลูขา่วสารไมส่มํ่าเสมอ 3.23 1.02 ปานกลาง 

7.ความไมค่รบถว้นสมบรูณ์ของขา่วสาร จากระบบ

อเิลก็ทรอนิกส ์

2.78 1.01 ปานกลาง 

โดยรวม 3.07 0.31 ปานกลาง 

 

 จากตาราง 5 พบว่า บุคลากรสาํนกัหอสมุดกลาง มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ มปีญัหา 

ดา้นช่องทางขา่วสาร โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง (µ = 3.07, = 0.31) เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้

พบว่าอยู่ในระดบัมาก 1 ขอ้คอื การสื่อสารทางวาจาทําใหข้อ้มลูขา่วสารคลาดเคลื่อนหรอืบดิเบอืน 

(µ = 3.62, = 0.90) รองลงมาแต่อยูใ่นระดบัปานกลางคอื การสื่อสารทีเ่ป็นลายลกัษณ์อกัษรโดย

ผา่นชอ่งทางบุคคลมคีวามยุง่ยากใชเ้วลานาน (µ = 3.24, = 1.03) 
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ตาราง 6 คะแนนเฉลีย่และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐานของคะแนนปญัหาการตดิต่อสือ่สารของบุคลากร 

สาํนกัหอสมดุกลาง มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒดา้นผูร้บัขา่วสาร 

 

ประเดน็ µ  ระดบัปญัหา 

1.ความล่าชา้ในการไดร้บัขา่วสารแบบเป็นทางการ 

เน่ืองจากมหีลายขัน้ตอนในการตดิต่อสือ่สาร 

3.36 1.05 ปานกลาง 

2.ความเขา้ใจทีไ่มถู่กตอ้งของผูร้บัขา่วสารทีร่บัขา่วสารแบบ

ไมเ่ป็นทางการ เชน่  ทางวาจาเพยีงอยา่งเดยีว 

3.48 0.91 ปานกลาง 

3.ความไมเ่ขา้ใจในขา่วสารทีไ่ดร้บัและการถ่ายทอดขา่วสาร

ไปยงับุคคลอื่นไดใ้หเ้ขา้ใจตรงกนั 

3.36 0.93 ปานกลาง 

4.พืน้ฐานความรู ้ความเขา้ใจในขา่วสารนัน้ไมเ่พยีงพอ 3.14 0.93 ปานกลาง 

5.ความไมเ่ขา้ใจเน้ือความในหนงัสอืราชการของผูร้บั

ขา่วสาร เพือ่นําไปปฏบิตังิานตามขา่วสาร 

3.08 0.88 ปานกลาง 

6.ผูร้บัขา่วสารมเีวลาในการปฏบิตัติามขา่วสารทีไ่ดร้บัจาก

การสง่สารกะทนัหนัหรอืระยะเวลาแบบกระชัน้ชดิมาก 

3.32 0.88 ปานกลาง 

7.ผูร้บัขา่วสารขาดความรูค้วามเขา้ใจในการรบัขา่วสารทาง

อเิลก็ทรอนิกส ์ เชน่  E-mail 

2.73 1.14 ปานกลาง 

8.ความรูค้วามเขา้ใจในการโตต้อบขา่วสารหรอื ขอ้มลูที่

ไดร้บัของผูร้บัขา่วสาร 

3.05 1.00 ปานกลาง 

9.การแสดงความคดิเหน็ หรอืการเปิดโอกาสซกัถามขอ้

สงสยั 

3.20 0.94 ปานกลาง 

โดยรวม 3.19 0.09 ปานกลาง 

 

 จากตาราง 6 พบว่า บุคลากรสาํนกัหอสมุดกลาง มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ มปีญัหา 

ดา้นผูร้บัขา่วสารโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง (µ = 3.19, = 0.09) เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้

พบว่าอยูใ่นระดบัปานกลางทัง้หมดทุกขอ้ และขอ้ทีม่คีะแนนสงูสุด 2 อนัดบัแรกคอื ความเขา้ใจทีไ่ม่

ถูกต้องของผู้รบัข่าวสารที่รบัข่าวสารแบบไม่เป็นทางการ เช่น  ทางวาจาเพยีงอย่างเดยีว (µ = 

3.48, = 0.91)  รองลงมาคอื ความล่าชา้ในการไดร้บัขา่วสารแบบเป็นทางการ เน่ืองจากมหีลาย

ขัน้ตอนในการตดิต่อสือ่สาร  
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 ตอนที ่3 ผลการเปรยีบเทยีบปญัหาการตดิต่อสื่อสารของบุคลากรสํานักหอสมุดกลาง 

มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ทีม่สีถานภาพตําแหน่ง วุฒกิารศกึษา และประสบการณ์ทํางานกบั

ปญัหาการตดิต่อสือ่สารของบุคลากร โดยใชค้า่สถติไิควไ์คสแควร ์( )  รายละเอยีดดงัต่อไปน้ี 

 

ตาราง 7 การเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ปญัหาการตดิต่อสือ่สารระหวา่ง และบุคลากร  

สถานภาพ 
ปัญหาการติดต่อส่ือสาร  Sig. 

น้อยท่ีสดุ น้อย ปานกลาง มาก มากท่ีสดุ  

52.115 

 

0.469 ผูบ้รหิาร - 3 2 3 0 

บุคลากร - 18 33 26 7 

 

 จากตาราง 7 พบว่าสถานภาพกบัปญัหาการตดิต่อสื่อสารของบุคลากรสาํนกัหอสมุดกลาง 

มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ไมม่คีวามสมัพนัธก์นั (Sig. = .469) นัน่คอื ผูบ้รหิาร (ผูอ้าํนวยการ 

รองผู้อํานวยการ ผู้ช่วยผู้อํานวยการ หวัหน้างาน) มปีญัหาการติดต่อสื่อสารของบุคลากรสํานัก

หอสมุดกลาง มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ไม่แตกต่างกบับุคลากร (ระดบัปฏบิตังิาน) อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถติ ิ
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ตาราง 8 ผลการเปรยีบเทยีบวุฒกิารศกึษากบัปญัหาการตดิต่อสือ่สารของบุคลากรสาํนกั

หอสมดุกลาง มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
 

วุฒกิารศกึษา 
ปัญหาการติดต่อส่ือสาร  Sig. 

น้อยท่ีสดุ น้อย ปานกลาง มาก มากท่ีสดุ 

90.267 0.829 
ตํ่ากวา่ปรญิญาตร ี - 4 9 4 1 

ปรญิญาตร ี - 11 16 16 3 

สงูกวา่ปรญิญาตร ี - 6 10 9 3 
 

 จากตาราง 8 พบว่า วุฒิการศึกษาไม่มีความสมัพนัธ์กับปญัหาการติดต่อสื่อสารของ

บุคลากรสาํนกัหอสมุดกลาง มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  (Sig. = .829) กล่าวคอื วุฒกิารศกึษา

ทัง้ 3 ระดบั (ตํ่ากว่าปรญิญาตร ีปรญิญาตร ีและสงูกว่าปรญิญาตร)ี กบัปญัหาการตดิต่อสื่อสารของ

บุคลากรสาํนกัหอสมดุกลาง มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ไมแ่ตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติ ิ
 

ตาราง 9 ผลการเปรยีบเทยีบประสบการณ์ทาํงานกบัปญัหาการตดิต่อสือ่สารของบุคลากรสาํนกั

หอสมดุกลาง มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
 

ประสบการณ์

ทาํงาน 

ปัญหาการติดต่อส่ือสาร  Sig. 

น้อยท่ีสดุ น้อย ปานกลาง มาก มากท่ีสดุ 

17.173 .143 

ตํ่ากวา่ 5 ปี - 3 7 4 - 

5-10 ปี - 4 6 6 - 

11-20 ปี - 4 19 7 7 

21-30 ปี - 6 2 4 1 

มากกวา่ 30 ปี - 2 5 6 3 

 

 จากตาราง 9 พบวา่ ประสบการณ์ทาํงานไมม่คีวามสมัพนัธก์บัปญัหาการตดิต่อสื่อสารของ

บุคลากรสาํนกัหอสมุดกลาง มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ (Sig. = .143) กล่าวคอื ประสบการณ์

ทาํงาน (ตํ่ากว่า 5 ปี  5-10 ปี  11-20 ปี  21-30 ปี และมากกว่า 30 ปี)  มปีญัหาการตดิต่อสื่อสารของ

บุคลากรสาํนกัหอสมดุกลาง มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ไมแ่ตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติ ิ
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 ตอนที ่4 ผลการศกึษาปญัหา สาเหตุ วธิกีารแกไ้ขปญัหา เกีย่วกบัการตดิต่อสือ่สารภายใน 

สาํนกัหอสมดุกลาง  มหาวทิยาลยั ศรนีครนิทรวโิรฒ ปรากฏดงัตาราง 10 
 

ตาราง 10 จาํนวนและรอ้ยละของผูต้อบเกีย่วกบัปญัหา สาเหตุ วธิกีารแกไ้ขปญัหาการตดิต่อสือ่สาร

ภายในสาํนกัหอสมดุกลาง  มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
 

ปญัหาหลกั/สาํคญั 
N = 24, รอ้ยละ 100 

สาเหตุของปญัหา 
N = 22, รอ้ยละ 100 

แนวทางในการแกไ้ขปญัหา 
N = 25, รอ้ยละ 100 

1. การสือ่สารทางวาจาทาํให้
ขอ้มลูขา่วสารคลาดเคลื่อน
หรอืบดิเบอืน  (n=6, รอ้ยละ 
25.00) 

1.ไม่มกีารแจง้ขา่วสาร/ขอ้ความที่
เป็นลายลกัษณ์อกัษร หรอืประชุม
ชี้แจ้ง บุคลากรที่ เกี่ยวข้อง ให้
รบัทราบตรงกนั  มเีพยีงการใช้
วาจาที่อาจทําให้เกิดความเขา้ใจ
ผดิ คลาดเคลื่อน (n=5, รอ้ยละ 
22.72) 

1. ควรแจง้ขา่วสารดว้ยการสื่อสารทีเ่ป็น
ลายลกัษณ์อกัษร ดว้ยจดหมายขา่ว หรอื
หนังสือเวียน หรือคําสัง่จากหวัหน้างาน
โดยตรง ใหบุ้คลากรทุกคนไดท้ราบทาง
ช่องทางต่างๆ เพื่อถอืเป็นแนวทางในการ
ปฏบิตังิานไปในทศิทางเดยีวกนั และให้
ถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติในการติดตาม
ขา่วสารดว้ย  (n=7, รอ้ยละ 28.00)  

