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บทคัดย่อ 

การศึกษา เรื ่อง “การสื่อสารภายในองค์การของส านักเทศกิจ กรุงเทพมหานคร”       

มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการสื่อสารภายในองค์การ และศึกษาถึงปัญหาและอุปสรรคในการสื่อสาร

ภายในองค์การของส านักเทศกิจ กรุงเทพมหานคร  

การศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษาในรูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)  

โดยใช้การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ( In-Depth Interview) ระดับผู้บริหาร จ านวน 1 คน และการ

สัมภาษณ์/การสนทนากลุ่ม (Focus Group Interview) ระดับผู้ปฏิบัติงาน โดยแบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม 

กลุ่มละ 8 คน จ านวนทั้งสิ้น 40 คน ตามโครงสร้างขององค์การ ร่วมกับการค้นคว้าหาข้อมูลจาก

เอกสารต่าง ๆ รวมทั้งงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (Document Review)   

ผลจากการศึกษา พบว่า  

การสื่อสารของผู้บริหารส านักเทศกิจ เป็นการสื่อสารแบบเป็นทางการ ( formal 

communication) ในรูปแบบการสื่อสารจากบนลงล่าง(Downward Communication) คือ การ

สื่อสารจากผู้บังคับบัญชาไปสู่ผู้ใต้บังคับบัญชา เพ่ือถ่ายทอดนโยบาย แนวทางการปฏิบัติงาน โดยผ่าน

ช่องทางการสื่อสารในรูปแบบของหนังสือสั่งการ หนังสือเวียน การประชุม การปิดประกาศ การใช้

วิทยุสื่ อสาร (ว .8)  และเสียงตามสาย และมีการสื่ อสารแบ บไม่ เป็นทางการ ( Informal 

communication) ผู้บริหารใช้การสื่อสารด้วยวาจากับพนักงานโดยตรง  ส่งไลน์ (Line) หรือเฟสบุ๊ค 
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(Facebook) ในเรื่องการสั่งการมอบหมายหน้าที่ โดยที่ผู้ใต้บังคับบัญชาสามารถรายงานผลการ

ด าเนินงานกลับไปยังผู้บังคับบัญชาได้ ถือเป็นการสื่อสารแบบสองทาง (Two-Way Communication)  

ปัญหาและอุปสรรคการสื่อสารภายในองค์การของระดับผู้บริหาร พบว่า ผู้บริหารเห็นว่า

ไม่มีปัญหาในการสื่อสารจากผู้บังคับบัญชาไปยังผู้ใต้บังคับบัญชาในเรื่องเกี่ยวกับนโยบาย  การ

มอบหมายภารกิจหน้าที่ เพราะได้มีการใช้การสื่อสารในทุกทิศทาง เปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานได้แสดง

ความคิดเห็น แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร 

ส าหรับการสื่อสารของผู้ปฏิบัติงาน เป็นการสื่อสารแบบเป็นทางการ ( formal 

communication) ในรูปแบบการสื่อสารจากบนลงล่าง(Downward Communication) เกี่ยวกับ

นโยบาย แนวทางการปฏิบัติ ข่าวสารการอบรม/สัมมนา ส่วนใหญ่เป็นการสื่อสารในรูปแบบของ

หนังสือเวียน การประชุม การปิดประกาศ และการเข้าแถวหน้าเสาธง และการสื่อสารแบบไม่เป็น

ทางการ (Informal communication) ผู้ปฏิบัติการใช้การสื่อสารด้วยวาจา ส่งไลน์ (Line) หรือ

เฟสบุ๊ค (Facebook) ในเรื่องการรายงานผลการการด าเนินงานที่ได้รับการสั่งการมอบหมายหน้าที่ ถือ

เป็นการสื่อสารแบบสองทาง (Two-Way Communication) ในรูปแบบการสื่อสารจากล่างสู่บน

(Upward Communication) นอกจากนี้ผู้ปฏิบัติงานใช้การสื่อสารในทิศทางการสื่อสารข้ามสายงาน

หรือแบบไขว้ (Cross – channel Communication) เพ่ือสื่อสารระหว่างผู้ปฏิบัติงานซึ่งอยู่คนละ

กอง/ส่วนงาน ในลักษณะการประสานงานกับประเด็นที่เก่ียวข้อง และการสื่อสารตามแนวนอนหรือใน

ระนาบเดียว (Horizontal Communication) ระหว่างผู้ปฏิบัติงานในแต่ละกอง เป็นรูปแบบการสื่อสาร

