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การศึกษารายงานโครงการเฉพาะบุคคลเรื่อง “พฤติกรรมและความพึงพอใจต่อการ
สื่อสารภายในของพนักงานบริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จ ากัด” นั้น เป็นการวิจัยเชิง
ปริมาณ ใช้วิธีการวิจัยเชิงส ารวจ แบบวัดผลครั้งเดียว โดยใช้วิธีการศึกษาประชากรทั้งห มด  คือ
พนักงานทุกคนของบริษัทห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จ ากัด จ านวน 478 คน ทั้งนี้อาศัย
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาลักษณะทาง
ประชากรของพนักงาน พฤติกรรมการเปิดรับสื่อและข้อมูลข่าวสารภายใน ความพึงพอใจของพนักงาน
ทีม่ีต่อการสื่อสารภายในของบริษัท และผลของการสื่อสารภายใน มีสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ
สถิติเชิงพรรณนา เพ่ืออธิบายลักษณะและข้อมูลของประชากรและความคิดเห็นที่เกี่ยวกับการสื่อสาร
ภายใน โดยน าเสนอในรูปแบบของ จ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน รวมถึงมีการ
เปรียบเทียบระหว่างตัวแปรโดยใช้ตารางไขว้ (Crosstab) เพ่ืออธิบายข้อมูลที่ได้จากการเปรียบเทียบ
ระหว่างตัวแปรให้เห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้น ข้อมูลที่ได้น ามาเปรียบเทียบตามวัตถุประสงค์คือเพ่ือศึกษา
เปรียบเทียบระหว่างลักษณะทางประชากรของพนักงานกับการเปิดรับสื่อและข้อมูลข่าวสารภายใน 
เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบระหว่างลักษณะทางประชากรของพนักงานกับความพึงพอใจที่มีต่อการสื่อสาร
ภายใน เพื่อศึกษาเปรียบเทียบระหว่างความพึงพอใจของพนักงานกับผลของการสื่อสารภายใน 

โดยผลจากการศึกษาพบว่า พนักงานส่วนใหญ่ของบริษัทเป็นเพศหญิง จ านวน 284 คน 
ร้อยละ73.8 มีอายุ 30-39 ปี จ านวน 183 ร้อยละ47.5 มีประดับการศึกษาสูงสุด คือปริญญาตรี 
จ านวน 317 คน (ร้อยละ 82.3) และปฏิบัติงานอยู่ที่ส านักงานใหญ่มากที่สุด จ านวน 107 คน (ร้อยละ 
27.8) โดยปฏิบัติงานในส่วนห้องปฏิบัติการ 211 คน (ร้อยละ 54.8) ทั้งนี้ส่วนใหญ่อยู่ใ นระดับ
ปฏิบัติการ 340 คน (ร้อยละ 88.3 ) และมีอายุการท างานจ านวนมากที่สุดคือ 1-3 ปี 158 คน (ร้อยละ 
41.0) 
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ในด้านการเปิดรับสื่อและข้อมูลข่าวสาร พบว่า พนักงานมีค่าเฉลี่ยความถี่ในการเปิดรับ
ช่องการสื่อสารผ่านอีเมลส่วนมากที่สุด (3.10) ในระดับ 3 -4 วัน/สัปดาห์ และมีการเปิดรับประเด็น
ข่าวสารด้านสิทธิประโยชน์ต่างๆของพนักงานภายในบริษัท มากที่สุด จ านวน 289 คน (ร้อยละ 77.7)  
 ในด้านความพึงพอใจ พบว่าพนักงานมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อด้านคุณภาพของเนื้อหา
ข่าวสารมากที่สุด อยู่ในระดับ ปานกลาง (3.13) รองลงมาพึงพอใจในด้านรูปแบบของสื่อออนไลน์ และ
ด้านรูปแบบของสื่อออฟไลน์ อยู่ในระดับปานกลาง (2.97) และ(2.91) ตามล าดับ ในส่วนที่เหลือด้าน
ความพึงพอใจต่อสื่อออนไลน์ และสื่อออฟไลน์ พบว่าอยู่ในระดับปานกลางเช่นกัน (2.84) และ (2.76) 
ตามล าดับ และหากพิจารณาเป็นในรายประเด็นพบว่า ทั้งหมดส่วนใหญ่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจใน
ระดับปานกลาง (2.91) ยกเว้นในด้านช่องทางการสื่อสารที่เปิดโอกาสให้พนักงานได้แสดงความคิดเห็น/
ตอบกลับได้สะดวก พบว่า มีความพึงพอใจในระดับ น้อย (2.60) ทั้งนี้พนักงานพึงพอใจในการแสดง
ความคิดเห็นตอบกลับ ในด้านสื่อบุคคลและกล่องรับแสดงความคิดเห็น มากท่ีสุด 
 และในด้านผลของการสื่อสารภายใน พบว่าพนักงานมีค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นที่มีต่อผล
ของการสื่อสารด้านทัศนคติมากที่สุดโดยอยู่ในระดับ มีผลมาก (3.86) รองลงมา คือ ค่าเฉลี่ยของความ
คิดเห็นในด้านความรู้โดยอยู่ในระดับ มีผลมาก (3.62) และสุดท้ายมีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นที่มีต่อผลของ
การสื่อสารในด้านพฤติกรรมการเข้าร่วมน้อยที่สุด คืออยู่ในระดับ นานๆครั้ง (2.48) 