2. ความไมค่รอบคลุมในการสง่
ขา่วสารถงึทุกคนภายใน
หน่วยงาน (n=4, รอ้ยละ 
16.66) 

2. ผู้ส่งสาร/ผู้บรหิารไม่เห็น
ความสาํคญัของการสื่อสาร การ
แจง้ข่าวสารกบับุคลากรทุกระดบั 
ซึ่งบางครัง้เป็นแนวปฏิบตัิที่ต้อง
รบัทราบทัง้องคก์ร (n=4, รอ้ยละ 
18.18) 

2. จดัการประชุม แจ้งข่าวสาร ชี้แจง
นโยบาย แผนการดําเนินงาน และการ
เปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะ
เรื่องสาํคญั/ซบัซอ้น ใหบุ้คลากรทุกระดบั
ไดร้บัทราบ (n=6, รอ้ยละ 24.00) 

3. ผูร้บัข่าวสารมเีวลาในการ
ปฏบิตัติามขา่วสารทีไ่ดร้บัจาก
ก า ร ส่ ง ส า รก ะทันหันห รื อ
ระยะเวลาแบบกระชัน้ชดิมาก 
(n=3, รอ้ยละ 12.50) 

3. ผูส้่งสารไม่เขา้ใจในบทบาท
หน้าที่ของตัวเอง และลักษณะ
การสื่อสาร /ไม่มแีผนในการ
ทาํงาน (n=3, รอ้ยละ 13.64)  

3. จดัอบรมใหบุ้คลากรทีม่หีน้าทีเ่ป็นผูส้่ง
สาร/ผู้บรหิารระดบัต้น ให้ทราบถึง
ความสําคญัของการสื่อสาร/ส่งสาร/หลกั
ในการปฏบิตัิงาน/บทบาทหน้าที่ของการ
บรหิารงานในดา้นการสื่อสาร  พรอ้ม
กระตุ้นบุคลากรให้เห็นความสําคญัของ
การรบัรูข้า่วสารต่างๆ  (n=4, รอ้ยละ 
16.00) 
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ปญัหาหลกั/สาํคญั 
N = 24, รอ้ยละ 100 

สาเหตุของปญัหา 
N = 22, รอ้ยละ 100 

แนวทางในการแกไ้ขปญัหา 
N = 25, รอ้ยละ 100 

4. วิธีการในการสื่อสาร
บางครัง้ไม่เหมาะสมกบัเรื่องที่
จะสื่อสาร โอกาส และผูร้บัสาร  
(n=3, รอ้ยละ 12.50) 

4. ผูส้่งข่าวสาร ขาดความรูค้วาม
เขา้ใจ และขาดความเอาใจใส่ใน
การปฏบิตังิาน มกีารแจง้ข่าวสาร
แบบกระชัน้ชดิ (n=2, รอ้ยละ 
9.09)  

4. การสง่สาร ควรใส่เน้ือหาของสาร ให้
กระชบัไดใ้จความทีค่รอบคลุม  (n=3, 
รอ้ยละ 12.00)  

5. ความบดิเบอืนของขา่วสาร 
ทีส่่งต่อกนัหลายทอด (n=2, 
รอ้ยละ 8.33 ) 

5. การบอกต่อกนัหลายทอด 
(n=2, รอ้ยละ 9.09)  

5. เพิม่ช่องทางในการตดิต่อสื่อสารแบบ
เร่งด่วน เช่น การส่งจดหมาย
อเิลก็ทรอนิกส ์ในเวลาทีเ่หมาะสม  พรอ้ม
ก ร ะ ตุ้ น ใ ห้ บุ ค ล า ก ร ใ ช้  ช่ อ ง ท า ง
อเิลก็ทรอนิกส ์   (n= 2, รอ้ยละ 8.00)  

6. ความเหมาะสมของสาร 
เช่น  รายละเอียด  ใจความ
สาํคญั และความยาวของสารที่
สือ่สาร  (n=2, รอ้ยละ 8.33) 

6.เน้ือหาของสารไม่ชดัเจน สัน้
เกนิไป ไมค่รบสมบรูณ์ ตคีวามได้
ไมต่รงกนั (n=2, รอ้ยละ 9.09)  

6. ผู้สื่อสารต้องเข้าใจพื้นฐานการ
ปฏบิตังิาน การรบัรูป้ญัหาของบุคลากร 
และมวีธิกีารสื่อสารพดูจาเพื่อใหเ้กดิความ
เขา้ใจทีต่รงกนั (n=2, รอ้ยละ 8.00) 

7. พืน้ฐานความรู ้ความเขา้ใจ
ในข่าวสารนั ้น ไม่ เพียงพอ 
(n=2, รอ้ยละ 8.33) 

7. บุคลกรไมม่คีวามชาํงานในงาน
นัน้ๆ หรอืไมเ่ขา้ใจในขัน้ตอนของ
งานของปญัหาเพียงพอ (n=2, 
รอ้ยละ 9.09)  

7. ควรมเีวลาเพยีงพอในการสื่อสาร ไม่
ควรพดูเรว็จนเกนิไป หากไมเ่ขา้ใจควรสกั
ถามทนัท ี(n=1, รอ้ยละ 4.00) 

8. ความเขา้ใจทีไ่มถู่กตอ้งของ
ผูร้บัข่าวสารที่รบัข่าวสารแบบ
ไมเ่ป็นทางการ เช่น  ทางวาจา
เพยีงอยา่งเดยีว (n=1, รอ้ยละ 
4.16 ) 

8. การบรหิารจดัการข้อมูล
ข่าวสารหรอืการส่งสารที่รวดเรว็ 
และเขา้ใจงา่ยเกนิไป ไม่ชดัเจน 
พดูเรว็ (n=1, รอ้ยละ 4.55) 

  

9. ความไม่เขา้ใจในขา่วสารที่
ไดร้บัและการถ่ายทอดขา่วสาร
ไปยังบุคคลอื่นได้ให้เข้าใจ
ตรงกนั (n=1, รอ้ยละ 4.16) 

9. มี เ วลา ในการสื่ อ ส าร น้อย
เกนิไป และสถานทีใ่ชส้ือ่สาร 
(n=1, รอ้ยละ 4.55)    

  

 

 จากตาราง 10 ขอ้เสนอแนะและแนวทางแก้ไขปญัหาอื่นๆ ในการตดิต่อสื่อสารในสํานัก

หอสมดุกลาง มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ พบว่า ปญัหาหลกั/สาํคญัเกีย่วกบัการสื่อสารทางวาจา
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ทาํใหข้อ้มลูขา่วสารคลาดเคลื่อนหรอืบดิเบอืน (รอ้ยละ 25.00) รองลงมา คอื ความไม่ครอบคลุมใน

การส่งขา่วสารถงึทุกคนภายในหน่วยงาน (รอ้ยละ 16.66) สาเหตุของปญัหา ทีพ่บมากทีสุ่ดคอื ไม่

แจ้งข่าวสาร/ข้อความที่เป็นลายลกัษณ์อกัษร หรอืประชุมชี้แจ้งบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้รบัทราบ

ตรงกนั  มเีพยีงการใชว้าจาทีอ่าจทาํใหเ้กดิความเขา้ใจผดิ คลาดเคลื่อน (รอ้ยละ 22.72)  รองลงมา 

คอื ผูส้่งสาร/ผูบ้รหิารไม่เหน็ความสําคญัของการสื่อสาร การแจง้ข่าวสารกบับุคลากรทุกระดบั ซึ่ง

บางครัง้เป็นแนวปฏบิตัทิีต่อ้งรบัทราบทัง้องคก์ร (รอ้ยละ 18.18) ส่วนแนวทางในการแกไ้ขปญัหา 

ได้เสนอไว้ว่า ควรแจ้งข่าวสารด้วยการสื่อสารที่เป็นลายลักษณ์อักษร ด้วยจดหมายข่าว /

หนังสอืเวยีน/คําสัง่จากหวัหน้างานโดยตรง ใหบุ้คลากรทุกคนได้ทราบทางช่องทางต่างๆ เพื่อถือ

เป็นแนวทางในการปฏบิตังิานไปในทศิทางเดยีวกนั และใหถ้อืเป็นธรรมเนียมปฏบิตัใินการตดิตาม

ขา่วสารดว้ย  (รอ้ยละ 28.00)  รองลงมา คอื จดัการประชุม แจง้ขา่วสาร ชีแ้จงนโยบาย แผนการ

ดําเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะเรื่องสําคญั/ซบัซ้อน ให้บุคลากรทุก

ระดบัไดร้บัทราบ (รอ้ยละ 24.00) 

 



บทท่ี 5 

สรปุ อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

 งานวิจยัครัง้น้ี เป็นการศึกษาสภาพปญัหาการติดต่อสื่อสารของบุคลากรในองค์กร : 

กรณีศกึษา สํานักหอสมุดกลาง  มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ เพื่อนําขอ้มูลจากผลการวจิยัเป็น

แนวทางการพฒันาปรบัปรุงกระบวนการติดต่อสื่อสารภายในองค์การของสํานักหอสมุดกลาง 

มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ผูศ้กึษาคน้ควา้นําเสนอผลการศกึษาตามลาํดบั ดงัน้ี 

 

ความมุ่งหมายของการวิจยั 
 1. เพือ่ศกึษาปญัหาการตดิต่อสือ่สารของบุคลากรสาํนกัหอสมดุกลาง มหาวทิยาลยั 

ศรนีครนิทรวโิรฒ ใน 4 ดา้น คอื 

  1. ดา้นผูส้ง่ขา่วสาร 

  2. ดา้นตวัขา่วสาร  

  3. ดา้นชอ่งทางขา่วสาร  

  4. ดา้นผูร้บัขา่วสาร 

 2. เพือ่เปรยีบเทยีบปญัหาการตดิต่อสือ่สารของบุคลากร สาํนกัหอสมุดกลาง มหาวทิยาลยั

ศรนีครนิทรวโิรฒ ทีม่สีถานภาพตําแหน่ง วุฒกิารศกึษา และประสบการณ์ทาํงานแตกต่างกนั 

 

วิธีดาํเนินการวิจยั 
 ประชากร คอื บุคลากรสาํนกัหอสมดุกลางซึง่ปฏบิตังิานประจาํปีการศกึษา 2557 ไดแ้ก่ 

