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บทคัดย่อ 
 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของพนักงานที่มีต่อการสื่อสารในการ

ปฏิบัติงานและความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) กลุ่ม
ตัวอย่างคือ พนักงานบริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ที่ปฏิบัติงานทั้งในส่วนส านักงานใหญ่ 
และส่วนสถานี จ านวน 320 คน โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) เก็บรวบรวม
ข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการ
สื่อสารในการปฏิบัติงาน ทั้งด้านการสื่อสารจากบนลงล่าง จากล่างขึ้นบน การสื่อสารแนวนอนและ
ด้านบรรยากาศการสื่อสารในองค์การอยู่ในระดับมาก ส าหรับความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน 
พบว่า พนักงานมีระดับความผูกพันต่อองค์การค่อนข้างมาก ทั้งนี้ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจ
ต่อการสื่อสารเพ่ือการปฏิบัติงานกับความผูกพันต่อองค์การ พบว่า ความพึงพอใจต่อการสื่อสารเพ่ือ
การปฏิบัติงานด้านบรรยากาศการสื่อสารในองค์การจะมีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การใน
ระดับมาก ในขณะที่ความพึงพอใจต่อการสื่อสารเพ่ือการปฏิบัติงาน ด้านการสื่อสารจากบนลงล่าง 
จากล่างขึ้นบน และการสื่อสารแนวนอนมีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์การอยู่ในระดับปาน
กลาง 
 
ค ำส ำคัญ: ความพึงพอใจต่อการสื่อสารในการปฏิบัติงาน, ความผูกพันต่อองค์การ 
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Abstract 
 The purpose of this quantitative research were to studied on organizational 
communication satisfaction and organizational commitment of the employees in 
Bangkok Metro Public Company Limited. Sampling group 320 persons were 
purposively selected to answer questionnaires. The data is then fed into dedicated 
software to analyze the data using statistical metrics. The study found that 
organizational communication satisfaction have related with organizational 
commitment by organizational communication climate have more positive relative 
with organizational commitment compare with others communication type. 
Furthermore, the study shows that difference of demographic affects organizational 
communication satisfaction and organizational commitment. 
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บทน า 

ความเปนมาและความส าคัญของปญหา 

ความผูกพันต่อองค์การมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการปฏิบัติงาน ซึ่งหากพนักงานมีความ
ผูกพันต่อองค์การสูงก็จะส่งผลให้พนักงานปฏิบัติงานอย่างเต็มที่และมุ่งมั่นไปสู่เป้าหมายความส าเร็จ
ขององค์การ ซึ่งความผูกพันนี้ไม่สามารถเกิดขึ้นกับพนักงานเองได้ แต่เกิดจากองค์การเป็นผู้สร้าง
ความผูกพันให้เกิดขึ้นแก่พนักงาน องค์การต้องเข้าใจถึงความต้องการของพนักงานและตอบสนองได้
อย่างเหมาะสม มีการสร้างบรรยากาศที่ดีให้เกิดขึ้นแก่สมาชิกในองค์การ ทั้งในด้านการท างานและ
ด้านกิจกรรม  เพื่อให้พนักงานเกิดความรู้สึกและทัศนคติที่ดีที่เอ้ือให้พนักงานอยากที่จะอยู่กับองค์การ 
ทุ่มเทแรงกาย แรงใจที่จะท างานเพ่ือองค์การ อย่างไรก็ตามการที่จะสร้างความผูกพันของพนักงานที่มี
ต่อองค์การให้เกิดขึ้นนั้นเป็นเรื่องที่ท าได้ยาก เนื่องจากองค์การเป็นการรวมตัวกันของคนจ านวนมาก 
แต่ละคนก็มีความเป็นปัจเจกบุคคลที่แตกต่างกัน ดังนั้นการที่จะให้สมาชิกทุกคนเกิดความรู้สึกผูกพัน
ต่อองค์การร่วมกัน ต้องอาศัยการสื่อสารภายในองค์การมาเป็นเครื่องมือส าคัญในการสร้างความ
ผูกพันของพนักงานให้เกิดแก่องค์การ 
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บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) เป็นองค์การให้บริการรถไฟฟ้าใต้ดินสายแรกของ
ประเทศไทย ที่ได้รับสัมปทานการจากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ("รฟม.") ในฐานะผู้
ให้บริการเดินรถไฟฟ้า ส าหรับการด าเนินงานทางธุรกิจนั้น บริษัทได้มีการแบ่งโครงสร้างองค์การที่
ค่อนข้างซับซ้อน มีสายการบังคับบัญชาหลายล าดับชั้น รูปแบบการสื่อสารเพ่ือการปฏิบัติงานจึง
เป็นไปตามโครงสร้างองค์การ มีทั้งการสื่อสารจากบนลงล่าง การสื่อสารจากล่างขึ้นบน และการ
สื่อสารแนวนอน ทั้งนี้รูปแบบการสื่อสารส่วนใหญ่จะเป็นการสื่อสารบนลงล่าง การสื่อสารจากล่างขึ้น
ในลักษณะของการเสนอแนะ แสดงความคิดเห็นยังมีไม่มากนัก พนักงานจะท าตามค าสั่งที่ได้รับ และ
รายงานผลกลับไปยังผู้บังคับบัญชาเป็นหลัก ซึ่งการสื่อสารในลักษณะนี้ไม่เอ้ือให้พนักงานมีส่วนร่วมใน
การสื่อสารเท่าที่ควร ท าให้พนักงานเกิดความรู้สึกผูกพันต่อองค์การได้น้อย องค์การจึงควรให้
ความส าคัญกับการสื่อสารของพนักงาน สร้างบรรยากาศของการสื่อสารให้เปิดกว้าง เอ้ือให้พนักงาน
ได้มีโอกาสสื่อสารมากขึ้น สร้างบรรยากาศในการท างานให้พนักงานมุ่งมั่นที่จะท างานให้มีคุณภาพ 
ตลอดจนมีผู้บริหารที่ให้เกียรติรับฟังพนักงานในเรื่องต่างๆ เท่านี้ก็จะเป็นการช่วยสร้างความผูกพัน
ของพนักงานทีม่ีต่อองค์การได้เป็นอย่างดี (เกศรา รักชาติ,  2550) 