ในส่วนผลจากการศึกษาเปรียบเทียบสามารถน ามาสรุปผลการวิเคราะห์ได้ ดังนี้  
การเปรียบเทียบลักษณะทางประชากรของพนักงานกับการเปิดรับสื่อและข้อมูลข่าวสาร พบว่าพนักงาน
ที่มีความแตกต่างทางด้านเพศ อายุ ระดับการศึกษา และสาขาที่ปฎิบัติงานใกล้เคียงกันส่วนใหญ่มี
สัดส่วนจ านวนและร้อยละของพฤติกรรมการเปิดรับสื่อและข้อมูลข่าวสารของการสื่อสารภายใน
ใกล้เคียงกัน แต่ทั้งนี้ในการศึกษาพบว่าพนักงานที่มีระดับการปฏิบัติงานแตกต่างกันระหว่าง ระดับ
ผู้บริหารหรือผู้บังคับบัญชา กับ ระดับปฏิบัติการจะมีสัดส่วนพฤติกรรมการเปิดรับช่องทางการสื่อสารที่
แตกต่างกันชัดเจน และในส่วนประเด็นเรื่องการเปิดรับด้านเนื้อหาข่าวสาร พบว่า พนักงานทุกคนส่วน
ใหญ่มีความสนใจในการเปิดรับประเด็นข่าวสารไม่แตกต่างกัน โดยที่พนักงานส่วนใหญ่มีการเปิดรับ ใน
ประเด็นเรื่องที่มีประโยชน์และเรื่องที่เกี่ยวข้องกับตนเองเป็นอันดับแรก การเปรียบเทียบลักษณะทาง
ประชากรของพนักงานกับความพึงพอใจที่มีต่อการสื่อสารภายใน พบว่า ความแตกต่างทางด้านลักษณะ
ทางประชากรของพนักงานส่วนใหญ่ ไม่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการสื่อสารภายใน ดังนั้น
ความรู้สึกพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจของพนักงานอาจเกิดขึ้นจากปัจจัยด้านอ่ืนเป็นหลักได้ การ
เปรียบเทียบความพึงพอใจของพนักงานกับผลของการสื่อสารภายใน พบว่ากลุ่มพนักงานส่วนใหญ่มี
ความพึงพอใจของทุกด้านอยู่ในระดับปานกลาง และมีระดับความคิดเห็นต่อผลการสื่อสารด้านความรู้
และด้านทัศนคติในสัดส่วนที่ไม่แตกต่างกันนัก และมีพฤติกรรมการเข้าร่วมที่ใกล้เคียงกัน จึงกล่าวได้ว่า
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บุคคลที่มีความพึงพอใจคล้ายคลึงกัน จะมีความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันและน าไปสู่พฤติกรรมใน
การเข้าร่วมที่คล้ายกัน  
 
ค าส าคัญ: พฤติกรรม, ความพึงพอใจ, การสื่อสารภายใน, การเปิดรับการสื่อสาร, ช่องทางการสื่อสาร
ภายใน 

บทน า 

ที่มาและความส าคัญของปัญหา 

การสื่อสารภายในองค์กรถือเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการอย่างหนึ่งที่จ าเป็นส าหรับทุก
องค์กร น าไปสู่ความเข้าใจในเป้าหมายระหว่าง บุคคลต่อบุคคล กลุ่มต่อกลุ่ม บุคคลต่อกลุ่ม หรือ
ระหว่างองค์กรเข้าด้วยกัน เพ่ือให้การด าเนินงาน เป็นไปอย่างสอดคล้องหรือตรงกับวัตถุประสงค์ของ
องค์กร และเป็นกลไกส าคัญในการปฏิบัติงานในองค์กร เป็นกระบวนการรับ -ส่ง ข้อมูลแล้วถ่ายทอด
ข้อมูลไปยังบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกัน เพ่ือ สร้างความเข้าใจและความรู้สึกนึก คิดเพ่ือเปลี่ยนแปลง
การกระท าของกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งตาม ความประสงค์โดยเฉพาะองค์กรที่ มีหน่วยงานและ
บุคลากรจ านวนมาก การสื่อสารภายในเป็น กระบวนการที่ส าคัญ เป็นด่านแรกก่อนที่องค์กรจะท าการ
สื่อสารออกไปสู่ภายนอก องค์กรขนาด ใหญ่มักประสบกับปัญหาเรืองการสื่ อสารภายในองค์กร 
เนื่องจากมีบุคลากรเป็นจ านวนมากที่มี ความแตกต่างกัน ทั้งด้านการศึกษา อายุ สิ่งที่สนใจ หน้าที่ 
ความรับผิดชอบ ฯลฯ ดังนั้นจึงเป็น การยากที่จะท าให้บุคลากรเหล่านั้นรับรู้ และเข้าใจทิศทาง 
นโยบายการด าเนินงานขององค์กรและ ปฏิบัติเป็นไปแนวเดียวกัน การสื่อสารภายในองค์กรที่มี
ประสิทธิภาพก็จะส่งผลดีต่อการด าเนินงานขององค์กร รวมถึงไปถึงภาพลักษณ์ขององค์กรในสายตา
ของบุคคลภายนอกด้วย การสื่อสารถือเป็นกระบวนการขั้นพ้ืนฐานที่มีความจ าเป็นส าหรับองค์กร 
เพราะเป็นกระบวนการที่ ท าให้ทุกๆ กิจกรรมด าเนินไปโดยราบลื่นลุล่วง การสื่อสารจึงมีความเกี่ยวข้อง
กับการด าเนินของ องค์กรในด้านต่าง ๆ ทั้งการถ่ายทอดความรู้ การประสาน การแลกเปลี่ยนข่าวสาร 
การสร้าง ความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรในองค์กร ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นหนทางที่จะท าให้องค์กร
ประสบ ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายได้ (บุหงา โปซิว, 2557) 