ที่เป็นทางการ ได้แก่ หนังสือตอบโต้ การประชุมหารือเรื่องงาน การสื่อสารแบบไม่เป็นทางการ ได้แก่ 

การสื่อสารด้วยวาจา โทรศัพท์ ไลน์ (Line) รวมทั้งการสร้างความสัมพันธ์อันดีซึ่งกันและกัน 

ปัญหาและอุปสรรคการสื่อสารภายในองค์การของผู้ปฏิบัติงาน พบว่าช่องทางการ

สื่อสารไม่เพียงพอและไม่มีความหลายหลาก ส่วนใหญ่ได้รับทราบจากหนังสือเวียนในลักษณะการ

เซ็นชื่อรับทราบ ซึ่งไม่ได้มีการถ่ายส าเนาให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน  ซึ่งเป็นการสื่อสารทางเดียว (One – Way 

Communication) ในทิศทางการสื่อสารจากบนลงล่าง (Downward Communication)  

ค าส าคัญ การสื่อสารภายในองค์การ รูปแบบการสื่อสาร ทิศทางการสื่อสาร 
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บทน า 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 ส านักเทศกิจ เป็นหน่วยงานภายใต้สังกัดกรุงเทพมหานคร มีอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ

การควบคุม ดูแล ตรวจตรา และบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมายที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร 

กฎหมายอ่ืนที่ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร และข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร การบังคับคดีใน

ส่วนแพ่ง รวมทั้งการปฏิบัติงานด้านการดูแลและให้บริการและสนับสนุนการด าเนินงานตามนโยบายของ

ผู้บริหาร และปฏิบัติหน้าที่ อ่ืนที่ เกี่ยวข้องโดยเน้นส่วนราชการ เพ่ือให้ประชาชนได้อาศัยอยู่ ใน

กรุงเทพมหานครอย่างมีความสุข มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และน าพากรุงเทพมหานครให้เป็น

มหานครน่าอยู่อย่างยั่งยืน 

ด้วยเหตุนี้ ผู้ศึกษาเล็งเห็นว่าส านักเทศกิจเป็นหน่วยงานที่ต้องให้บริการใกล้ชิดประชาชน 
ดูแลความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ซึ่งนับเป็นกลไกหนึ่งในการ
ขับเคลื่อนกรุงเทพมหานครให้เป็นมหานครที่มั่นคง ปลอดภัย ผู้ศึกษาตระหนักถึงความส าคัญของการ
สื่อสารภายในองค์การ ซึ่งนับว่าเป็นจักรส าคัญในการท างาน หากมีการสื่อสารภายในองค์การที่ดีแล้ว
การสื่อสารออกไปสู่ภายนอกก็ย่อมที่จะดีด้วย ดังนั้น ผู้ศึกษาจึงได้ท าการศึกษา เรื่อง “การสื่อสารภายใน
องค์การของส านักเทศกิจ กรุงเทพมหานคร”  
 

วัตถุประสงค์ 

การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 2 ประการ ดังนี้ 

1. เพ่ือศึกษาการสื่อสารภายในองค์การของส านักเทศกิจ กรุงเทพมหานคร 
2. เพ่ือศึกษาถึงปัญหาและอุปสรรคในการสื่อสารภายในองค์การของส านักเทศกิจ กรุงเทพมหานคร 

 

วิธีการวิจัย 

ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาต้องการเข้าใจเกี่ยวกับการสื่อสารภายในองค์การ การรับรู้

ข้อมูลข่าวสารภายในองค์การ และปัญหาในการสื่อสารภายในองค์การของส านักเทศกิจ 

กรุงเทพมหานคร ด้วยการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยผู้ศึกษาได้ก าหนดวิธีการ

รวบรวมข้อมูลที่สอดคล้องกับความต้องการ ด้วยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ( In-Depth Interview) 

ระดับผู้บริหาร จ านวน 1 คน  การสัมภาษณ์/การสนทนากลุ่ม (Focus Group Interview) ระดับ

ผู้ปฏิบัติงาน โดยแบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม ตามโครงสร้างขององค์การ กลุ่มละ 8 คน จ านวนทั้งสิ้น 40 คน 



บัณฑิตศึกษา คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน 4 
 

ร่วมกับการค้นคว้าหาข้อมูลจากเอกสารต่าง ๆ รวมทั้งงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (Document Review) 

เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่ครบถ้วนและครอบคลุมเนื้อหาของการศึกษามากท่ีสุด ผู้ศึกษาได้ใช้เวลาในการ

เก็บรวบรวมข้อมูล ตั้งแต่เดือนมกราคม – พฤษภาคม 2556 

ผลการวิจัยและอภิปราย 

ผู้ศึกษาน าผลการศึกษาท่ีได้มาอภิปรายผล ได้ดังนี้ 

การสื่อสารภายในองค์การ ระดับผู้บริหาร 

การสื่อสารของผู้บริหารส านักเทศกิจ เป็นการสื่อสารแบบเป็นทางการ ( formal 

communication) มีการสื่อสารตามล าดับขั้น ซึ่งการสื่อสารในลักษณะนี้เป็นการสื่อสารในรูปแบบ

การสื่อสารจากบนลงล่าง (Downward Communication) คือ การสื่อสารจากผู้บังคับบัญชาไปสู่

ผู้ใต้บังคับบัญชา เพ่ือถ่ายทอดนโยบาย แนวทางการปฏิบัติงาน โดยผ่านช่องทางการสื่อสารในรูปแบบ

ของหนังสือสั่งการ หนังสือเวียน การประชุม การปิดประกาศ การใช้วิทยุสื่อสาร (ว.8) และเสียงตาม

สาย การสื่อสารแบบไม่เป็นทางการ (Informal communication) ผู้บริหารใช้การสื่อสารด้วยวาจา

กับพนักงานโดยตรง ส่งไลน์ (Line) หรือเฟสบุ๊ค (Facebook) ในเรื่องการสั่งการมอบหมายหน้าที่ โดย

ที่ผู้ใต้บังคับบัญชาสามารถรายงานผลการด าเนินงานกลับไปยังผู้บังคับบัญชาได้ ถือเป็นการสื่อสารแบบ

สองทาง (Two-Way Communication) ตรงตาม แคทซ์และคาน (อ้างถึงใน Gibson and Hodgetts, 

1991, p. 212) ได้กล่าวไว้ว่าข่าวสารที่ถ่ายทอดจากผู้บังคับบัญชามายังผู้ใต้บังคับบัญชามี 5 ประเภท 

คือ 1. ข่าวสารเกี่ยวกับวิธีการท างาน 2. ข่าวสารเกี่ยวกับเหตุผลของการท างาน 3. ข่าวสารเกี่ยวกับ

นโยบายและวิธีการปฏิบัติขององค์การ 4. ข่าวสารเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานของพนักงาน 5. ข่าวสาร

เกี่ยวกับเป้าหมายของ 

 ส าหรับปัญหาและอุปสรรคการสื่อสารภายในองค์การของส านักเทศกิจ ผู้บริหารเห็น

ว่าไม่มีปัญหาในการสื่อสารจากผู้บังคับบัญชาไปยังผู้ใต้บังคับบัญชาในเรื่องเกี่ยวกับนโยบาย การ

มอบหมายภารกิจหน้าที่ เพราะได้มีการใช้การสื่อสารในทุกทิศทาง เปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานได้แสดง

ความคิดเห็น แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร 
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สื่อสารภายในองค์การ ระดับผู้ปฏิบัติงาน 

การสื่อสารภายในองค์การของผู้ปฏิบัติงานเห็นว่าเป็นการสื่อสารแบบระบบราชการ โดย

ผ่านช่องทางการสื่อสารในรูปแบบหนังสือเวียน การสั่งการมีล าดับขั้นชัดเจน การแบ่งงานกันท าตาม

หน้าที่ การสื่อสารส่วนใหญ่เป็นการสื่อสารจากผู้บังคับบัญชามายังผู้ใต้บังคับบัญชา เป็นการสื่อสาร

ระบบปิด มีการใช้กฎระเบียบที่เข้มงวด มีการแบ่งงานและการบริหารงานตามล าดับขั้น ซึ่งตรงกับ

ทฤษฎีการบริหารแบบระบบราชการของแม็กซ์ เวเบอร์ ที่กล่าวถึงคุณลักษณะของระบบราชการไว้ว่า 

ระบบราชการเป็นระบบที่มีล าดับขั้นที่ชัดเจนของอ านาจหน้าที่ มีการแบ่งงานกันตามหน้าที่ มี

กฎระเบียบในการท างาน มีการปฏิบัติงานที่ไม่อิงความสัมพันธ์ส่วนบุคคลยึดหลักระบบงานและการ