จากความส าคัญของการสื่อสารภายในองค์การและความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์การ 
ท าให้ผู้ศึกษาสนใจที่จะศึกษาความพึงพอใจต่อการสื่อสารในการปฏิบัติงานและความผูกพันต่อ
องค์การของพนักงาน บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) โดยศึกษารูปแบบการสื่อสารต่างๆ 
ภายในองค์การที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของพนักงาน ว่าพนักงานมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการ
สื่อสารแบบใด และการสื่อสารรูปแบบใดที่ส่งผลต่อการสร้างความผูกพันของพนักงาน  ตลอดจน
ศึกษาบรรยากาศที่จะเอ้ือให้เกิดการมีส่วนร่วมในการสื่อสารอันจะน ามาสู่การสร้างความผูกพันใน
องค์การให้เกิดข้ึน เพ่ือจะได้ท าข้อมูลที่ได้นี้มาใช้ประโยชน์ในเรื่องการวางแผนและเป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงและพัฒนาการสื่อสารภายในองค์การที่น ามาสร้างความผูกพันให้เกิดขึ้นภายในองค์การให้ดี
ยิ่งขึ้นต่อไป 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

1.  เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการสื่อสารในการปฏิบัติงานของพนักงาน                                 
บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 

2.  เพื่อศึกษาความผูกพันต่อองค์การของพนักงานบริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 
3.  เพื่อศึกษาความแตกต่างระหว่างภูมิหลังของพนักงานกับความพึงพอใจต่อการสื่อสารใน

การปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 
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4.  เพื่อศึกษาความแตกต่างระหว่างภูมิหลังของพนักงานกับความผูกพันต่อองค์การของ
พนักงานบริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 

5.  เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจต่อการสื่อสารในการปฏิบัติงานกับ                   
ความผูกพันต่อองค์การของพนักงานบริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 
 