จึงอาจสรุปได้ว่า การสื่อสารจ าเป็นต้องอยู่ควบคู่กับองค์กรอย่างไม่สามารถแยกออกจากกันได้ แต่ทั้งนี้
รูปแบบการสื่อสารภายในองค์กรจะเป็นอย่างไรนั้นมิได้มีกฎเกณฑ์ที่ตายตัวเสมอไปเนื่องจากแต่ละ
องค์กรมีลักษณะและโครงสร้างที่แตกต่างกันออกไปตามวัตถุประสงค์ และสภาพแวดล้อม อาทิ 
ลักษณะของ การประกอบการและลักษณะการท างานของบุคลากรภายในองค์กรนอกจากนี้ยังมีปัจจัย
อ่ืนๆอาทิ ขนบธรรมเนียม ประเพณี ความเชื่อ ค่านิยม และทัศนคติต่างๆ ที่เป็นตัวก าหนดพฤติกรรม
ของบุคลากร ซึ่ง พฤติกรรมบางอย่างก็นับว่าเป็นประโยชน์ สามารถสร้างสรรค์ให้องค์การเกิดการ
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พัฒนา แต่พฤติกรรมบางอย่าง ก็ให้ผลในทางกลับกัน คือท าให้องค์กร ไม่สามารถด าเนินงานไปใน
ทิศทางท่ีพึงประสงค์ได้ (ชาสิน นานา, 2539, น.2) 

บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จ ากัด จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 
มิถุนายน 2546 และได้เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 17 พ.ค. 2547 เพ่ือให้บริการด้านการตรวจสอบและ
รับรองสินค้าเกษตรและอาหารตามมติคณะรัฐมนตรี รวมถึงการให้บริการตรวจวิเคราะห์สินค้าเกษตร
และอาหารทั้งน าเข้าและส่งออกสู่ประเทศไทย ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน เป็นไปตามหลักสากล และ
เป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบการผลิตทางการเกษตรของประเทศไทยให้มีศักยภาพทั้ง
ด้านปริมาณและคุณภาพของสินค้าเป็นที่ไว้วางใจของผู้บริโภคและผู้ผลิต โดย มีส านักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่
กรุงเทพมหานคร และมีสาขาที่ให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศอีก 6 สาขา ได้แก่ ห้องปฏิบัติการสาขา
กรุงเทพ ห้องปฏิบัติการสาขาขอนแก่น ห้องปฏิบัติการสาขาฉะเชิงเทราห้องปฏิบัติการสาขาเชียงใหม่ 
ห้องปฏิบัติการสาขาสมุทรสาครและห้องปฏิบัติการสาขาสงขลา 

ด้วยเหตุที่ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จ ากัด เป็นองค์กรขนาดกลาง และมี
สาขาครอบคลุมทั่วประเทศและพนักงานที่หลากหลายสายงานที่ปฏิบัติ  มีทั้ง นักวิทยาศาตร์ 
นักวิชาการ นักการตลาด นักประชาสัมพันธ์  วิศวกรรม พนักงานบัญชีและการเงิน และพนักงานส่วน
อ่ืนๆอีกหลายส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงหน่วยงานภายในบริษัท ประกอบด้วย  ฝ่ายบริหารฝ่ายบัญชี
การเงินและพัสดุฝ่ายกลยุทธ์ธุรกิจส่วนตรวจสอบภายในฝ่ายมาตรฐานและประกันคุณภาพฝ่ายโครงการ
พิเศษฝ่ายวิศวกรรมส่วนห้องปฏิบัติการ จึงได้มีรูปแบบของการสื่อสารภายในของบริษัทที่หลากหลาย 
ทั้งจากบนลงล่าง (Downward Communication) จากล่างขึ้นบน (Upward Communication) การ
สื่อสารในแนวนอน (Horizontal Communication) การสื่อสารแบบต่างหน่วยงานและต่างระดับ 
(Diagonal Communication) รวมถึง การสื่อสารระหว่างบุคคล(Interpersonal Communication) 
การสื่อสารกลุ่มย่อย(Small-group Communication) การสื่อสารกลุ่มใหญ่(Large-group 
Communication) และการสื่อสารในองค์กร(Organization Communication)  