ผูบ้รหิาร บรรณารกัษ์ และเจา้หน้าทีห่อ้งสมดุ จานวน 92 คน 

 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั คือ แบบสอบถามชนิดตอบด้วยตนเอง ซึ่งผู้วิจยัได้ศึกษา

งานวจิยั และทบทวนวรรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้งเป็นแนวทางในการสรา้งเครือ่งมอืวจิยัเป็นแบบสอบถาม

ใช้วดัปญัหาการติดต่อสื่อสารของบุคลากร โดยทดสอบได้ค่าความเชื่อมัน่ ในตอนที่ 2 เกี่ยวกบั

ปญัหาการตดิต่อสือ่สารภายใน คา่ความเชื่อมัน่อยูร่ะหวา่ง 0.329-0.905 มเีน้ือหา 3 ตอนดงัน้ี  

  ตอนที ่1 แบบสอบถามขอ้มลูทัว่ไปดา้นลกัษณะสว่นบุคคล ซึง่เป็นคาํถามปลายเปิด ม ี

5 ขอ้คาํถาม ไดแ้ก่ สถานภาพ อาย ุระดบัการศกึษา ประสบการณ์ในการทาํงาน และสงักดังาน 
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  ตอนที ่2 แบบสอบถามปญัหาการตดิต่อสือ่สารของบุคลากรในองคก์ร เป็นคาํถาม

ปลายปิด มลีกัษณะเป็นมาตรวดัประมาณคา่ (Rating scale) 5 ระดบั จาํนวน 29 คาํถาม ม ี4 ดา้น 

คอื 

1. ดา้นผูส้ง่ขา่วสาร 

2. ดา้นตวัขา่วสาร 

3. ดา้นชอ่งทางขา่วสาร 

4. ดา้นผูร้บัขา่วสาร 

  ตอนที ่3 แบบสอบถามดา้น ปญัหา สาเหตุ วธิกีารแกไ้ขปญัหาเกีย่วกบัการ

ตดิต่อสือ่สารภายใน ของบุคลากรสาํนกัหอสมดุกลาง ซึง่เป็นแบบสอบปลายเปิด  
 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 ผูว้จิยันําแบบสอบถามจาํนวน 92 ชุด ไปเกบ็รวบรวมขอ้มลูจากประชากรคอื บุคลากร

สาํนกัหอสมดุกลาง มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ดว้ยตนเอง 

 
การวิเคราะหข้์อมลู  
 สถติทิีใ่ชใ้นการศกึษาครัง้น้ี วเิคราะหข์อ้มลูสว่นบุคคลของประชากรดว้ยสถติเิชงิพรรณนา 

มดีงัน้ี 

  1 สถติเิชงิพรรณนา ไดแ้ก่ 

   1.1 รอ้ยละ (Percentage) 

   1.2 คา่เฉลีย่ (Mean) 

   1.3 สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

  2. สถิติที่ ใช้ในวิเคราะห์หาคุณภาพเครื่องมือ โดยการหาค่าอํานาจจําแนก 

(Discrimination) วธิกีารหาค่าความสมัพนัธ์ระหว่างคะแนนรายขอ้กบัคะแนนรวม (Item - total 

correlation) และค่าความเชื่อมัน่ของเครื่องมือ โดยใช้ค่าสัมประสิทธิอ์ ัลฟ่า-ของครอนบาค 

(Cronbach’s α-coefficient)    

  3. สถติทิีใ่ชใ้นวเิคราะหเ์พื่อเปรยีบเทยีบปญัหาการตดิต่อสือ่สารของบุคลากร ไดแ้ก่  

ใชค้า่สถติไิควไ์คสแควร ์( ) 
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สรปุผลการวิจยั 
 ผูว้จิยัสรปุผลการวจิยั ปญัหาการตดิต่อสือ่สารของบุคลากรในองคก์ร : กรณศีกึษา สาํนกั

หอสมดุกลาง มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ไดด้งัน้ี 

1. ปญัหาการตดิต่อสือ่สารทีพ่บในกลุ่มบุคลากร สาํนกัหอสมดุกลางมหาวทิยาลยั 

ศรนีครนิทรวโิรฒ ซึง่แบ่งไดเ้ป็น 4 ดา้น โดยรวมมคีะแนนอยูใ่นระดบัปานกลาง ดา้นทีพ่บประเดน็

ปญัหามากทีส่ดุคอื ดา้นผูส้ง่ขา่วสาร รองลงมาคอื ดา้นผูร้บัขา่วสาร  ดา้นชอ่งทางขา่วสาร และดา้น

ตวัขา่วสารตามลาํดบั สามารถสรปุเป็นรายดา้นไดด้งัน้ี 

1.1 ปญัหาการตดิต่อสือ่สารดา้นผูส้ง่สารโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลางแต่ 

เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้พบปญัหาการติดต่อสื่อสารด้านผู้ส่งสารอยู่ในระดบัมาก 2 ขอ้ โดย

เรยีงลาํดบัจากปญัหามากทีส่ดุ 2 ลาํดบัแรก ไดแ้ก่ การแจง้ขา่วสาร กระทาํไมส่มํ่าเสมอ บางครัง้แจง้

ขา่วกระชัน้ชดิเกนิไป ล่าชา้เกนิไปทาํใหไ้มส่ามารถปฏบิตังิานได ้รองลงมาคอื ความไมค่รอบคลุมใน

การส่งข่าวสารถงึทุกคนภายในหน่วยงาน ซึ่งประเดน็ปญัหาในขอ้น้ีมกีารเสนอปญัหามาในคําถาม

ปลายเปิดดว้ยเชน่กนั แสดงใหเ้หน็ว่า เป็นปญัหาทีส่าํคญัมากเช่นกนัในดา้นผูส้ง่สาร ดงันัน้ผูบ้รหิาร

ในทุกระดบัควรเลง็เหน็ ความสาํคญัเป็นอยา่งมาก 

1.2 ปญัหาการตดิต่อสือ่สารดา้นตวัขา่วสาร โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง  

และพจิารณาเป็นรายขอ้พบว่า ปญัหาการตดิต่อสื่อสารดา้นตวัขา่วสารอยู่ในระดบัปานกลาง ทุกขอ้

ประเดน็ปญัหา โดยเรยีงลําดบัจากปญัหามากทีสุ่ด 2 ลําดบัแรก ไดแ้ก่ ความเชื่อถอืไดข้องการ

สื่อสารทางวาจา รองลงมาคอื ความเหมาะสมของสาร เช่น รายละเอยีด ใจความสาํคญั และความ

ยาวของสารทีส่ ือ่สาร  

1.3 ปญัหาการตดิต่อสือ่สารดา้นชอ่งทางขา่วสารโดยภาพรวมอยูใ่นระดบั 

ปานกลาง และเมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้พบว่าอยู่ในระดบัมาก 1 ขอ้คอื การสื่อสารทางวาจาทําให้

ขอ้มูลข่าวสารคลาดเคลื่อนหรอืบดิเบอืน ส่วนประเดน็ปญัหาดา้นช่องทางข่าวสารอกี 6 ขอ้ อยู่ใน

ระดบัปานกลาง โดยประเดน็ปญัหาในขอ้ที่มากที่สุดไดแ้ก่ การสื่อสารที่เป็นลายลกัษณ์อกัษรโดย

ผา่นชอ่งทางบุคคลมคีวามยุง่ยากใชเ้วลานาน  

1.4 ปญัหาการตดิต่อสือ่สารดา้นผูร้บัขา่วสารโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง  

และพจิารณาเป็นรายขอ้พบว่า ปญัหาการตดิต่อสื่อสารดา้นผูร้บัขา่วสาร อยู่ในระดบัปานกลาง ทุก

ขอ้ประเดน็ปญัหา โดยเรยีงลําดบัจากปญัหามากทีสุ่ด 2 ลําดบัแรก ไดแ้ก่ ความเขา้ใจทีไ่ม่ถูกตอ้ง

ของผูร้บัข่าวสารทีร่บัขา่วสารแบบไม่เป็นทางการ เช่น ทางวาจาเพยีงอย่างเดยีว และอกี 2 ขอ้

ประเดน็ปญัหามคี่าเฉลี่ยเท่ากนัคอื ความล่าช้าในการได้รบัข่าวสารแบบเป็นทางการ เน่ืองจากมี
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หลายขัน้ตอนในการตดิต่อสื่อสาร และความไม่เขา้ใจในขา่วสารทีไ่ดร้บัและการถ่ายทอดขา่วสารไป

ยงับุคคลอื่นไดใ้หเ้ขา้ใจตรงกนั 

2. บุคลากรสาํนกัหอสมดุกลาง มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ทีม่สีถานภาพ 

ตําแหน่ง วุฒกิารศึกษา และประสบการณ์ทํางานแตกต่างกนั มคีะแนนเฉลี่ยปญัหาเกี่ยวกบัการ

ตดิต่อสือ่สารในองคก์รโดยรวมและรายดา้นไมแ่ตกต่างกนั 

3. จากการวเิคราะหเ์น้ือหาจากแบบสอบถามปลายเปิด บุคลากรสาํนกัหอสมดุกลาง 

มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ส่วนใหญ่มปัีญหาหลกั / สาํคญัเกี่ยวกบัการสื่อสารทางวาจาทําให้

ขอ้มลูขา่วสารคลาดเคลื่อนหรอืบดิเบอืน รองลงมา คอื ความไมค่รอบคลุมในการสง่ขา่วสารถงึทุกคน

ภายในหน่วยงาน สาเหตุของปัญหา ทีพ่บมากทีสุ่ดคอื ไม่แจง้ข่าวสาร/ขอ้ความทีเ่ป็นลายลกัษณ์

อกัษร หรอืประชุมชีแ้จง้บุคลากรทีเ่กีย่วขอ้งใหร้บัทราบตรงกนั  มเีพยีงการใชว้าจาทีอ่าจทําใหเ้กดิ

ความเขา้ใจผดิ คลาดเคลื่อน รองลงมา คอื ผูส้ง่สาร/ผูบ้รหิารไมเ่หน็ความสาํคญัของการสื่อสาร การ

แจง้ขา่วสารกบับุคลากรทุกระดบั ซึง่บางครัง้เป็นแนวปฏบิตัทิีต่อ้งรบัทราบทัง้องคก์ร ส่วนแนวทาง

ในการแก้ไขปัญหา ควรแจง้ข่าวสารดว้ยการสื่อสารทีเ่ป็นลายลกัษณ์อกัษร ดว้ยจดหมายข่าว/