วิธีการศึกษา 

การศึกษาครั้งนี้ เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative) โดยใชวิธีการส ารวจ (Survey 
Research) และใชแบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล ด้วย
วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสัดส่วน (Quota Sampling) กับพนักงาน บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากัด 
(มหาชน) โดยแบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็นกลุ่ม แล้วกระจายให้แต่ละหน่วยงานตามสัดส่วนเป็น
เปอร์เซ็นต์ที่เท่ากันโดยแต่ละหน่วยงานมีกลุ่มตัวอย่างที่ครอบคลุมทุกต าแหน่งงาน ตั้งแต่ผู้จัดการส่วน 
ผู้จัดการ ผู้จัดการแผนก ผู้เชี่ยวชาญ พนักงานและเจ้าหน้าที่ และการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ 
(Accidental Sampling) โดยการแจกแบบสอบถามสุ่มแจกให้พนักงานที่กระจายอยู่ในสายงานต่างๆ 
ตามจ านวนกลุ่มตัวอย่างที่ก าหนด จ านวน 320 คน ก าหนดระยะเวลาในการเก็บขอมูลในชวงเดือน
มิถุนายน 2558 

 
ผลการศึกษา 

 ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 55.9 เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง และ
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ร้อยละ 55.0 มีอายุระหว่าง 26 – 35 ปี, ร้อยละ 82.8 มีระดับการศึกษา
ปริญญาตรี, ร้อยละ 41.9 มีรายได้ส่วนตัวต่อเดือน 15,001 – 25,000 บาท, ร้อยละ 45.9 มีอายุงานที่
ปฏิบัติกับบริษัท น้อยกว่า 3 ปี, ร้อยละ 83.8 อยู่ในต าแหน่งเจ้าหน้าที่/พนักงาน และร้อยละ 67.2 อยู่
ในสายงานปฏิบัติการเดินรถ 
 จากการศึกษาครั้งนี้ พบว่า ความพึงพอใจต่อการสื่อสารในการปฏิบัติงาน ด้านการสื่อสาร
จากบนลงล่างมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 2.85 ด้านการสื่อสารจากล่างขึ้นบน
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 2.74 ด้านการสื่อสารแนวนอนมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 2.94 และด้านบรรยากาศการสื่อสารในองค์การมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มาก โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 2.83 ส าหรับความผูกพันต่อองค์การ พบว่า โดยรวมกลุ่มตัวอย่างมีความ
ผูกพันต่อองค์การในระดับค่อนข้างมาก โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.12 
 เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างภูมิหลังของพนักงานกับความพึงพอใจต่อการสื่อสาร
ในการปฏิบัติงานทั้งด้านการสื่อสารจากบนลงล่าง จากล่างขึ้นบน การสื่อสารแนวนอน และด้าน
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บรรยากาศในการสื่อสาร พบว่า เพศ ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันจะมีความพึงพอใจต่อการสื่อสาร
ในการปฏิบัติงานทุกด้านไม่แตกต่างกัน ในขณะที่อายุ รายได้ส่วนตัวต่อเดือน อายุงาน ต าแหน่งงาน 
และหน่วยงานที่แตกต่างกันจะมีความพึงพอใจต่อการสื่อสารในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน ดังนี้ กลุ่ม
ตัวอย่างที่มีอายุ 18 – 25 ปี จะมีความพึงพอใจต่อการสื่อสารในการปฏิบัติงานในทุกด้านมากกว่า
กลุ่มอายุอ่ืน (อายุ 26 – 60 ปี) โดยมีค่านัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 กลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้
ส่วนตัว 8,000 – 15,000 บาทต่อเดือน จะมีความพึงพอใจต่อการสื่อสารในการปฏิบัติงานในทุกด้าน
มากกว่ากลุ่มที่มีรายได้ส่วนตัวกลุ่มอ่ืน (รายได้ส่วนตัวมากกว่า 15,001 บาทขึ้นไป) โดยมีค่านัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 กลุ่มตัวอย่างท่ีมีอายุงานน้อยกว่า 3 ปี จะมีความพึงพอใจต่อการสื่อสารในการ
ปฏิบัติงานในทุกด้านมากกว่ากลุ่มที่มีอายุงานกลุ่มอ่ืน (อายุงานมากกว่า 3 ปีขึ้นไป) โดยมีค่านัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 กลุ่มตัวอย่างที่อยู่ ในต าแหน่ง เจ้าหน้าที่/พนักงาน จะมีความพึงพอใจต่อการ
สื่อสารในการปฏิบัติงานด้านการสื่อสารจากล่างขึ้นบน การสื่อสารแนวนอนและด้านบรรยากาศการ
สื่อสาร มากกว่าต าแหน่งงานอ่ืน (ต าแหน่งผู้จัดการแผนก/ผู้เชี่ยวชาญ และ ผู้จัดการ/ผู้จัดการส่วน) 
โดยมีค่านัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส าหรับหน่วยงาน สายงานปฏิบัติการเดินรถ จะมีความพึง
พอใจต่อการสื่อสารในการปฏิบัติงานด้านการสื่อสารจากล่างข้ึนบนน้อยกว่าสายงานกลุ่มอ่ืน (สายงาน
วิศวกรรมและซ่อมบ ารุง และสายงานบริหาร) โดยค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ที่ 2.6729 มีค่านัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