ด้วยความแตกต่างทางด้านลักษณะทางประชากรศาสตร์ รวมถึงช่องทางการสื่อสารภายใน
บริษัท ที่มีอยู่ในปัจจุบันอาจยังไม่สามารถตอบสนองความต้องการหรือเข้าถึงกลุ่มพนักงานภายใน
บริษัทได้อย่างทั่วถึง ท าให้บางครั้งการสื่อสารภายในของบริษัท มีการตีความของเนื้ อหาข่าวสารหรือ
ความเข้าใจ (Understanding) ที่แตกต่างกัน จนน าไปสู่ข้อผิดพลาดในการสื่อสารหรือกระทั่งสร้าง
ความขัดแย้งกันข้ึนอีกทั้งในกรณีปัญหาที่เคยเกิดขึ้นดังเช่นข้อมูลข่าวสารต่างๆ ไม่สามารถส่งไปยังกลุ่ม
พนักงานภายในบริษัทได้อย่างทั่วถึง หรือไม่ตรงตามช่องทางการเปิดรับของพนักงานภายในบริษัท จึง
ส่งผลให้การด าเนินงานภายในบริษัทเกิดการผิดพลาดไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ของผู้ส่งสารหรือ
วัตถุประสงค์ของการสื่อสารในบริบทนั้นๆ  รวมไปถึงการออกหนังสือค าสั่งต่างๆหรือกฏระเบียบ
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ข้อบังคับต่างๆของบริษัท บางครั้งยังมีพนักงานบางส่วนที่ไม่ทราบถึงข้อมูล กฏระเบียบข้อบังคับต่างๆ
ของบริษัท รวมถึงนโยบายต่างๆที่เป็นวัตถุประสงค์หลักในการด าเนินงานของบริษัท ส่งผลให้พนักงาน
ดังกล่าว ปฏิบัติงานไม่ถูกต้องตามกฏระเบียบของบริษัท หรืออาจส่งผลกระทบร้ายแรงต่อหน้าที่การ
งานของพนักงานหากมีการกระท าผิดกฏระเบียบของบริษัทในการจัดกิจกรรมต่างๆภายในบริษัท ย่อมมี
ความจ าเป็นอย่างยิ่งในการขอความร่วมมือจากพนักงานทุกกลุ่มดังที่ผ่านมาแล้วนั้นกิจกรรมรณรงค์
ต่างๆ มักมีพนักงานบางส่วนที่เข้าร่วมกิจกรรมและให้ความร่วมมือ แต่ทั้งนี้ก็ยังมีพนักงานอีกบางส่วนที่
ไม่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมอาจสืบเนื่องมาจากช่องทางการสื่อสารที่ขาดประสิทธิภาพหรือข้อมูลข่าวสาร
ส่งไปไม่ครอบคลุมยังตัวผู้รับสาร 

จากปัจจัยดังกล่าวจึงชี้ให้เห็นได้ว่าการสื่อสารภายในของบริษัทเป็นกระบวนการส าคัญในการ
ด าเนินงานทุกๆขั้นตอนหรือตลอดจนกิจกรรมต่างๆของบริษัท  ดังนั้น จากความส าคัญดังกล่าวจึงมี
ความส าคัญเป็นอย่างยิ่งท่ีผู้วิจัยต้องการศึกษาถึงพฤติกรรมและความพึงพอใจต่อการสื่อสารภายในของ
พนักงานบริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จ ากัด ว่าปัจจุบันพนักงานมีการเปิดรับข้อมูล
ข่าวสารทางช่องทางใดและมีความพึงพอใจมากน้อยเพียงใดเกี่ยวกับช่องทางการสื่ อสารรวมถึงเนื้อหา
และรูปแบบข่าวสารต่างๆ ซึ่งล้วนเป็นปัจจัยส าคัญที่มีความสัมพันธ์ต่อ ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรม
ของพนักงานซึ่งสามารถชี้วัดประสิทธิภาพของกระบวนการสื่อสารภายในองค์กร อีกทั้งสามารถ
วิเคราะห์ประสิทธิผลของการสื่อสารได้เป็นอย่างดี ตลอดจน เพ่ือที่จะได้น าผลการวิจัยครั้งนี้มาเป็น
แนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงการติดต่อสื่อสารภายในของบริษัทให้มีประสิทธิ์ภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป 

 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

 

1.เพ่ือศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตร์ของพนักงานบริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) 
จ ากัด 

2.เพื่อศึกษาการเปิดรับสื่อและข้อมูลข่าวสารภายในของพนักงานบริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศ
ไทย) จ ากัด 

3.เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของพนักงานที่มีต่อการสื่อสารภายในของพนักงานบริษัท ห้องปฏิบัติการ
กลาง  (ประเทศไทย) จ ากัด 

4.เพื่อศึกษาผลของการสื่อสารภายในของพนักงานบริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จ ากัด 

5.เพ่ือเปรียบเทียบลักษณะทางประชากรของพนักงานบริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จ ากัด 
กับการเปิดรับสื่อและข้อมูลข่าวสารภายในของบริษัท  
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6.เพ่ือเปรียบเทียบลักษณะทางประชากรของพนักงานบริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จ ากัด 
กับความพึงพอใจที่มีต่อการสื่อสารภายในของบริษัท 

7.เพ่ือเปรียบเทียบความพึงพอใจของพนักงานบริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จ ากัด กับผล
ของการสื่อสารภายในของบริษัท 

 

วิธีการวิจัย 

 

ส าหรับการศึกษาเรื่อง “พฤติกรรมและความพึงพอใจต่อการสื่อสารภายในของพนักงานบริษัท 
ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย)จ ากัด” ผู้วิจัยได้ก าหนดระเบียบวิธีการวิจัยเป็นวิธีการวิจัยเชิง
ปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้วิธีการเชิงส ารวจ (Survey Research) ซึ่งใช้แบบสอบถาม 
(Questionaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างเพียงครั้งเดียว เพ่ือศึกษา
ข้อมูลและเปรียบเทียบระหว่างตัวแปรต่างๆ 

ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้  คือ พนักงานทุกฝ่ายของ บริษัทห้องปฏิบัติการกลาง 
(ประเทศไทย) จ ากัด ซึ่งจากรายงานทางสถิติของบริษัท (เมษายน พ.ศ.2558) จ าแนกตามแต่ละสาขา
ด าเนินงาน สรุปรวมทั้งสิ้นจ านวน  478 คน 