หนังสอืเวยีน/คําสัง่จากหวัหน้างานโดยตรง ใหบุ้คลากรทุกคนได้ทราบทางช่องทางต่างๆ เพื่อถือ

เป็นแนวทางในการปฏบิตังิานไปในทศิทางเดยีวกนั และใหถ้อืเป็นธรรมเนียมปฏบิตัใินการตดิตาม

ขา่วสารดว้ย รองลงมา คอื จดัการประชุม แจง้ขา่วสาร ชีแ้จงนโยบาย แผนการดาํเนินงาน และการ

เปลีย่นแปลงต่างๆ ทีเ่กดิขึน้ โดยเฉพาะเรือ่งสาํคญั/ซบัซอ้น ใหบุ้คลากรทุกระดบัไดร้บัทราบ 

 

อภิปรายผลการวิจยั   
 การศึกษาเรื่อง ปญัหาการติดต่อสื่อสารของบุคลากรในองค์กร :กรณีศึกษา สํานัก

หอสมุดกลาง  มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ตามกรอบแนวคดิของการศกึษาคน้ควา้ 4 ดา้น คอื 

ดา้นผูส้ง่ขา่วสาร ดา้นตวัขา่วสาร ดา้นชอ่งทางขา่วสาร และด้านผู้ร ับข่าวสาร มีประเด็นสําคัญที่

อภปิราย ดงัน้ี 

1. บุคลากรสาํนกัหอสมดุกลาง มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ มปีญัหาการ 

ติดต่อสื่อสารโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง และเป็นรายด้านมีปญัหาอยู่ในระดับปานกลาง 

เรยีงลําดบัค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คอืด้านผู้ส่งข่าวสาร รองลงมาคอื ด้านผู้รบัข่าวสาร ด้าน

ช่องทางขา่วสาร และดา้นตวัขา่วสาร อาจเน่ืองจากการส่งต่อขา่วสารกระบวนการสื่อสารจากบนลง

ล่างทีผู่บ้รหิารคดิวา่ไดถ่้ายทอดขา่วสารเป็นลาํดบัขัน้ลงมานัน้ทัว่ถงึแลว้ อาจไมเ่ป็นเชน่นัน้เน่ืองจาก 

มลีกัษณะการทํางาน โต๊ะทํางานของบุคลากรกระจายการทํางานเพื่อใหบ้รกิารผู้ใช้บรกิารสํานัก
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หอสมุดกลางตามชัน้ต่างๆ ตัง้แต่ชัน้ 1 – 7 ทําใหบุ้คลากรบางคน อาจไม่ไดร้บัขอ้มูลข่าวสาร ไม่

ทราบขอ้มูลบางเรื่อง ขณะปฏบิตังิานอยู่ตามชัน้หนังสอื และเมื่อเวลาผ่านพน้ไปผูส้่งสารดว้ยวาจา

อาจลืมสื่อสารในเรื่องดงักล่าว และยงัมีหอสมุดสาขาคือ หอสมุด มศว องครกัษ์ และห้องสมุด

คณะแพทย์ ปจัจุบันการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคลากรในสํานักหอสมุดกลาง ไม่ว่าจะเป็นจาก

ผูบ้รหิารไปสูผู่ป้ฏบิตังิาน จากหวัหน้างานไปสูผู่ใ้ตบ้งัคบับญัชา จากฝา่ยหน่ึงไปยงัอกีฝา่ยหน่ึง การ

แจง้ข่าวสาร กระทําไม่สมํ่าเสมอ การส่งผ่านข่าวสารหลายขัน้ตอน หรอืใชว้ธิบีอกต่อๆ กนัมา อาจ

ทําให้เกิดการรบัข่าวสารไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ไม่ทัว่ถึงบุคลากรทุกคน  และข้อมูลที่ได้รบัอาจ

คลาดเคลื่อนจากความเป็นจรงิ  ทําให้เกิดความเขา้ใจไม่ตรงกนัระหว่างบุคลากรกบัผู้บรหิารไม่

สอดคลอ้งกนั ซึง่อาจทาํใหเ้กดิความเสยีหายต่อการปฏบิตังิาน การขาดระบบการสือ่สารทีด่นีอกจาก

จะกระทบต่อการประสานงานระหวา่งผูป้ฏบิตังิาน  แลว้ยงัอาจทาํใหก้ารทาํหน้าทีต่่างๆ ในองคก์รไม่

อาจดาํเนินงานใหป้ระสบผลสาํเรจ็ตามวตัถุประสงคข์องหน่วยงานได ้ดงันัน้ผูบ้รหิารจงึควรตระหนกั

ในความสําคญัของการตดิต่อสื่อสารภายในองค์กร เน่ืองจากการบรหิารงานภายในต้องอาศยัการ

สื่อสารเป็นตวัเชื่อมกจิกรรมต่างๆ ระหว่างหน่วยงานในองค์กร ระหว่างบุคคล และเป็นเครื่องมอื

สําคัญในการทํางานเชื่อมความสัมพันธ์และความเข้าใจของบุคลากรในหน่วยงาน ช่วยให้

ผูป้ฏบิตังิานเขา้ใจบทบาทของแต่ละคน ชดัเจนและตรงกนั มคีวามเป็นอนัหน่ึงอนัเดยีวกนั อนัจะ

นําพาหน่วยงานบรรลุผลสําเร็จตามเป้าหมายและวตัถุประสงค์ของหน่วยงาน ซึ่งสอดคล้องกบั 

จุฑารตัน์ มาลยัพวง (2550 : บทคดัย่อ) ทีศ่กึษาปญัหาการตดิต่อสื่อสารของบุคลากรมหาวทิยาลยั

มหาสารคาม พบวา่ ปญัหาการตดิต่อสือ่สารโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง บุคลากรทีม่วีุฒกิารศกึษา 

สถานภาพตําแหน่ง และประสบการณ์ทํางานแตกต่างกนั มปีญัหาการตดิต่อสื่อสารทัง้โดยรวมและ

เป็นรายดา้นไมแ่ตกต่างกนั  และยงัสอดคลอ้งกบัวนิดา นามบุตร (2543 : บทคดัยอ่) ทีศ่กึษาปญัหา

การติดต่อสื่อสารระหว่างผูบ้รหิารกบัครูอาจารยโ์รงเรยีนมธัยมศกึษาจงัหวดัขอนแก่น แล้วพบว่า 

ปญัหาการตดิต่อสื่อสารโดยรวมและเป็นรายดา้นมปีญัหาอยู่ในระดบัปานกลาง เรยีงลําดบัค่าเฉลี่ย

จากมากไปหาน้อย คอืดา้นการส่งข่าวสาร รองลงมาคอื ดา้นวธิกีารที่ใชใ้นการติดต่อสื่อสาร ดา้น

รปูแบบการตดิต่อสือ่สารและดา้นการรบัสง่ขา่วสาร 

2. บุคลากรสาํนกัหอสมดุกลาง มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ มปีญัหาการ 

ตดิต่อสื่อสารโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง และเป็นรายด้านมปีญัหาอยู่ในระดบัปานกลาง จากที่

พบวา่ ดา้นผูส้ง่ขา่วสารมคีา่เฉลีย่ระดบัปญัหามากทีส่ดุ และเมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า มปีญัหา

อยู่ในระดบัมาก คอื การแจง้ข่าวสาร กระทําไม่สมํ่าเสมอ บางครัง้แจง้ข่าวกระชัน้ชดิเกนิไป ล่าชา้

เกนิไปทําใหไ้ม่สามารถปฏบิตังิานได ้ รองลงมาคอื ความไม่ครอบคลุมในการส่งข่าวสารถงึทุกคน
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ภายในหน่วยงาน  ทัง้น้ีอาจเป็นเพราะการปฏบิตัทิีผ่า่นมาไมม่กีารตรวจสอบการสง่ขา่วสารจากผูท้ี่

ได้รบัมอบโดยตรง การแจ้งขอ้มูลหรอืการประชุมเพื่อแจ้งข่าวสารในกลุ่มงานกระทําไม่สมํ่าเสมอ 

และความล่าชา้ของขอ้มูลข่าวสาร การทีไ่ดร้บัคําสัง่ปฏบิตังิานในระยะเวลากระชัน้ชดิทําใหเ้กดิผล

เสยีต่อการปฏบิตังิาน รวมถงึ ผูบ้รหิารไมถ่่ายทอดขา่วสารทีจ่าํเป็น เพราะเขา้ใจวา่ทุกคนทีเ่กีย่วขอ้ง

ทราบขา่วสารนัน้แลว้  ประกอบกบัโครงสรา้งทางกายภาพ ทีม่กีารปฏบิตัหิน้าทีก่ระจายการทํางาน

ในแต่ละชัน้ ทาํใหผู้ส้่งสารและผูร้บัสารอยูห่า่งกนั สอดคลอ้งกบังานวจิยัของเพญ็ศร ีทบัทมิ (2541 : 

บทคัดย่อ)  ที่ศึกษาสภาพและปญัหาการสื่อสารในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร  อาจารย ์            

และเจ้าหน้าที่วทิยาลยัเทคนิคกาฬสนิธุ์ แล้วพบว่า ปญัหาการสื่อสารด้านการส่งข่าวสารมปีญัหา

เกี่ยวกบัการแจ้งข่าวสารทางวชิาการไปถึงผู้รบัล่าช้า ด้านการรบัข่าวสาร มปีญัหาเกี่ยวกบัการ

ประชาสมัพนัธ์ไปยงับุคลากรในวิทยาลยักระทําได้ไม่ทัว่ถึง ด้านวิธีการที่ใช้ในการรบัข่าวสารมี

ปญัหาเกี่ยวกบัการออกคําสัง่เพื่อใหบุ้คลากรปฏบิตัมิกัลอกจากคําสัง่เดมิ และสอดคล้องกบับงกช

รตัน์ เกตุศรพีงษ์ (2547: 66) ศกึษาสภาพการตดิต่อสือ่สารภายในตามทศันะ ผูบ้รหิาร อาจารย ์และ

บุคลากร สถาบนัราชภฏัธนบุร ีพบว่าปญัหาการตดิต่อสื่อสารดา้นการผูส้่งขา่วมคีวามเหมาะสมอยู่

ในระดบัปานกลางอาจเน่ืองมาจากความล่าช้าของขอ้มูลข่าวสาร  และสอดคล้องกบังานวจิยัของ