ส าหรับการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างภูมิหลังของพนักงานกับความผูกพันต่อ
องค์การ พบว่า เพศ ระดับการศึกษา ต าแหน่งงานและหน่วยงานที่แตกต่างกัน จะมีความผูกพันต่อ
องค์การไม่แตกต่างกัน ในขณะที่อายุ รายได้ส่วนตัวต่อเดือนและอายุงานที่แตกต่างกัน  จะมีความ
ผูกพันต่อองค์การแตกต่างกัน ดังนี้  กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ 18 – 25 ปี จะมีระดับความผูกพันต่อ
องค์การมากกว่ากลุ่มอายุอ่ืน (อายุ 26 – 60 ปี) โดยมีค่าเฉลี่ยความผูกพันอยู่ที่ 3.2840 และมีค่า
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  กลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ส่วนตัว 8,000 - 15,000 บาทต่อเดือนจะมี
ระดับความผูกพันต่อองค์การมากกว่ากลุ่มที่มีรายได้กลุ่มอ่ืน (รายได้ส่วนตัวมากกว่า 15,001 บาทขึ้น
ไป)  โดยมีค่าเฉลี่ยความผูกพันอยู่ที่ 3.2263 และมีค่านัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  และกลุ่มที่มี
อายุงานน้อยกว่า 3 ปี จะมีความผูกพันต่อองค์การมากกว่ากลุ่มที่มีอายุงานอ่ืน (อายุงานมากกว่า 3 ปี
ขึ้นไป)  โดยมีค่าเฉลี่ยความผูกพันอยู่ที่ 3.2046 และมีค่านัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ผลการศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจต่อการสื่อสารในการปฏิบัติงานกับความ
ผูกพันต่อองค์การ พบว่า ความพึงพอใจต่อการสื่อสารในการปฏิบัติงานมีความสัมพันธ์ต่อความผูกพัน
ต่อองค์การ เมื่อพิจารณาความพึงพอใจในแต่ละด้าน ความพึงพอใจต่อการสื่อสารในการปฏิบัติงาน 
ด้านบรรยากาศการสื่อสารภายในองค์การมีระดับความผูกพันต่อองค์การมากที่สุด  โดยเป็น
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ความสัมพันธ์ทางบวก มีค่าความสัมพันธ์ที่ระดับ 0.508 ทั้งนี้ขนาดความสัมพันธ์ดังกล่าวอยู่ใน
ระดับสูง ขณะที่ความพึงพอใจต่อการสื่อสารในการปฏิบัติงานด้านการสื่อสารจากบนลงล่าง  มีค่า
ความสัมพันธ์ที่ระดับ 0.490 ด้านการสื่อสารจากล่างขึ้นบน มีค่าความสัมพันธ์ที่ระดับ 0.467 และการ
สื่อสารแนวนอน มีค่าความสัมพันธ์ที่ระดับ 0.347 โดยมีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับความผูกพันต่อ
องค์การ และมีขนาดความสัมพันธ์ดังกล่าวอยู่ในระดับปานกลาง  