เครื่องมือที่ผู้วิจัยใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม จ านวน 1ชุด โดยให้กลุ่ม
ตัวอย่างเป็นผู้ตอบแบบสอบถามเอง (Self-Administered Questionnaire) ซึ่งแบบสอบถามจะ
ประกอบด้วยค าถามปลายปิด (Close-ended Question)และ ค าถามปลายเปิด (open-ended 
Questions)โดยที่ค าถามในแบบสอบถามจะครอบคลุมตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาวิจัย โดยที่จะแบ่ง 

 

สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 

 

ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์ พบว่า พนักงานทั้งหมด จากจ านวน 478 คน มีผู้ให้ความ
ร่วมมือในการท าแบบสอบถามตอบกลับมา จ านวน 385 คน คิดเป็น ร้อยละ 80 โดยแบ่งเป็นเพศชาย 
จ านวน 101 คน และเพศหญิง จ านวน 284 คน โดยพนักงานส่วนใหญ่มีอายุ 30 -39 ปี จ านวน 183 
คน คิดเป็นร้อยละ 47.5 และมีการศึกษาอยู่ในระดับ  ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 82.3 เป็นพนักงาน
ส่วนห้องปฏิบัติการ จ านวน 211 คน คิดเป็นร้อยละ 54.8  ซึ่งมีต าแหน่งงานในระดั บปฏิบัติการ 
จ านวน  340 คน คิดเป็นร้อยละ 88.3 ส่วนใหญ่มีอายุท างานอยู่ที่ 1-3 ปี 
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ข้อมูลความคิดเห็นที่มีต่อการเปิดรับการสื่อสารแบ่งเป็น 2 ประเด็นคือ เรื่องการเปิดรับช่องทางการ
สื่อสาร และการเปิดรับประเด็นข่าวสาร โดยมีผลของการศึกษา ดังนี้การเปิดรับช่องทางการสื่ อสาร ผู้
ศึกษาได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามกับพนักงานถึงความถี่ในการเปิดรับการสื่อสาร
ภายในแต่ละช่องทาง ทั้งหมด 8 ช่องทาง พบว่าพนักงานมีความถี่โดยรวมในการเปิดรับช่องทางการ
สื่อสาร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.22  อยู่ในระดับ  1-2  วัน/สัปดาห์    เมื่อพิจารณาเป็นรายช่องทางการ
สื่อสาร พบว่า ช่องทางการสื่อสารที่มีความถี่สูงสุดคือ อีเมล  (E-mail) ส่วนตัว มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.10    
อยู่ในระดับ 3-4  วัน/สัปดาห์  

การเปิดรับประเด็นข่าวสาร ผู้ศึกษาได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามกับพนักงานถึงความ
สนใจในการเปิดรับประเด็นข่าวสารต่างๆของบริษัท ทั้งหมด 9 ประเด็น  พบว่าพนักงานส่วนใหญ่มี
ความสนใจในการเปิดรับข่าวสารในด้าน  สิทธิประโยชน์ต่างๆของพนักงานภายในบริษัท  มากที่สุดมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 77.7จ านวน  289 คน   

ข้อมูลความพึงพอใจต่อการสื่อสารภายใน ผู้วิจัยแบ่งออกเป็น 5 ด้าน โดยทั้งนี้พนักงานมีความพึง
พอใจต่อการสื่อสารภายในโดยรวม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.91 อยู่ในระดับ ปานกลาง  ทั้งนี้มีเมื่อพิจารณา
ความพึงพอใจโดยรวมของแต่ละด้าน พบว่า ด้านความพึงใจด้านช่องทางการสื่อสารผ่านสื่อออนไลน์ มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.84 อยู่ในระดับ ปานกลาง ด้านความพึงใจด้านช่องทางการสื่อสารผ่านสื่อออฟไลน์ มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.76 อยู่ในระดับ ปานกลาง ด้านความพึงพอใจต่อการสื่อสารภายในด้านคุณภาพ
เนื้อหาข่าวสาร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.13 อยู่ในระดับ ปานกลาง ด้านความพึงพอใจต่อการสื่อสารภายใน
ด้านรูปแบบของสื่อออนไลน์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.97 อยู่ในระดับ ปานกลาง และ ด้านความพึงพอใจต่อ
การสื่อสารภายในด้านรูปแบบของสื่อออฟไลน์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.91 อยู่ในระดับ ปานกลางทั้งนี้ยังพบ
อีกว่าพนักงานส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในการแสดงความคิดเห็นตอบกลับมากที่สุดมายังช่องทาง สื่อ
บุคคล จ านวน 188 คน คิดเป็นร้อยละ 49.1 

ข้อมูลผลของการสื่อสารภายใน แบ่งเป็น 3 ด้าน ดังนี้พนักงานมีความคิดเห็นต่อผลของการสื่อสาร
ภายใน ด้านความรู้ มีค่าเฉลี่ยโดยรวม เท่ากับ 3.62 อยู่ ในระดับ เห็นด้วย เมื่อพิจารณาในรายประเด็น
พบว่า ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือด้านข้อมูลข่าวสารที่ได้รับท าให้เกิดความเข้าใจทิศทางการ
ด าเนินงานของบริษัท มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.64 อยู่ ในระดับ เห็นด้วย 