จุฑารัตน์ มาลัยพวง (2550 : 66) ที่ศึกษาปญัหาการติดต่อสื่อสารของบุคลากรมหาวิทยาลัย

มหาสารคาม แล้วพบว่า ปญัหาการตดิต่อสื่อสารดา้นการส่งข่าวสารมปีญัหาอยู่ในระดบัมาก เมื่อ

พจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า มปีญัหาอยู่ในระดบัมาก คอื การปฏบิตัติามข่าวสารทีไ่ดร้บัจากการส่ง

ขา่วสารกะทนัหนัหรอืระยะเวลากระชัน้ชดิมาก  

3. บุคลากรสาํนกัหอสมดุกลาง มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ทีม่สีถานภาพ 

ตําแหน่ง วุฒกิารศึกษา และประสบการณ์ในการทํางานแตกต่างกนั มีปญัหาการติดต่อสื่อสาร

โดยรวมไม่แตกต่างกัน ทัง้น้ีอาจเป็นเพราะ บุคลากรสํานักหอสมุด ที่มีสถานภาพตําแหน่ง         

วุฒกิารศกึษา และประสบการณ์ในการทํางานแตกต่างกนั ต่างมโีอกาสรบัรูข้่าวสารภายในองค์กร

เท่าเทียมกัน และยงัมีช่องทางการติดต่อสื่อสารหลายช่องทางขึ้น เช่น การติดต่อสื่อสารทาง

โทรศพัท ์ การตดิต่อสื่อสารทางจดหมายอเิลก็ทรอนิกส ์(E-mail) และการตดิบอรด์ประชาสมัพนัธ ์

เป็นต้น ดงันัน้ สถานภาพตําแหน่ง วุฒกิารศกึษา และประสบการณ์ในการทํางานแตกต่างกนั ไม่

เป็นปจัจยัที่ทําให้เกิดปญัหาการติดต่อสื่อสารภายในองค์กรของบุคลากรสํานักหอสมุดกลาง ซึ่ง

สอดคลอ้งกบั วชิยั ครุฑอรญั (2543 : บทคดัย่อ) ทีศ่กึษาปญัหาการตดิต่อสื่อสารในการบรหิารงาน

วิชาการของโรงเรียนมธัยมศึกษา สงักดักรมสามญัศึกษา จงัหวดัตราด แล้วพบว่า ปญัหาการ

ตดิต่อสื่อสารโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง แลว้พบว่า ครทูีม่ปีระสบการณ์การทาํงานต่างกนั และ
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สถานภาพต่างกนั มปีญัหาการตดิต่อสื่อสารไม่แตกต่างกนั และสอดคล้องกบัจุฑารตัน์ มาลยัพวง 

(2550 : 67) ที่ศึกษาปญัหาการติดต่อสื่อสารของบุคลากรมหาวทิยาลยัมหาสารคาม แล้วพบว่า 

บุคลากรมหาวทิยาลยัมหาสารคามที่มวีุฒกิารศกึษา สถานภาพตําแหน่ง และประสบการณ์ทํางาน

แตกต่างกนั มปีญัหาการตดิต่อสือ่สารทัง้โดยรวมและเป็นรายดา้นไมแ่ตกต่างกนั 

 เมื่อประเด็นปญัหาการสื่อสารหมดไปจากองค์กร จะก่อให้เกิดผลงานที่ดี  ได้งานตาม

เป้าหมาย  แผนการดําเนินงานต่างๆ จะบรรลุวตัถุประสงค์ทีต่ ัง้ไว ้มกีารสื่อสารที่ด ีมรีะบบ ทําให้

ผูบ้งัคบับญัชาและผูใ้ตบ้งัคบับญัชามคีวามไวว้างใจกนั รกังานทีท่ํา ภาคภูมใิจในความสาํเรจ็ทีต่นมี

ส่วนร่วม และมคีวามเชื่อมัน่มากขึน้ มแีรงจูงใจทีจ่ะทํางานใหป้ระสบความสาํเรจ็  ไม่ก่อใหเ้กดิขา่ว

ลอืที่เสยีหาย ทําใหม้คีวามไว้วางใจกนัมากยิง่ขึน้ มคีวามผูกพนัแน่นแฟ้นขึน้ระหว่างทัง้สองฝ่าย

ภายในองคก์ร 

1. บ 

ความคิดเหน็และข้อเสนอแนะ 

 1. ข้อเสนอแนะสาํหรบัสาํนักหอสมดุกลาง 

   จากผลของการศกึษา ผูว้จิยัขอเสนอแนวทางการแกไ้ขปญัหาการสือ่สารในองคก์ร ดงัน้ี 

  1.1  ด้านผู้ส่งสาร ปจัจุบันมีวิธีการส่งสารถึงตัวผู้ร ับสารได้อย่างรวดเร็ว และมี

ประสทิธภิาพยิง่ขึน้ ดงันัน้ สํานักหอสมุดกลางจําเป็นต้องปรบัปรุงดว้ยการสนับสนุนใหผู้ส้่งสารใช้

วธิกีารหลายอยา่ง ตัง้แต่การสง่ผา่นหวัหน้างานเพือ่กระจายต่อแก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา  การเวยีนเรื่องที่

สาํคญัเรง่ดว่นถงึตวับุคคลโดยตรง และอเีมลถงึบุคลากร 

  1.2  ดา้นตวัขา่วสาร  การสื่อสารทางวาจาผา่นหลายคนอาจทาํใหต้วัสารอาจบดิเบอืน

ไดใ้นบางครัง้ ดงันัน้ การสื่อสารทางวาจาจงึควรพจิารณาความน่าเชื่อถอืของบุคคลทีร่บัสารเพื่อไป

สง่ต่อ ตวัขา่วสารนัน้จะตอ้งมคีวามถูกตอ้ง กระชบั เพื่อใหเ้กดิความเขา้ใจทีต่รงกนั ไมค่ลาดเคลื่อน 

และมลีกัษณะลายลกัษณ์อกัษรทีส่ามารถใชเ้ป็นหลกัฐานได ้

  1.3  ด้านช่องทางข่าวสาร  สนับสนุนและส่งเสรมิการใช้อเีมลในการสื่อสารภายใน

องคก์รใหม้ากขึน้  ทัง้ในแบบสว่นบุคคลและเป็นกลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มผูบ้รหิาร กลุ่มบรรณารกัษ์ และกลุ่ม

ผูป้ฏบิตังิาน  โดยใหย้ดึเป็นแนวปฏบิตัใินการเปิดอเีมลเป็นเวลาช่วงเชา้ กลางวนั และก่อนเลกิงาน 

หากเป็นกรณเีรง่ดว่นมากกส็ามารถใชว้ธิกีารสง่ผา่นทางโทรศพัท ์

                1.4 ด้านผู้รบัข่าวสาร เน่ืองจากบุคลากรต่างปฏิบตัิหน้าที่ตามชัน้ต่าง ๆ มีภารกิจ

เฉพาะหน้าต่างกนั การใช้การส่งสารทางวาจาจากเพื่อนร่วมงานถึงเพื่อนร่วมงานมกัจะทําให้ไม่

เขา้ใจในสารที่ไดร้บั ดงันัน้ หวัหน้างานจงึควรเป็นผูส้่งสารใหแ้ก่ผูร้บัข่าวสารอย่างสมํ่าเสมอ และ
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หากมขีอ้ความลายลกัษณ์อกัษรอย่างเร่งด่วนก็ควรแจ้งและเวยีนกนัในกลุ่มงานทนัท ีเพื่อใหผู้ร้บั

ขา่วสารเขา้ถงึสารนัน้อยา่งถูกตอ้งและทนัต่อเหตุการณ์ 

  1.5 มกีารตรวจสอบผลการดาํเนินงานและมขี ัน้ตอนการแจง้ขอ้มลูขา่วสารจากผูไ้ดร้บั

มอบหมายโดยตรง ดงัภาพประกอบ 3   

ขัน้ตอนการแจ้งข้อมูลข่าวสารในองค์กร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

ภาพประกอบ 3  ขัน้ตอนการแจง้ขอ้มลูขา่วสารในองคก์ร 
 
 

 2. ข้อเสนอแนะสาํหรบัการศึกษาค้นคว้าครัง้ต่อไป 

  2.1 ควรมกีารศกึษาปจัจยัทีส่ง่ผลความสามารถในการตดิต่อสือ่สารของบุคลากรใน

สาํนกัหอสมดุกลาง 

ผูบ้รหิาร 

เลขานุการสาํนกัหอสมดุกลาง/ 

หรอืผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมายโดยตรง 

ผูท้าํหน้าทีส่ ือ่สาร/ผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 

มคีวามสาํคญั 

แจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษร 

 

พจิารณาและตรวจสอบ 

       มคีวามเร่งด่วน 

-สง่ผา่นทางโทรศพัท ์

-สง่ผา่นจดหมายอเิลก็ทรอนิกส ์

        เร่ืองทัว่ไป 

-ตดิประกาศ/ประชาสมัพนัธ ์

-สง่ผา่นจดหมายอเิลก็ทรอนิกส ์

เลขานุการสาํนกัหอสมดุกลางหรอื 

ผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมายโดยตรง ตรวจสอบ 
ไมด่าํเนินการ/มขีอ้ผดิพลาด 

แจง้เพือ่แกไ้ข 

ครบถว้น/ถูกตอ้ง 

เกบ็เรือ่ง 



 
 

 

 

 

 

 
 

บรรณานุกรม 
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ส่วนราชการ  สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  โทร. ๐ ๒๒๕๘ ๔๐๐๒-๓ ภายใน ๑-๕๓๘๒ 
ท่ี ศธ  ๐๕๑๙.๑๖/  วันท่ี  ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๗ 
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เป็นที่ปรึกษาและตรวจสอบเคร่ืองมือวิจัย  
 

เรียน   ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหญิง  พุ่มทอง 
 

ด้วยนางจรัสโฉม  ศิริรัตน์  บุคลากรสังกัด  สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
กําลังทําการศึกษาค้นคว้าเรื่อง  “ปัญหาการติดต่อสื่อสารของบุคลากรในองค์กร : กรณีศึกษา สํานักหอสมุดกลาง  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ”  ซึ่งเป็นผลผลิตส่วนหน่ึงของโครงการบ่มเพาะคนคุณภาพ รุ่นที่ 1 ครั้งที่ 4  : “วิจัย
สถาบันเพ่ือการพัฒนา”  สํานักหอสมุดกลาง  พิจารณาแล้วเห็นว่าท่านเป็นผู้มีประสบการณ์ และมีความเช่ียวชาญ 
ในเรื่องดังกล่าวเป็นอย่างดี  และเพื่อให้การศึกษาค้นคว้าเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์    
จงึใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านเป็นที่ปรึกษาและตรวจสอบเคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  ในการศึกษา
ค้นคว้าวิจัยครั้งน้ี 
 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์  และขอขอบคุณมา  ณ  โอกาสน้ี 
   