รวมศูนย์การตัดสินใจและศูนย์รวมอ านาจ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าองค์การมีการด าเนินงานในระบบปิด มี

การใช้กฎระเบียบที่เข้มงวด มีการแบ่งงานและการบริหารงานตามล าดับชั้น การสื่อสารในองค์การที่

บริหารงานตามระบบราชการจะเป็นแนวดิ่งจากบนลงล่างตามสายงานการบังคับบัญชา (ณัฏฐ์ชุดา 

วิจิตรจามรี, 2554, น.60-61) 

ส าหรับการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ผู้ปฏิบัติงานมีการรับรู้ข้อมูลข่าวสารภายในองค์การ

เกี่ยวกับนโยบาย แนวทางการปฏิบัติ ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายของผู้บังคับบัญชาเพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุ

เป้าหมาย ในทิศทางการสื่อสารจากบนลงล่าง (Downward Communication) ซึ่งเป็นการสื่อสาร

แบบทางเดียว (One – Way Communication) โดยใช้ช่องทางการสื่อสารในลักษณะของการประชุม 

หนังสือสั่งการ และด้วยวาจา สอดคล้องกับค ากล่าวของ คัทซ์ และ คาน (อ้างถึงใน มานิดา ค าจีน, 

2547, น.14) ที่กล่าวว่า “ระบบการสื่อสารจากบนสู่ล่างมีจุดมุ่งหมายโดยทั่วไป คือ เพ่ือให้แนว

ปฏิบัติงานที่จ าเพาะเจาะจงในการสั่งงาน เพ่ือให้ข่าวสารเกี่ยวกับหลักการปฏิบัติและขั้นตอน

ด าเนินงานขององค์การ เพ่ือให้ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับเหตุผลส าคัญ เพ่ือบอกให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทราบ

เกี่ยวกับผลการปฏิบัติงาน และเพ่ือให้ข่าวสารแบบอุดมการณ์ที่จะช่วยให้เกิดการซาบซึ้งในเป้าหมาย” 

และตรงกับการศึกษาของเอกลักษณ์ ศิระสากร (2546, น. บทคัดย่อ) ที่ได้ท าการศึกษา เรื่อง “การ

สื่อสารภายในส านักงานเขตวังทองหลาง” และพบว่า ทิศทางการสื่อสารภายในส านักงานเขตวัง

ทองหลางเป็นแบบทางเดียว เป็นไปตามการสื่อสารจากบนลงล่างในขั้นตอนการสั่งการตามสายการ

บังคับบัญชา มีรูปแบบการสื่อสารหลายรูปแบบ และการศึกษาของมธุรส สุขพงษ์ไทย (2547, น. 

บทคัดย่อ) ที่ได้ศึกษา เรื่อง การสื่อสารภายในองค์กร : กรณีศึกษา บริษัท ควิก พีซี เน็ตเวิร์ค จ ากัด 
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โดยท าการศึกษาในเรื่อง คุณลักษณะและวิธีการติดต่อสื่อสารภายในองค์กร และความพึงพอใจของ

พนักงานที่มีต่อการสื่อสารภายใน รวมไปถึงความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานในบริษัทฯ พบว่า ลักษณะ

การสื่อสารส่วนใหญ่มีลักษณะการสื่อสารจากบนลงล่าง ผู้บริหารเน้นในเรื่องการน าระบบ

อิเลคทรอนิกส์เข้ามาใช้ในงาน  

ส่วนในการสื่อสารสองทาง (Two – Way Communication) ใช้ในลักษณะการ

รายงานผลการด าเนินงานในทิศทางการสื่อสารแบบล่างสู่บน (Upward Communication) ซึ่ง

สะท้อนให้เห็นถึงการให้ความส าคัญกับผู้ปฏิบัติงาน ตามท่ี ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ (2545, น.334) 

ได้กล่าวถึง ความส าคัญของการติดต่อ สื่อสารจากล่างขึ้นบนที่มีต่อการบริหารงานในองค์การ ไว้ว่า 

ผู้ใต้บังคับบัญชาให้ข้อมูลที่มีคุณค่าต่อการตัดสินใจของบุคคลในระดับบริหารและควบคุมกิจกรรมทุก

กิจกรรมในองค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ท าให้ผู้บังคับบัญชาได้รู้ว่า ผู้ใต้บังคับบัญชา

พร้อมที่จะรับข้อมูลและยอมรับในสิ่งที่ฝ่ายบริหารได้บอกกล่าวมากน้อยเพียงใด อีกทั้งยังท าให้