  พนักงานมีความคิดเห็นต่อผลของการสื่อสารภายใน ด้านทัศนคติ มีค่าเฉลี่ยโดยรวม เท่ากับ 3.86 อยู่ 
ในระดับ เห็นด้วย เมื่อพิจารณาในรายประเด็นพบว่า ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือด้านความเชื่อในการ
สื่อสารภายในที่ดี มีส่วนส าคัญต่อการพัฒนาองค์กร มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.22 อยู่ ในระดับ เห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง 
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 พนักงานมีความคิดเห็นต่อผลของการสื่อสารภายใน ด้านพฤติกรรมการมีส่วนร่วม มีค่าเฉลี่ย
โดยรวม เท่ากับ 2.48 อยู่ ในระดับ ท านานๆครั้ง เมื่อพิจารณาในรายประเด็นพบว่า ประเด็นที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือด้านการเข้าร่วมกิจกรรม หรือมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรม ต่างๆของบริษัท มี
ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 2.79 อยู่ ในระดับ ท าบ่อยครั้ง 

 

อภิปรายผล 

 

 ผลการศึกษาในด้านพฤติกรรมการเปิดรับสื่อและข้อมูลข่าวสาร จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล
พบว่า พนักงานที่มีความแตกต่างทางด้านเพศ อายุ ระดับการศึกษา และสาขาที่ปฎิบัติงานใกล้เคียงกัน
ส่วนใหญ่มีสัดส่วนของพฤติกรรมการเปิดรับสื่อในด้านต่างๆของการสื่อสารภายในใกล้เคียงกัน ซึ่ง
สอดคล้องกับการวิจัยของธนัท สุวรรณกิตติ (2552,น.60-73) ศึกษาเรื่อง “การเปิดรับสื่อและการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในกองทุนพัฒนาชุมชนในพ้ืนที่รอบโรงไฟฟ้าบางปะกง” พบว่าความแตกต่างระหว่าง
เพศไม่มีผลต่อการเปิดรับสื่อทั้งเรื่องทั่วไปและเรื่องเนื้อหาเกี่ยวกับกองทุนพัฒนาชุมชนในพ้ืนที่รอบ
โรงไฟฟ้าบางปะกง กล่าวคือ กลุ่มตัวอย่างทั้งเพศชายเพศหญิง มีการเปิดรับไม่แตกต่างกัน แต่ทั้งนี้เมื่อ
พิจารณาในรายด้านช่องการสื่อสาร พบว่าช่องทางที่มีปริมาณการเปิดรับใกล้เคียงกัน คือ อีเมลส่วนตัว 
ซึ่งพนักงานส่วนใหญ่มีจ านวนของปริมาณการเปิดอยู่ในระดับบ่อยครั้งมากกว่าช่องทางอ่ืนๆ 

 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปรียพรรณ วรรธนะวาสิน (2550, น. บทคัดย่อ) ได้ท าการศึกษา
เรื่อง “ความพึงพอใจของพนักงานธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ที่มีต่อการสื่อสารภายใน
องค์กร” ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) แบบวัดผลครั้งเดียว  พบว่าแหล่งข้อมูลที่ใช้ใน
การติดต่อสื่อสารระหว่างกัน มักใช้อีเมลและการสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพ่ือนพนักงานใน
หน่วยงานในปริมาณที่ใกล้เคียงกัน  

 ผู้ศึกษาได้วิเคราะห์อภิปรายผลจากข้อมูลที่พบได้ว่า ช่องทางการสื่อสารผ่านEmailส่วนตัว 
เป็นช่องทางที่แพร่หลายทั่วถึงในพนักงานเกือบทุกส่วนของบริษัทและยังเป็นสื่อที่สามารถเข้าใช้งานได้
ง่ายไม่ซับซ้อนเมื่อเปรียบเทียบกับอีเมลของบริษัท ที่จ าเป็นต้องเข้าใช้งานผ่านระบบคอมพิวเตอร์ของ
บริษัทโดยตรง อีกทั้งในยุคที่เทคโนโลยีการสื่อสารสามารถเข้าถึงได้ทุกที่และทุกเวลาเช่นในปัจจุบันการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลในสื่อออนไลน์อย่างอีเมลส่วนตัวย่อมท าได้ง่ายดายอีกทั้งยังเป็นช่องทางที่มีลักษณะ
ความเป็นส่วนตัวและเฉพาะเจาะจงจึงท าให้พนักงานมีมุมมองว่าสารหรือข้อมูลต่างๆที่ได้รับผ่าน
ช่องทางนี้จะค่อนข้างเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องตนเองหรือเป็นข้อมูลที่ ท าให้พนักงานส่วนใหญ่มีการเปิดรับ
ในปริมาณความถ่ีมากกว่าช่องทางอ่ืนๆ โดยในช่องทางนี้  
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 ทั้งนี้ ในส่วนประเด็นเรื่องการเปิดรับด้านข้อมูลข่าวสารพบว่า พนักงานทุกคนส่วนใหญ่มี
ความสนใจในการเปิดรับประเด็นข่าวสารไม่แตกต่างกัน โดยที่พนักงานส่วนใหญ่มีการเปิดรับ ใน
ประเด็นเรื่องที่เก่ียวกับสิทธิประโยชน์และเรื่องที่เกี่ยวข้องกับตนเองเป็นอันดับแรกมากที่สุดจึง ผู้ศึกษา
จึงวิเคราะห์และอธิบายข้อมูลดังกล่าวได้ว่า พนักงานส่วนใหญ่ย่อมมีความรู้สึกสนใจในเรื่องที่เกี่ยวข้อง
กับตนเองเป็นอันดับแรก การสื่อสารภายในจะมีความส าคัญมากน้อยเพียงใด ขึ้นอยู่กับว่าข้อมูลที่ได้รับ
เหล่านั้นพนักงานให้คุณค่าและความหมายอย่างไรนั่นเอง ซึ่งข้อมูลเหล่านั้นย่อมต้องตอบสนองความ
อยากรู้ละความต้องการของพนักงานให้ได้มากที่สุด ในขณะที่ข้อมูลข่าวสารในประเด็นอ่ืนๆพนักงาน
อาจเห็นว่าเป็นเรื่องไกลตัว ไม่สามรถน ามาใช้หรือไม่มีผลกระทบใดๆต่อการท างานหรือแม้กระทั่งการ
ด ารงชีวิตของตนเอง จึงไม่ได้ให้ความส าคัญมากเท่าไหร่นัก ดังนั้นผู้ศึกษาจึงเห็นว่าหาต้องการสื่อสารใน
ประเด็นต่างๆให้บรรลุวัตถุประสงค์จ าเป็นต้องใช้วีการปรับแต่งหรือเรียบเรียงเนื้อหาให้มีความน่าสนใจ
ดึงดูดและจ าเป็นต้องสร้างแรงกระตุ้นให้พนักงานเล็งเห็นถึงความส าคัญและการน าข้อมูลไปใช้
ประโยชน์ได้ เช่น ในการใช้ข้อมูลให้เกิดแก่พนักงาน   