   
     (อาจารย์สาโรช   เมาลานนท์) 

                           ผู้อํานวยการสํานักหอสมุดกลาง 
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                     บันทกึข้อความ 
ส่วนราชการ  สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  โทร. ๐ ๒๒๕๘ ๔๐๐๒-๓ ภายใน ๑-๕๓๘๒ 
ท่ี ศธ  ๐๕๑๙.๑๖/  วันท่ี  ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๗ 
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เป็นที่ปรึกษาและตรวจสอบเคร่ืองมือวิจัย  
 

เรียน   ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรี   ดวงจันทร์ 
 

ด้วยนางจรัสโฉม  ศิริรัตน์  บุคลากรสังกัด  สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
กําลังทําการศึกษาค้นคว้าเรื่อง  “ปัญหาการติดต่อสื่อสารของบุคลากรในองค์กร : กรณีศึกษา สํานักหอสมุดกลาง  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ”  ซึ่งเป็นผลผลิตส่วนหน่ึงของโครงการบ่มเพาะคนคุณภาพ รุ่นที่ 1 ครั้งที่ 4  : “วิจัย
สถาบันเพ่ือการพัฒนา”  สํานักหอสมุดกลาง  พิจารณาแล้วเห็นว่าท่านเป็นผู้มีประสบการณ์ และมีความเช่ียวชาญ 
ในเรื่องดังกล่าวเป็นอย่างดี  และเพื่อให้การศึกษาค้นคว้าเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์    
จงึใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านเป็นที่ปรึกษาและตรวจสอบเคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  ในการศึกษา
ค้นคว้าวิจัยครั้งน้ี 
 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์  และขอขอบคุณมา  ณ  โอกาสน้ี 
   

 
 

     (อาจารย์สาโรช   เมาลานนท์) 
                           ผู้อํานวยการสํานักหอสมุดกลาง 
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                     บันทกึข้อความ 
ส่วนราชการ  สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  โทร. ๐ ๒๒๕๘ ๔๐๐๒-๓ ภายใน ๑-๕๓๘๒ 
ท่ี ศธ  ๐๕๑๙.๑๖/   วันท่ี  ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๗ 
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เป็นที่ปรึกษาและตรวจสอบเคร่ืองมือวิจัย  
 

เรียน   นางพิมล เมฆสวัสด์ิ   
รองผู้อํานวยการฝ่ายส่งเสริมผู้ใช้และวิจัย สาํนักหอสมุดกลาง  

 

ด้วยนางจรัสโฉม  ศิริรัตน์  บุคลากรสังกัด  สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
กําลังทําการศึกษาค้นคว้าเรื่อง  “ปัญหาการติดต่อสื่อสารของบุคลากรในองค์กร : กรณีศึกษา สํานักหอสมุดกลาง  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ”  ซึ่งเป็นผลผลิตส่วนหน่ึงของโครงการบ่มเพาะคนคุณภาพ รุ่นที่ 1 ครั้งที่ 4  : “วิจัย
สถาบันเพ่ือการพัฒนา”  สํานักหอสมุดกลาง  พิจารณาแล้วเห็นว่าท่านเป็นผู้มีประสบการณ์ และมีความเช่ียวชาญ 
ในเรื่องดังกล่าวเป็นอย่างดี  และเพื่อให้การศึกษาค้นคว้าเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์    
จงึใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านเป็นที่ปรึกษาและตรวจสอบเคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  ในการศึกษา
ค้นคว้าวิจัยครั้งน้ี 
 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์  และขอขอบคุณมา  ณ  โอกาสน้ี 
   

 
 

     (อาจารย์สาโรช   เมาลานนท์) 
                           ผู้อํานวยการสํานักหอสมุดกลาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมลู 
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แบบสอบถามเพ่ือการศึกษาวิจยั 

ปัญหาการติดต่อส่ือสารของบคุลากรในองคก์ร : กรณีศึกษาสาํนักหอสมดุกลาง

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 

คาํช้ีแจงในการตอบแบบสอบถาม  
1.  แบบสอบถามชุดน้ีจดัทาํขึน้เพือ่เกบ็รวบรวมขอ้มลูพืน้ฐานเกีย่วกบัปญัหาการตดิต่อสือ่สารของ 

บุคลากรสาํนกัหอสมดุกลาง  มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

2.  ผูต้อบแบบสอบถามชุดน้ี  ไดแ้ก่ ผูบ้รหิาร (ผูอ้าํนวยการ รองผูอ้าํนวยการ ผูช้ว่ยผูอ้าํนวยการ  

หวัหน้างาน )บุคลากร  ทีป่ฏบิตังิานสงักดัสาํนกัหอสมุดกลาง มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

3.  แบบสอบถามฉบบัน้ีม ี3 ตอน  คอื 

ตอนที ่1 สอบถามเกีย่วกบัขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

ตอนที ่2 สอบถามเกีย่วกบัปญัหาการตดิต่อสือ่สารภายในสาํนกัหอสมดุกลาง มหาวทิยาลยั 

ศรนีครนิทรวโิรฒ 

ตอนที ่3 สอบถามเกีย่วกบัความคดิเหน็ทีม่ปีญัหาเกีย่วกบัการตดิต่อสือ่สารภายใน 

สาํนกัหอสมดุกลาง  มหาวทิยาลยั 

4.  แบบสอบถามชุดน้ีจะเป็นขอ้มลูประกอบการศกึษาคน้ควา้ คาํตอบของทา่นมคีวามสาํคญัต่อ 

การศกึษาคน้ควา้เป็นอยา่งยิง่  ผูศึ้กษาวิจยัจะเกบ็ไว้เป็นความลบั  โดยมิให้มีผลกระทบกระเทือน

ต่อท่าน  ดงันัน้  จงึใครข่อความอนุเคราะหต่์อทา่นกรณุาอา่นขอ้คาํถามแลว้ตอบคาํถามทุกขอ้ตามที่

ทา่นเหน็วา่เป็นจรงิ ขอ้มลูทีไ่ดผู้ศ้กึษาจะนําเสนอผลการศกึษาคน้ควา้ในภาพรวมเทา่นัน้ 

 

 

  ขอขอบคุณในความรว่มมอืเป็นอยา่งสงูไว ้ ณ  โอกาสน้ี 

 

นางจรสัโฉม  ศริริตัน์ 

สาํนกัหอสมดุกลาง มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
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ตอนท่ี 1  ข้อมลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

คาํช้ีแจง  โปรดทาํเครือ่งหมาย  ลงในชอ่ง    ทีต่รงกบัความเป็นจรงิ 

 1. สถานภาพ 

   ผูบ้รหิาร (ผูอ้าํนวยการ รองผูอ้าํนวยการ ผูช้ว่ยผูอ้าํนวยการ หวัหน้างาน) 

   บุคลากร (ระดบัปฏบิตังิาน) 

     2. อาย ุ   

   20-30 ปี   31-40 ปี   41-50 ปี    51-60 ปี 

 3. ระดบัการศกึษา 

   ตํ่ากวา่ปรญิญาตร ี  ปรญิญาตร ี    สงูกวา่ปรญิญาตร ี

 4. ประสบการณ์การทาํงานในสาํนกัหอสมดุกลาง 

   ตํ่ากวา่ 5 ปี  5 -10 ปี    11 – 20 ปี  21 – 30 ปี  มากกวา่ 30 ปี 

 5. สงักดั    

    สาํนกังานผูอ้าํนวยการ          งานบรหิารจดัการทรพัยากรสารสนเทศ    

    งานบรกิารทรพัยากรสารสนเทศ    งานเทคโนโลยกีารศกึษา   หอสมุด มศว องครกัษ ์

    งานเทคโนโลยสีารสนเทศ         งานวารสาร   หอ้งสมดุคณะแพทย ์มศว องครกัษ์

  

ตอนท่ี 2  แบบสอบถามเกีย่วกบัปญัหาการตดิต่อสือ่สารภายในสาํนกัหอสมดุกลาง มหาวทิยาลยั 

ศรนีครนิทรวโิรฒ 

คาํช้ีแจง  ทา่นคดิวา่ประเดน็ต่อไปน้ีเป็นปญัหาในการตดิต่อสือ่สาร สาํหรบัการทาํงานใน 

สาํนกัหอสมดุกลาง มากน้อยเพยีงใด และทาํเครือ่งหมาย  ลงในชอ่ง    ระดบัปญัหาทีท่า่นเลอืก 

ขอ้ที ่ ประเดน็การตดิต่อสือ่สารภายในสาํนกัหอสมดุกลาง 
ระดบัปญัหา 

มากทีส่ดุ 
5 

มาก 
4 

ปานกลาง 
3 

น้อย 
2 

น้อยทีส่ดุ 
1 

1 
ด้านผูส่้งข่าวสาร 
ความล่าชา้จากการสง่ขา่วสารแบบเป็นทางการ เชน่ หนงัสอื
ราชการ ซึง่มหีลายขัน้ตอน 

     

2 
ความไมเ่ขา้ใจในการสง่ขา่วสารแบบไมเ่ป็นทางการ  เชน่  การ
สือ่สารทางวาจา 

     

3 ความไมค่รอบคลุมในการสง่ขา่วสารถงึทุกคนภายในหน่วยงาน      
4 ความไมเ่ขา้ใจในเน้ือหาของเรือ่งราวทีจ่ะสือ่สารกบัผูร้บัสาร      
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ขอ้ที ่ ประเดน็การตดิต่อสือ่สารภายในสาํนกัหอสมดุกลาง 
ระดบัปญัหา 

มากทีส่ดุ 
5 

มาก 
4 

ปานกลาง 
3 

น้อย 
2 

น้อยทีส่ดุ 
1 

5 
วธิกีารในการสือ่สารบางครัง้ไมเ่หมาะสมกบัเรือ่งทีจ่ะสือ่สาร 
โอกาส และผูร้บัสาร 

     

6 
การแจง้ขา่วสาร กระทาํไมส่มํ่าเสมอ บางครัง้แจง้ขา่วกระชัน้ชดิ
เกนิไป ลา่ชา้เกนิไปทาํใหไ้มส่ามารถปฏบิตังิานได ้