 
อภิปรายผล 

จากผลการศึกษาพบว่า มีภูมิหลังของพนักงานด้านอายุ รายได้ อายุงาน ต าแหน่ง และ
หน่วยงาน ที่มีผลต่อความพึงพอใจต่อการสื่อสารในการปฏิบัติงาน สอดคล้องกับผลการศึกษาของ 
ศราวรรณ นาอนันต์ (2552, น. 113) ที่ว่า ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ด้านอายุ ระดับการศึกษา 
รายได้ อายุการท างาน มีผลต่อความพึงพอใจต่อการสื่อสารภายในองค์การ และจากการศึกษาพบว่า 
กลุ่มตัวอย่างท่ีมีอายุ 18 – 25 มีรายได้ส่วนตัว 8,000 – 15,000 บาทต่อเดือน และผู้ที่มีอายุงานน้อย
กว่า 3 ปี จะมีความพึงพอใจต่อการสื่อสารในการปฏิบัติงานในทุกด้านมากกว่ากลุ่มตัวอย่างอ่ืน 
รวมกลุ่มตัวอย่างที่มีต าแหน่งพนักงาน/เจ้าหน้าที่จะมีความพึงพอใจในการสื่อสารเพ่ือการปฏิบัติงาน
มากกว่าต าแหน่งอ่ืน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะพนักงานกลุ่มนี้ส่วนใหญ่จะเป็นพนักงานประจ าสถานีและ
เป็นพนักงานใหม่ พนักงานกลุ่มนี้ยังมีประสบการณ์ไม่มาก ดังนั้น องค์การจึงเน้นให้ความส าคัญกับ
การสื่อสาร ให้ข้อมูลข่าวสารแก่พนักงาน มีการปฐมนิเทศให้ข้อมูลของบริษัท รวมถึงมีพ่ีเลี้ยงที่คอยให้
ค าแนะน าสอนงานอย่างใกล้ชิด ส าหรับหน่วยงาน ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่อยู่สายงาน
ปฏิบัติการเดินรถ จะมีความพึงพอใจในการสื่อสารเพ่ือการปฏิบัติงาน ด้านการสื่อสารจากล่างขึ้นบน
น้อยที่สุด อาจเนื่องมาจากกฎระเบียบข้อบังคับการท างานที่เข้มงวดของบริษัทส่งผลให้พนักงานระดับ
ปฏิบัติการไม่กล้าแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่ ส่วนภูมิหลังของ
พนักงานด้านเพศ และ การศึกษา จากการศึกษาพบว่า ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ อาจเป็นเพราะ บริษัท 
ให้ความเท่าเทียมในเรื่องเพศไม่ว่าจะเป็นเรื่องการสื่อสาร การปฏิบัติงาน การมีส่วนร่วมในการท างาน
แก่พนักงานทุกคน ทุกเพศอย่างเท่าเทียมกัน จึงอาจท าให้พนักงานที่มีเพศต่างกันมีความพึงพอใจต่อ
การสื่อสารเพื่อการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน และจากเหตุผลเดียวกันนี้ จึงท าให้ตัวแปรด้านการศึกษา
ไม่มีผลต่อความพึงพอใจในการสื่อสารอย่างมีนัยส าคัญ 

ส่วนการศึกษาด้านภูมิหลังของพนักงานกับความผูกพันต่อองค์การ พบว่า อายุ รายได้ส่วนตัว
ต่อเดือน อายุงานที่ปฏิบัติงานกับบริษัทมีความผูกพันต่อองค์การ โดยกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ 18 - 25 ปี 
มีรายได้ส่วนตัว 8,000 - 15,000 บาทต่อเดือนและมีอายุงานที่ปฏิบัติงานกับบริษัทน้อยกว่า 3 ปี จะมี
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ระดับความผูกพันต่อองค์การมากกว่ากลุ่มอ่ืน ซึ่งสอดคล้องทั้งนี้อาจเป็นเพราะ ด้วยบริษัทมี
ภาพลักษณ์ที่ดี เป็นองค์การค่อนข้างใหญ่ มีความมั่นคงและมีการด าเนินธุรกิจเพ่ือประชาชน ซึ่งกลุ่ม
ตัวอย่างกลุ่มนี้เป็นพนักงานที่เข้ามาใหม่จึงความประทับใจเมื่อแรกเข้า มีทัศนคติและความรู้สึกที่ดีต่อ
บริษัท มีความพึงพอใจเบื้องต้น และไม่คาดหวังเกินกว่าสิ่งที่บริษัทมอบให้ พนักงานจึงเกิดความรู้สึกที่
ดีและอาจอยู่กับองค์การต่อไป พร้อมที่จะทุ่มเทการท างาน ส าหรับภูมิหลังของพนักงานด้านอ่ืนๆ ที่มี
ผลต่อความผูกพันต่อองค์การไม่แตกต่างกัน คือ เพศ ระดับการศึกษา ต าแหน่งงานและหน่วยงาน  
เป็นเพราะ บริษัทปฏิบัติต่อพนักงานทุกเพศอย่างเท่าเทียมกัน  โดยมุ่งให้ความส าคัญกับความสามารถ
และความตั้งใจในการท างาน จึงท าให้พนักงานส่วนใหญ่มีความผูกพันต่อองค์การไม่แตกต่างกัน 