 ด้านความพึงพอใจในการสื่อสารภายใน พบว่า ความแตกต่างทางลักษณะประชากรของ
พนักงาน ไม่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการสื่อสารภายใน ผลจากการวิเคราะห์แสดงให้เห็นถึง
จ านวนร้อยละของความพึงพอใจของพนักงานที่มีต่อด้านต่างๆของการสื่อสารภายในที่ใกล้เคียงกัน ใน
ระดับ พึงพอใจน้อยและปานกลาง ดังนั้นความรู้สึกพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจของพนักงานอาจเกิดขึ้น
จากปัจจัยด้านอ่ืนเป็นหลักได้ โดยตามที่สมยศ นาวีการ (2527:103) ได้ให้ทัศนะในเรื่องนี้ไว้ว่า ความ
พึงพอใจในการติดต่อสื่อสารขึ้นอยู่กับสิ่งที่บุคคลได้มา เปรียบเทียบกับสิ่งที่บุคคลต้องการ ความพึง
พอใจไม่ควรผูกอยู่กับความมีประสิทธิภาพของข่าวสารใดๆ (การแสดงออกหรือการแปลความหมาย) 
ถ้าหากการติดต่อสื่อสารเป็นไปตามความต้องการความพึงพอใจในการติดต่อสื่อสารจะเกิดขึ้น เรา
อาจจะรู้สึกต้องการข่าวสารบางอย่าง หรือ เสนอข่าวสารบางอย่างตามแนวทางของเรา เมื่อข่าวสารถูก
สื่อสารตามแนวทางท่ีสอดคล้องกับความรู้สึกของเรา เราจะมีความพึงพอใจในการติดต่อสื่อสาร โดยผล
การศึกษาค่าเฉลี่ยความพึงพอใจจ าแนกตามแต่ละด้าน พบว่า ความพึงพอใจของพนักงานด้านคุณภาพ
เนื้อหาข่าวสาร มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจมากที่สุดเป็นอันดับแรก ทั้งนี้ในประเด็นด้านคุณภาพของข้อมูล
ข่าวสารที่ได้รับถูกต้องแม่นย า และเชื่อถือได้ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ซึ่งชี้ให้เห็นว่าข้อมูลข่าวสารภายใน
บริษัทที่มีการการส่งต่อและแลกเปลี่ยนกัน มีความน่าเชื่อถือ เป็นที่ยอมรับได้ของพนักงานส่วนใหญ่ใน
บริษัท ในขณะที่ความพึงพอใจด้านช่องทางการสื่อสารผ่านสื่อออฟไลน์และออนไลน์ มีค่าเฉลี่ยโดยรวม
อยู่ในระดับเท่าๆกัน ในอันดับท้ายสุด โดยเฉพาะในประเด็นด้านช่องทางในการเปิดโอกาสให้พนักงาน
ได้แสดงความคิดเห็นตอบกลับของสื่อออฟไลน์ พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับความพึงพอใจน้อย เป็นการ
สะท้อนให้เห็นได้ว่าถึงแม้บริษัทจะมีสร้างช่องทางที่หลากหากลายรูปแบบในการแพร่กระจายข่าวสาร
ไปยังพนักงาน แต่ช่องทางที่เอ้ือประโยชน์ให้พนักงานได้มีส่วนร่วมหรือแสดงความคิดเห็นตอบกลับ
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ข่าวสารต่างๆได้อย่างสะดวกรวดเร็วนั้นมีอยู่จ ากัดและไม่ทั่วถึง ทั้งนี้อันเนื่องมาจากแบบแผนการ
ปฏิบัติงานของบริษัทท่ีซึ่งส่วนใหญ่ยังเน้นการสั่งการจากบนสู่ล่าง ท าให้วิธีการสื่อสารต่างๆยังด าเนินไป
ในทิศทางเดียวกันกับลักษณะการท างาน และเนื่องด้วยอีกเหตุผลหนึ่งนั่นคือ บางข้อมูลข่าวสารที่
เผยแพร่นั้น มีวัตถุประสงค์เพียงเพ่ือแจ้งให้ทราบ โดยไม่ได้มีความจ าเป็นหรือความต้องการให้พนักงาน
ตอบกลับ จึงท าให้การสื่อสารนั้นไม่ได้ค านึงถึงความส าคัญของการสื่อสารตอบกลับ หรือกระทั่งการ
สร้างช่องทางให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่างๆ 