     

1 
ด้านตวัข่าวสาร 
ความเหมาะสมของสาร เชน่ รายละเอยีด ใจความสาํคญั และ
ความยาวของสารทีส่ ือ่สาร  

     

2 
ความผดิพลาดของการพมิพห์รอืการเขยีนขา่วสารในการ
ตดิต่อสือ่สาร 

     

3 ความเหมาะสมของขนาดตวัอกัษรทีใ่ชใ้นการสือ่สาร      
4 ความชดัเจน เขา้ใจงา่ยของขอ้ความทีส่ือ่สาร      
5 ความครบถว้นสมบรูณ์ของขอ้ความทีส่ือ่สาร                 
6 ความบดิเบอืนของขา่วสาร ทีส่ง่ต่อกนัหลายทอด      
7 ความเชื่อถอืไดข้องการสือ่สารทางวาจา      

1 
ด้านช่องทางข่าวสาร 
การสือ่สารทีเ่ป็นลายลกัษณ์อกัษรโดยผา่นชอ่งทางบุคคลมี
ความยุง่ยากใชเ้วลานาน 

     

2 
การสือ่สารทางวาจาทาํใหข้อ้มลูขา่วสารคลาดเคลื่อนหรอื
บดิเบอืน     

     

3 
อุปกรณ์ทีช่ว่ยอาํนวยความสะดวกในการตดิต่อสือ่สารของ
หน่วยงานมไีมเ่พยีงพอ เชน่ คอมพวิเตอร ์โทรศพัทภ์ายใน 

     

4 เครือ่งมอืและอุปกรณ์ในการถ่ายทอดขา่วสารไมม่ปีระสทิธภิาพ      

5 
ความไมช่าํนาญในการปฏบิตังิานเน่ืองจากการสือ่สาร โดยใช้
เครือ่งมอืและอุปกรณ์ทีม่ขี ัน้ตอนทียุ่ง่ยากและซบัซอ้น 

     

6 การประชุมภายในเพือ่แจง้ขอ้มลูขา่วสารไมส่มํ่าเสมอ      
7 ความไมค่รบถว้นสมบรูณ์ของขา่วสาร จากระบบอเิลก็ทรอนิกส ์      

1 
ด้านผูร้บัข่าวสาร 
ความล่าชา้ในการไดร้บัขา่วสารแบบเป็นทางการ เน่ืองจากมี
หลายขัน้ตอนในการตดิต่อสือ่สาร 

     

2 
ความเขา้ใจทีไ่มถู่กตอ้งของผูร้บัขา่วสารทีร่บัขา่วสารแบบไม่
เป็นทางการ เชน่  ทางวาจาเพยีงอยา่งเดยีว 

     

3 ความไมเ่ขา้ใจในขา่วสารทีไ่ดร้บัและการถ่ายทอดขา่วสารไปยงั      
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ขอ้ที ่ ประเดน็การตดิต่อสือ่สารภายในสาํนกัหอสมดุกลาง 
ระดบัปญัหา 

มากทีส่ดุ 
5 

มาก 
4 

ปานกลาง 
3 

น้อย 
2 

น้อยทีส่ดุ 
1 

บุคคลอื่นไดใ้หเ้ขา้ใจตรงกนั 
4 พืน้ฐานความรู ้ความเขา้ใจในขา่วสารนัน้ไมเ่พยีงพอ      

5 
ความไมเ่ขา้ใจเน้ือความในหนงัสอืราชการของผูร้บัขา่วสาร เพือ่
นําไปปฏบิตังิานตามขา่วสาร 

     

6 
ผูร้บัขา่วสารมเีวลาในการปฏบิตัติามขา่วสารทีไ่ดร้บัจากการสง่
สารกะทนัหนัหรอืระยะเวลาแบบกระชัน้ชดิมาก 

     

7 
ผูร้บัขา่วสารขาดความรูค้วามเขา้ใจในการรบัขา่วสารทาง
อเิลก็ทรอนิกส ์ เชน่  E-mail 

     

8 
ความรูค้วามเขา้ใจในการโตต้อบขา่วสารหรอื ขอ้มลูทีไ่ดร้บัของ
ผูร้บัขา่วสาร 

     

9 การแสดงความคดิเหน็ หรอืการเปิดโอกาสซกัถามขอ้สงสยั      
 

 

ส่วนท่ี 3  ความคดิเหน็ของทา่นมปีญัหาเกีย่วกบัการตดิต่อสือ่สารภายใน สาํนกัหอสมดุกลาง  

มหาวทิยาลยั ศรนีครนิทรวโิรฒอยา่งไร 

 

   1.  ทา่นเคยพบปญัหาในการทาํงานทีเ่กดิจากการตดิต่อสือ่สารหรอืไม ่กรณุาใหข้อ้มลูพอสงัเขป 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………….…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….…………… 

   2.  ทา่นคดิวา่ปญัหาในขอ้ 1 เกดิจากสาเหตุอะไร 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………….…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………….………… 

   3.  ทา่นคดิวา่จะมวีธิแีกไ้ข ปญัหาในขอ้ 1 ไดอ้ยา่งไรบา้ง 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………….…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………….………… 

                  ขอขอบคุณมา ณ โอกาสน้ี 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง 

หนังสือขอความอนุเคราะหท์ดสอบเคร่ืองมือวิจยั  
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ท่ี  ศธ  ๐๕๑๙.๑๖ /  

 

 
 
 

 
 
สํานักหอสมุดกลาง  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
สุขุมวิท ๒๓  เขตวัฒนา  กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ 

 

                                                                  ๙  ตุลาคม  ๒๕๕๗ 

เรื่อง    ขอความอนุเคราะห์ทดสอบเคร่ืองมือวิจัย  
 

เรียน    ผู้อํานวยการสํานักบรรณสารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 
สิ่งท่ีส่งมาด้วย แบบสอบถาม  จํานวน  ๓๕  ชุด 

 

                  ด้วยนางจรัสโฉม  ศิริรัตน์  บุคลากรสังกัดสํานักหอสมุดกลาง   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ได้ทําโครงการวิจัยเรื่อง “ปัญหาการติดต่อสื่อสารของบุคลากรในองค์กร : กรณีศึกษา สํานักหอสมุดกลาง  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ”  ซึ่งในการศึกษาครั้งน้ีได้กําหนดกลุ่มตัวอย่างเพ่ือทดสอบเคร่ืองมือวิจัย เป็น 
บุคลากรสํานักบรรณสารการพัฒนา  ดังน้ันเพ่ือให้การศึกษาวิจัยครั้งน้ีสําเร็จลุล่วงด้วยดี  สํานักหอสมุดกลาง 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์บุคลากรในสังกัดตอบแบบสอบถาม เพ่ือดําเนินการ
ทดสอบเคร่ืองมือวิจัยดังกล่าวต่อไป 
 
                  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  สํานักหอสมุดกลาง  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
หวังเป็นอย่างย่ิงว่าคงจะได้รับความอนุเคราะห์  และขอขอบคุณมา  ณ  โอกาสน้ี  

         
                                                                ขอแสดงความนับถือ 

                                                                       

                                                                (อาจารย์สาโรช  เมาลานนท์) 
                                                              ผู้อํานวยการสํานักหอสมุดกลาง 

                                                  
 
 

สํานักงานผู้อํานวยการ 

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

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ 

หนังสือขอความอนุเคราะหต์อบแบบสอบถาม
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                   บันทกึข้อความ 

ส่วนราชการ  สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  โทร. ๐ ๒๒๕๘ ๔๐๐๒ ภายใน ๑-๕๓๘๒  
ที ่ ศธ ๐๕๑๙.๑๖/- วันที ่  ๑๗  พฤศจิกายน  ๒๕๕๗ 
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถาม 
 
เรียน     บุคลากรสังกัดสํานักหอสมุดกลางทุกท่าน 
 
 ด้ายข้าพเจ้านางจรัสโฉม ศิรริัตน์  ตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสํานักหอสมุดกลาง 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กําลังศึกษาค้นคว้างานวิจัยสถาบัน  เรื่อง “ปัญหาการติดต่อสื่อสารของบุคลากร
ในองค์กร : กรณีศึกษา สํานักหอสมุดกลาง  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ”  จึงได้จัดทําแบบสอบถามเก่ียวกับ
เรื่องดังกล่าวเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลไปใช้ในการวิจัย 
 
 ข้าพเจ้าจึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่าน ตอบแบบสอบถามฉบับน้ีโดยขอให้ท่านตอบคําถามทุก
ข้อตามความคิดเห็นและการกระทําในการปฏิบัติงานที่ท่านรับผิดชอบตามความเป็นจริง  โดยคําตอบของท่าน
จะไม่มีผลกระทบต่อตัวท่านและการปฏิบัติงานของท่านแต่ประการใด 
 
 

               จงึเรียนมาเพ่ือขอความอนุเคราะห์และขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสน้ี 
 
 
                                                         ขอแสดงความนับถือ 
 

                                       
 

                                                                      (นางจรัสโฉม  ศิริรัตน์) 
                                                                    เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  ฉ 

ค่าอาํนาจจาํแนกรายข้อ และค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม 
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ตาราง 11 แสดงค่าความเช่ือมัน่และค่าอาํนาจจาํแนกรายด้านของแบบสอบถาม 

ข้อ 
ค่าอาํนาจ

จาํแนก (r) 
 

ด้านผูส่้งข่าวสาร  

0.673 

 

1.ความล่าชา้จากการสง่ขา่วสารแบบเป็นทางการ เชน่ หนงัสอืราชการ 

ซึง่มหีลายขัน้ตอน 

2.ความไมเ่ขา้ใจในการสง่ขา่วสารแบบไมเ่ป็นทางการ เชน่ การสือ่สาร

ทางวาจา 

0.701  

3.ความไมค่รอบคลุมในการสง่ขา่วสารถงึทุกคนภายในหน่วยงาน 0.727  

4.ความไมเ่ขา้ใจในเน้ือหาของเรือ่งราวทีจ่ะสือ่สารกบัผูร้บัสาร 0.745  

5.วธิกีารในการสือ่สารบางครัง้ไมเ่หมาะสมกบัเรือ่งทีจ่ะสือ่สาร โอกาส 

และผูร้บัสาร 

0.760  

6.การแจง้ขา่วสาร กระทาํไมส่มํ่าเสมอ บางครัง้แจง้ขา่วกระชัน้ชดิเกนิไป 

ล่าชา้เกนิไปทาํใหไ้มส่ามารถปฏบิตังิานได ้

0.738  

ค่าความเช่ือมัน่ฉบบัรวม (α) 