ผู้บังคับบัญชารู้ถึงสิ่งที่รบกวนบุคคลที่อยู่ใกล้ชิดกับการปฏิบัติงานจริงและผู้ใต้บังคับบัญชาเข้าใจ

ความหมายของข่าวสารมากน้อยเพียงใด อันส่งผลท าให้เกิดความชื่นชมและความจงรักภักดีต่อ

องค์การ ด้วยการให้พนักงานมีโอกาสสอบถามและให้ข้อเสนอแนะทางด้านการด าเนินงานของ

องค์การ ซึ่งจะช่วยให้พนักงานสามารถมีส่วนร่วมแก้ปัญหาในงานได้ 

 นอกจากนี้ผู้ปฏิบัติงานใช้การสื่อสารในทิศทางการสื่อสารข้ามสายงานหรือแบบไขว้ 

(Cross – channel Communication) สื่อสารระหว่างผู้ปฏิบัติงานซึ่งอยู่คนละกอง/ส่วนงาน ใน

ลักษณะการประสานงานกับประเด็นที่เกี่ยวข้อง และการสื่อสารตามแนวนอนหรือในระนาบเดียว 

(Horizontal Communication) ระหว่างผู้ปฏิบัติงานในแต่ละกอง เป็นรูปแบบการสื่อสารที่เป็น

ทางการ ได้แก่ หนังสือตอบโต้ การประชุมหารือเรื่องงาน การสื่อสารแบบไม่เป็นทางการ ได้แก่ การ

สื่อสารด้วยวาจา โทรศัพท์ ไลน์ (Line) รวมทั้งการสร้างความสัมพันธ์อันดีซึ่งกันและกัน ซึ่งสอดคล้อง

กับแนวคิดของศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2545, น. 335) ที่ได้อธิบายถึงการติดต่อสื่อสารข้ามสาย

งานหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า การสื่อสารในแนวไขว้ ซึ่งในองค์การส่วนใหญ่พนักงานต่างมีความ

จ าเป็นต้องแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกับบุคคลที่อยู่กันคนละหน่วยงานหรือคนละหน้าที่ที่ไม่ได้เป็น

ผู้ ใต้บั งคับบัญชาเดียวกัน และการสื่อสารตามแนวนอนหรือในระนาบเดียว  (Horizontal 

Communication) ในลักษณะที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ซึ่งเป็นการสื่อสารในลักษณะการ
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หารือเรื่องงาน แลกเปลี่ยนข่าวสาร การพูดคุยเชื่อมความสัมพันธ์ ทั้งแบบต่อหน้า โทรศัพท์ ไลน์ 

(Line) และเฟสบุ๊ค (Facebook) ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Adler & Elemhorst , 1996 (อ้างถึง

ใน รสชงพร โกมลเสวิน, 2547, น. 80-81) ที่กล่าวถึงการสื่อสารในระนาบเดียวกัน ว่ามีวัตถุประสงค์

ในการสร้างความร่วมมือในการท างาน (task coordination) การแก้ปัญหา (problem solving) การ

แลกเปลี่ยนข่าวสาร (sharing information) การแก้ปัญหาความขัดแย้ง (conflict resolution) การ

สร้างความสัมพันธ์อันดี (building rapport)  

ปัญหาและอุปสรรคการสื่อสารภายในองค์การของผู้ปฏิบัติงาน พบว่าช่องทางการ

สื่อสารไม่เพียงพอและไม่มีความหลายหลาก ส่วนใหญ่ได้รับทราบจากหนังสือเวียนในลักษณะการ

เซ็นชื่อรับทราบ ซึ่งไม่ได้มีการถ่ายส าเนาให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน  ซึ่งเป็นการสื่อสารทางเดียว (One – Way 

Communication) ในทิศทางการสื่อสารจากบนลงล่าง (Downward Communication)  

สรุปและข้อเสนอแนะ 

จาการศึกษาพบว่าการสื่อสารภายในองค์การของส านักเทศกิจ กรุงเทพมหานคร มีรูปแบบ

และทิศทางการสื่อสารที่หลากหลาย แต่พบปัญหาเกี่ยวกับผู้รับสารเข้าถึงสารได้ยากและไม่ให้

ความส าคัญ จึงขอเสนอให้ท าการส ารวจการเปิดรับสื่อภายในองค์การ เพ่ือวัดประสิทธิภาพและความ

หลากหลายของช่องทางการสื่อสาร ให้มีจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่เอ้ือประโยชน์ต่อการสื่อสารภายใน