ส าหรับผลการศึกษาความพึงพอใจต่อการสื่อสารในการปฏิบัติงานมีความสัมพันธ์ต่อความ
ผูกพันต่อองค์การ พบว่า เมื่อพิจารณาความพึงพอใจในแต่ละด้าน ความพึงพอใจต่อการสื่อสารในการ
ปฏิบัติงาน ด้านบรรยากาศการสื่อสารภายในองค์การมีระดับความผูกพันต่อองค์การมากที่สุด ทั้งนี้
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Downs และ Hazen (1977) ที่ศึกษาเรื่องความพึงพอใจในการ
ติดต่อสื่อสารในองค์การ พบว่า บรรยากาศการติดต่อสื่อสาร (Communication Climate) สะท้อน
ถึงความพึงพอใจการติดต่อสื่อสารในระดับองค์การและระดับส่วนบุคคล โดยบรรยากาศในการสื่อสาร
ในองค์การจะเป็นที่ช่วยกระตุ้น จูงใจ หรือสนับสนุนการท างานของพนักงาน รองลงมาคือ การสื่อสาร
จากบนลงล่าง ล่างข้ึนบน และการสื่อสารแนวนอน ซึ่งการสื่อสารในรูปแบบต่างๆ ทั้ง 3 รูปแบบ ไม่มี
ความแตกต่างกันมากนัก ถึงแม้ว่าการสื่อสารจากบนลงล่างจะมีระดับความผูกพันต่อองค์การสูงสุด ซึ่ง
ยังคงสอดคล้องกับ ของ Downs และ Hazen (1977) ที่กล่าวว่า การสื่อสารกับผู้บังคับบัญชาเป็นการ
สื่อสารสองทาง มุ่งเน้นการให้ความส าคัญกับการเปิดกว้างทางการสื่อสาร เปิดรับฟังความคิดเห็นจาก
พนักงานและการติดต่อสื่อสารแนวนอน เป็นการติดต่อสื่อสารหรือประสานงานระหว่างพนักงาน
ด้วยกัน มีรูปแบบการสื่อสารในลักษณะที่ไม่เป็นทางการ จะท าให้พนักงานเกิดความพึงพอใจในการ
สื่อสารและมีความสุขในการปฏิบัติงาน  

 
ข้อเสนอแนะในการศึกษา 

 จากการศึกษาในครั้งนี้ มีข้อเสนอแนะ 2 ส่วน ประกอบด้วย ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการ
สื่อสารเพื่อการปฏิบัติงานและความผูกพันต่อองค์การ 

1.) การสื่อสารในองค์การ 
จากการศึกษาพบว่า พนักงานในองค์การได้รับความข่าวไม่ทั่วถึงทั้งองค์การโดย และไม่ได้รับ

ข่าวสารตามความต้องการ อีกทั้งการสื่อสารเน้นการสื่อสารจากบนลงล่างเป็นหลัก พนักงานระดับ
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ปฏิบัติการขาดการสื่อสารไปสู่ระดับผู้บริหาร ดังนั้น องค์การควรเพ่ิมการให้ข้อมูลข่าวสารและ
ช่องทางการสื่อสารขององค์การให้ครอบคลุมทั่วทั้งองค์การ โดยเฉพาะการให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
สถานะการเคลื่อนไหวในการด าเนินการทางธุรกิจหรือสถานะความมั่นคงทางการเงินขององค์การแก่
พนักงานอย่างทั่วถึงและเหมาะสมกับลักษณะการท างานหรือสถานที่ในการปฏิบัติงาน  อีกทั้งเพ่ิมการ
สื่อสารในการปฏิบัติงานจากลงขึ้นบนให้มากขึ้น อาจมีกล่องเปิดรับแสดงความคิดเห็น มีช่องทางให้
พนักงานร้องเรียน ร้องทุกข์ เกี่ยวกับปัญหาต่างๆ ในหน่วยงานไปยังผู้บังคับบัญชาหรือผู้บริหาร 
เพ่ือให้ผู้บริหารได้ทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้นจริงจากผู้ปฏิบัติงาน และเพ่ิมการสื่อสารอย่างไม่เป็น
ทางการ เพราะการสื่อสารอย่างไม่เป็นทางการ จะมีผลให้เกิดบรรยากาศการสื่อสารที่ดี ช่วยสร้าง
ความสัมพันธ์ให้เกิดขึ้นต่อผู้รับสารและผู้ส่งสาร อีกทั้งยังท าให้พนักงานมีอิสระในการสื่อสารและเกิด
ความรวดเร็วในการสื่อสาร 