ค่าอาํนาจจาํแนกรายข้อมีค่าระหว่าง  0.673 - 0.760 

0.898 

 

 

ด้านตวัข่าวสาร  

0.701 

 

1.ความเหมาะสมของสาร เชน่ รายละเอยีด ใจความสาํคญั และความ

ยาวของสารทีส่ ือ่สาร 

2.ความผดิพลาดของการพมิพห์รอืการเขยีนขา่วสารในการตดิต่อสือ่สาร 0.666  

3.ความเหมาะสมของขนาดตวัอกัษรทีใ่ชใ้นการสือ่สาร 0.649  

4.ความชดัเจน เขา้ใจงา่ยของขอ้ความทีส่ือ่สาร 0.780  

5.ความครบถว้นสมบรูณ์ของขอ้ความทีส่ือ่สาร 0.727  

6.ความบดิเบอืนของขา่วสาร ทีส่ง่ต่อกนัหลายทอด 0.645  

7.ความเชื่อถอืไดข้องการสือ่สารทางวาจา 0.607  

ค่าความเช่ือมัน่ฉบบัรวม (α) 

ค่าอาํนาจจาํแนกรายข้อมีค่าระหว่าง  0.607 – 0.727 

0.887 
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ด้านช่องทางข่าวสาร  

0.603 

 

1.การสือ่สารทีเ่ป็นลายลกัษณ์อกัษรโดยผา่นชอ่งทางบุคคลมคีวาม 

ยุง่ยากใชเ้วลานาน 

2.การสือ่สารทางวาจาทาํใหข้อ้มลูขา่วสารคลาดเคลื่อนหรอืบดิเบอืน     0.462  

3.อุปกรณ์ทีช่ว่ยอาํนวยความสะดวกในการตดิต่อสือ่สารของหน่วยงานมี

ไมเ่พยีงพอ เชน่ คอมพวิเตอร ์โทรศพัทภ์ายใน 

0.749  

4.เครือ่งมอืและอุปกรณ์ในการถ่ายทอดขา่วสารไมม่ปีระสทิธภิาพ 0.807  

5.ความไมช่าํนาญในการปฏบิตังิานเน่ืองจากการสือ่สาร โดยใช้

เครือ่งมอืและอุปกรณ์ทีม่ขี ัน้ตอนทียุ่ง่ยากและซบัซอ้น 

0.663  

6.การประชุมภายในเพือ่แจง้ขอ้มลูขา่วสารไมส่มํ่าเสมอ 0.652  

7.ความไมค่รบถว้นสมบรูณ์ของขา่วสาร จากระบบอเิลก็ทรอนิกส ์ 0.805  

ค่าความเช่ือมัน่ฉบบัรวม (α) 

ค่าอาํนาจจาํแนกรายข้อมีค่าระหว่าง  0.462 – 0.807 

0.886 

 

 

ด้านผูร้บัข่าวสาร   

0.620 

 

1.ความล่าชา้ในการไดร้บัขา่วสารแบบเป็นทางการ เน่ืองจากมหีลาย 

ขัน้ตอนในการตดิต่อสือ่สาร 

2.ความเขา้ใจทีไ่มถู่กตอ้งของผูร้บัขา่วสารทีร่บัขา่วสารแบบไมเ่ป็น

ทางการ เชน่  ทางวาจาเพยีงอยา่งเดยีว 

0.804  

3.ความไมเ่ขา้ใจในขา่วสารทีไ่ดร้บัและการถ่ายทอดขา่วสารไปยงับุคคล

อื่นไดใ้หเ้ขา้ใจตรงกนั 

0.742  

4.พืน้ฐานความรู ้ความเขา้ใจในขา่วสารนัน้ไมเ่พยีงพอ 0.762  

5.ความไมเ่ขา้ใจเน้ือความในหนงัสอืราชการของผูร้บัขา่วสาร เพือ่นําไป

ปฏบิตังิานตามขา่วสาร 

0.798  

6.ผูร้บัขา่วสารมเีวลาในการปฏบิตัติามขา่วสารทีไ่ดร้บัจากการสง่สาร

กะทนัหนัหรอืระยะเวลาแบบกระชัน้ชดิมาก 

0.629  

7.ผูร้บัขา่วสารขาดความรูค้วามเขา้ใจในการรบัขา่วสารทาง

อเิลก็ทรอนิกส ์ เชน่  E-mail 

0.648  

8.ความรูค้วามเขา้ใจในการโตต้อบขา่วสารหรอื ขอ้มลูทีไ่ดร้บัของผูร้บั 0.663  
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ขา่วสาร 

9.การแสดงความคดิเหน็ หรอืการเปิดโอกาสซกัถามขอ้สงสยั 0.594  

ค่าความเช่ือมัน่ฉบบัรวม (α) 

ค่าอาํนาจจาํแนกรายข้อมีค่าระหว่าง  0.594 – 0.804 

0.910  

 

ตาราง 21 แสดงค่าความเช่ือมัน่และค่าอาํนาจจาํแนกรายข้อของแบบสอบถามฉบบัรวม 

ปัญหาการติดต่อส่ือสาร ค่าความเช่ือมัน่ (r)  

1.ความล่าชา้จากการสง่ขา่วสารแบบเป็นทางการ เชน่ หนงัสอื

ราชการ ซึง่มหีลายขัน้ตอน 

.582  

2.ความไมเ่ขา้ใจในการสง่ขา่วสารแบบไมเ่ป็นทางการ  เชน่  การ

สือ่สารทางวาจา 

.644  

3.ความไมค่รอบคลุมในการสง่ขา่วสารถงึทุกคนภายในหน่วยงาน .671  

4.ความไมเ่ขา้ใจในเน้ือหาของเรือ่งราวทีจ่ะสือ่สารกบัผูร้บัสาร .746  

5.วธิกีารในการสือ่สารบางครัง้ไมเ่หมาะสมกบัเรือ่งทีจ่ะสือ่สาร 

โอกาส และผูร้บัสาร 

.775  

6.การแจง้ขา่วสาร กระทาํไมส่มํ่าเสมอ บางครัง้แจง้ขา่วกระชัน้ชดิ

เกนิไป ล่าชา้เกนิไปทาํใหไ้มส่ามารถปฏบิตังิานได ้

.626  

7.ความเหมาะสมของสาร เชน่ รายละเอยีด ใจความสาํคญั และ

ความยาวของสารทีส่ ือ่สาร 

.689  

8.ความผดิพลาดของการพมิพห์รอืการเขยีนขา่วสารในการ

ตดิต่อสือ่สาร 

.723  

9.ความเหมาะสมของขนาดตวัอกัษรทีใ่ชใ้นการสือ่สาร .548  

10.ความชดัเจน เขา้ใจงา่ยของขอ้ความทีส่ือ่สาร .634  

11.ความครบถว้นสมบรูณ์ของขอ้ความทีส่ือ่สาร .581  

12.ความบดิเบอืนของขา่วสาร ทีส่ง่ต่อกนัหลายทอด .689  

13.ความเชื่อถอืไดข้องการสือ่สารทางวาจา .633  

14.การสือ่สารทีเ่ป็นลายลกัษณ์อกัษรโดยผา่นชอ่งทางบุคคลมี

ความยุง่ยากใชเ้วลานาน 

.667  



 

 

92

15.การสือ่สารทางวาจาทาํใหข้อ้มลูขา่วสารคลาดเคลื่อนหรอื

บดิเบอืน     

.624  

16.อุปกรณ์ทีช่ว่ยอาํนวยความสะดวกในการตดิต่อสือ่สารของ

หน่วยงานมไีมเ่พยีงพอ เชน่ คอมพวิเตอร ์โทรศพัทภ์ายใน 

.627  

17.เครือ่งมอืและอุปกรณ์ในการถ่ายทอดขา่วสารไมม่ปีระสทิธภิาพ .669  

18.ความไมช่าํนาญในการปฏบิตังิานเน่ืองจากการสือ่สาร โดยใช้

เครือ่งมอืและอุปกรณ์ทีม่ขี ัน้ตอนทียุ่ง่ยากและซบัซอ้น 

.610  

19.การประชมุภายในเพือ่แจง้ขอ้มลูขา่วสารไมส่มํ่าเสมอ .664  

20.ความไมค่รบถว้นสมบรูณ์ของขา่วสาร จากระบบอเิลก็ทรอนิกส ์ .774  

21.ความล่าชา้ในการไดร้บัขา่วสารแบบเป็นทางการ เน่ืองจากมี

หลายขัน้ตอนในการตดิต่อสือ่สาร 

.714  

22.ความเขา้ใจทีไ่มถู่กตอ้งของผูร้บัขา่วสารทีร่บัขา่วสารแบบไม่

เป็นทางการ เชน่  ทางวาจาเพยีงอยา่งเดยีว 

.782  

23.ความไมเ่ขา้ใจในขา่วสารทีไ่ดร้บัและการถ่ายทอดขา่วสารไปยงั

บุคคลอื่นไดใ้หเ้ขา้ใจตรงกนั 

.705  

24.พืน้ฐานความรู ้ความเขา้ใจในขา่วสารนัน้ไมเ่พยีงพอ .685  

25.ความไมเ่ขา้ใจเน้ือความในหนงัสอืราชการของผูร้บัขา่วสาร 

เพือ่นําไปปฏบิตังิานตามขา่วสาร 

.776  

26.ผูร้บัขา่วสารมเีวลาในการปฏบิตัติามขา่วสารทีไ่ดร้บัจากการสง่

สารกะทนัหนัหรอืระยะเวลาแบบกระชัน้ชดิมาก 

.696  

27.ผูร้บัขา่วสารขาดความรูค้วามเขา้ใจในการรบัขา่วสารทาง

อเิลก็ทรอนิกส ์ เชน่  E-mail 

.635  

28.ความรูค้วามเขา้ใจในการโตต้อบขา่วสารหรอื ขอ้มลูทีไ่ดร้บั

ของผูร้บัขา่วสาร 

.681  

29.การแสดงความคดิเหน็ หรอืการเปิดโอกาสซกัถามขอ้สงสยั .640  

ค่าความเช่ือมัน่ฉบบัรวม (α) 

ค่าอาํนาจจาํแนกรายข้อมีค่าระหว่าง  0.548 – 0.782 

.962  
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