องค์การ เพ่ือให้บุคลากรสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขององค์การได้ง่ายยิ่งขึ้น  และเสนอให้มีการจัด

ประชุม/อบรมเกี่ยวกับการสื่อสารภายในองค์การ เพ่ือเป็นท าความเข้าใจและกระตุ้นให้บุคลากร

ภายในองค์การมีความเข้าใจและตระหนักถึงความส าคัญในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารภายในองค์การ 

 

กิตติกรรมประกาศ 

 

 รายงานโครงการเฉพาะบุคคล เรื่อง การสื่อสารภายในองค์การของส านักเทศกิจ 
กรุงเทพมหานคร เล่มนี้ ส าเร็จได้ด้วยความเมตตาและกรุณาของรองศาสตราจารย์ อรนุช เลิศจรรยารักษ์ 
กรรมการและอาจารย์ที่ปรึกษารายงานโครงการเฉพาะบุคคล ผู้ให้ค าชี้แนะ ค าปรึกษา  ตรวจสอบ     
ความถูกต้องของรายงานโครงการเฉพาะบุคคลเล่มนี้ และคอยสั่งสอนให้แง่คิดดี ๆ พร้อมทั้งแนะน าประธาน
และกรรมการรายงานโครงการเฉพาะบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญ  
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 ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์กิติมา สุรสนธิ และรองศาสตราจารย์ ดร.สมสุข หินวิมาน 
ที่ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานกรรมการและกรรมการ พร้อมทั้งให้ความเมตตาให้ค าแนะน าต่าง ๆ ที่ท า
ให้รายงานโครงการเฉพาะบุคคลเล่มนี้ส าเร็จสมบูรณ์ 

ขอขอบพระคุณคณาจารย์คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนที่ประสิทธิประสาทวิชา

ความรู้และประสบการณ์ต่าง ๆ ตลอดระยะเวลาการศึกษา ขอขอบคุณพ่ี ๆ เจ้าหน้าที่โครงการบัณฑิตศึกษา

ทุกท่านที่ได้ให้ค าแนะน าและอ านวยความสะดวกเกี่ยวกับระเบียบขั้นตอนต่าง ๆ ด้วยดีเสมอมา 

ขอขอบพระคุณท่านผู้อ านวยการส านักเทศกิจ (นายกิตินันท์ ขาวสุทธิ์) ที่ได้สละเวลา             ให้

สัมภาษณ์และอนุญาตให้เข้าไปเก็บข้อมูล และพ่ีวัฒน์ นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ และพ่ีตุ้ย      (หน้า

ห้องผอ.) ที่ให้ค าแนะน าและประสานงานภายในส านักเทศกิจ กรุงเทพมหานคร ให้เป็นอย่างดี 

ขอบขอบพระคุณท่านผู้อ านวยการเขตบางพลัด (นางลักขณา ภักดีนฤนาถ) ท่านผู้ช่วย

ผู้อ านวยการเขตบางพลัด (นายธนกร ไชยศรี) ที่เมตตาและให้ค าแนะน าต่าง ๆ  รวมถึงพ่ี ๆ ในฝ่ายปกครอง 

ประกอบด้วย หัวหน้าฝ่ายปกครอง พ่ีฐม พ่ีนพ พ่ีโม ที่คอยถามไถ่ ให้ก าลังใจ และให้ความช่วยเหลือ

ในทุก ๆ เรื่อง 

 และที่ส าคัญที่สุด ขอขอบพระคุณพ่อกับแม่ที่สนับสนุนทุนการศึกษา คอยให้ค าแนะน า 

ก าลังใจ และอดทนรอจนรายงานโครงการเฉพาะบุคคลเล่มนี้เสร็จสมบูรณ์ ขอขอบคุณพ่ี ๆ เพ่ือนๆ 

อันเป็นที่รัก (MCM 10) ประกอบด้วย พ่ีโป้ง พี่ก่อง พ่ีกริช พี่แนน&พ่ีเบน พ่ีนุ้ย พ่ีออน น้ าหวาน หน่าน้อย 

ปู เอียด แอน เจี๊ยบ ที่คอยเป็นก าลังใจให้ความช่วยเหลือเสมอมา และขอบคุณตุ้ยที่คอยเป็นก าลังใจ

และส่งเสบียง ขอบคุณค่ะ  

                                                        ปัทมา  สมพรชัยกิจ 
       มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
                          พ.ศ. 2556 
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