 
2.) ความผูกพันต่อองค์การ  
จากการศึกษาพบว่า ยังมีพนักงานบางส่วนที่ไม่เกิดความผูกพันต่อองค์การ เช่น พนักงานที่มี

อายุงานมานานกลับมีความผูกพันต่อองค์การน้อยกว่าพนักงานที่มีอายุงานไม่เกิน 3 ปี ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะองค์การทุ่มเทและใส่ใจกับพนักงานใหม่มากกว่าพนักงานที่อยู่มานาน ดังนั้น องค์การควรจัด
กิจกรรมเสริมสร้างสัมพันธภาพระหว่างสมาชิกในองค์การ เพ่ือให้ทุกคนในองค์การได้มีโอกาสพบปะ
สังสรรค์ สร้างความสัมพันธ์อย่างไม่เป็นทางการร่วมกันในทุกระดับ ทั้งระดับผู้บริหารจนถึงพนักงาน
ระดับปฏิบัติการ หรือระหว่างพนักงานที่มีอายุการท างานมานานกับพนักงานใหม่  นอกจากนี้องค์การ
ควรส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในตั้งเป้าหมายในงานของตน เพราะเมื่อพนักงานรู้สึกตนมีส่วนร่วม
ในงานนั้นก็จะเกิดความทุ่มเทในการท างานอย่างเต็มที่เพ่ือให้งานนั้นออกมามีประสิทธิภาพ และเมื่อ
พนักงานรู้สึกมีส่วนร่วมหรือรู้สึกเป็นส่วนหนึ่ง ส่วนส าคัญต่องาน ต่อองค์การ ก็จะท าให้พนักงานทุ่มเท
การท างานมากขึ้นและควรจัดสวัสดิการ ผลประโยชน์ ค่าตอบแทน แก่สมาชิกในองค์การตามสภาพ
เศรษฐกิจและค่าครองชีพที่สูงขึ้นอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม พนักงานก็จะเกิดความรู้สึกและ
ทัศนคติที่ดีต่อองค์การ ตลอดจนมีการสร้างวัฒนธรรมองค์การที่แข็งแกร่ง จะเป็นส่วนส าคัญที่ช่วย
หล่อหลอมพฤติกรรมของคนในองค์การให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ฉะนั้นองค์การความปลูกฝัง
ค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์การตั้งแต่เริ่มงาน เพ่ือให้พนักงานเข้าใจค่านิยมขององค์การว่าองค์การ
เน้นถึงการสร้างความผูกพันต่อองค์การ  ท้ายที่สุดจากผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ความผูกพัน
ต่อองค์การเกิดจากบรรยากาศการสื่อสารภายในองค์การมากที่สุด องค์การจึงควรจะสร้างบรรยากาศ
การสื่อสารที่เอ้ือต่อปฏิบัติงานให้มากขึ้น ดังนั้นองค์การควรมีนโยบายด้านการสื่อสารในเรื่องของการ
เปิดรับฟังความคิดเห็นของกันและกันภายในหน่วยงานให้มากขึ้น ยอมรับความคิดเห็นใหม่ๆ ไม่ยึดติด
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กับการท างานรูปแบบเดิมๆ เพราะความคิดเห็นนั้นอาจจะช่วยพัฒนาปรับปรุงการท างานให้ดีขึ้นได้ 
อีกทั้งการที่น าความคิดของพนักงานไปใช้ในการปรับปรุงให้ดีขึ้นก็ยังช่วยให้พนักงานรู้สึกว่าตนเองมี
คุณค่า มีประโยชน์ต่อองค์การ องค์การให้การยอมรับ อันจะน าไปสู่ความผูกพันต่อองค์การ 
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