 ด้านผลของการสื่อสาร ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลพบว่ากลุ่มพนักงานส่วนใหญ่มีความ
พึงพอใจของทุกด้าน อยู่ในระดับปานกลาง มีระดับความคิดเห็นต่อผลการสื่อสารด้านความรู้และด้าน
ทัศนคติในสัดส่วนที่ไม่แตกต่างกันนัก และมีพฤติกรรมการมีส่วนร่วมที่ใกล้เคียงกัน จึงกล่าวได้ว่าตัว
แปรด้านความพึงพอใจที่เหมือนกันจะน าไปสู่ความคิดเห็นและพฤติกรรมในการมีส่วนร่วมที่คล้ายกัน 
ตามท่ีชอว์ และ ไรท์(Shaw and Wright, 2004, อ้างถึงใน มนตธร โกมุทสกุณี, 2551, น. 46) กล่าวว่า 
ทัศนคติเป็นความรู้สึกทางจิตใจของบุคคล ที่เกิดจากการเรียนรู้ตลอดจนประสบการณ์ ซึ่งจะกระตุ้นให้
บุคคลมีพฤติกรรมไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง มีการตอบสนองต่อสิ่งเร้า หรือมีจินตนาการต่าง ๆ ที่
บุคคลจะเข้าไปเกี่ยวข้อง  

 ทั้งนี้การมีส่วนร่วมหรือการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของพนักงานจากผลการศึกษาที่ได้รับยังคง
อยู่ในเกณฑ์ที่ควรให้ความส าคัญหรือปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นโดยผู้ศึกษาเห็นด้วยแนวคิดของ Barnard 
(1979) เห็นว่า การติดต่อสื่อสารจะเป็นสื่อกลาง (means) ที่เชื่อมโยงความสัมพันธ์ของบุคคลต่างๆ ใน
องค์กรให้เข้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และช่วยให้การปฏิบัติงานส าเร็จตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์
ขององค์กรได้ ทั้งนี้การขาดระบบการสื่อสารที่ดีภายในองค์กร ไม่เพียงแค่จะกระทบต่อการประสานงาน
ระหว่างผู้ปฏิบัติงานเท่านั้น แต่จะท าให้กระทบต่อหน้าที่ต่างๆ ในองค์กรไม่สามารถด าเนินงานต่อไปได้ 
เพราะการสื่อสารเป็นตัวเชื่อมกิจกรรมต่างๆ ระหว่างหน่วยงานภายในองค์กร การสื่อสารท าให้
ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจบทบาทหน้าที่ในงานท างานของตัวเองรวมถึงหน้าที่การปฏิบัติงานของแต่ละ
หน่วยงาน ท าให้การท างานขององค์กรเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 

 จากแนวคิดดังกล่าวผู้ศึกษาเห็นความส าคัญอย่างยิ่งที่ว่าควรเร่งพัฒนาปรังปรุงการสื่อสาร
ภายในของบริษัทให้มีระบบที่เป็นมาตรฐาน มีช่องทางที่พนักงานทุกคนสามมารถเข้าถึงได้ง่ายและ
รวดเร็ว เนื้อหาข่าวสารต่างๆเป็นที่สนใจและรับรู้จดจ าได้ อีกทั้งพนักงานมีความพึงพอใจที่จะใช้การ
สื่อสารภายในของบริษัทให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและบริษัทได้มากที่สุด สิ่งส าคัญที่สะท้อนได้ชัดเจน
จากการศึกษาครั้งนี้คือ การสื่อสารภายในที่ดีไม่ใช่เพียงแค่การส่งผ่านข้อมูลข่าวสารระหว่างกัน แต่ยัง
เป็นเครื่องมือที่จะสนับสนุนให้พนักงานได้มีโอกาสสร้างความสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนทัศนคติมุมมอง หรือ
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กระทั่งการหล่อหลอมพนักงานในบริษัทให้เกิดความเป็นหนึ่งเดียวกัน น าไปสู่ความรู้สึกมีส่วนร่วมและ
ผูกพันต่อบริษทั ซึ่งนับว่าเป็นสิ่งส าคัญที่สุดอย่างหนึ่งที่บริษัทพึงปรารถนาให้เกิดข้ึน 

โดยสรุปแล้วนั้นการคาดหวังประสิทธิภาพของการสื่อสารให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้นั้น 
จ าเป็นต้องพิจารณาปัจจัยหลากหลายด้านประกอบกันเพ่ือให้สารที่ส่งไปเกิดการรับรู้จดจ า ผ่านการ
เลือกสรรช่องทางต่างๆที่ เหมาะสมทั่วถึง น าไปสู่การรับรู้ เป็นที่จดจ าของพนักงานในแต่ละ
กลุ่มเป้าหมายที่ล้วนมีความแตกต่างกัน รวมถึงพฤติกรรมการแสดงปฏิกิริยาตอบกลับหรือมีส่วนร่วม
ของผู้รับสารได้    
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