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บทคัดย่อ 

 
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความแตกต่างของลักษณะส่วนบุคคลของ

บุคลากรที่มีผลต่อความพึงพอใจในรูปแบบการสื่อสารภายในองค์การ และศึกษาความพึงพอใจของ

พนักงานเจ้าหน้าที่ส านักงานเลขาธิการคุรุสภาต่อรูปแบบการสื่อสารภายในส านักงานเลขาธิการ     

คุรุสภา โดยใช้แบบสอบถามแบบมีโครงสร้างแน่นอนเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล  จาก

พนักงานเจ้าหน้าที่ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา จ านวน 116 คน ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน 

(Multi-stage sampling) ได้แก่ วิธีการคัดเลือกแบบก าหนดโควตา (Quota Selection) และ วิธีการ

คัดเลือกแบบบังเอิญ (Accidental Selection) การวิเคราะห์ใช้การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ 

ค่ า เฉลี่ ย  ค่ า เบี่ ย งเบนมาตรฐาน  การหาค่ า  t-test Independence, One-way Analysis of 

Variance (F-test) และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s product moment 

correlation coefficient) 

  ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 77 คน  มากกว่า

เพศชาย ซึ่งมีจ านวน 39 คน โดยส่วนใหญ่มีอายุ 25-35 ปี จ านวน 67 คน มีการศึกษาในระดับปริญญา

ตรี จ านวน 77 คน  มีต าแหน่งงานในกลุ่มปฏิบัติการ จ านวน 82 คน  มีการปฏิบัติงานอยู่ในสายงาน

สนับสนุน จ านวน 63 คน และอายุงานส่วนใหญ่ คือ น้อยกว่าหรือเทียบเท่า 3 ปี จ านวน 38 คน  
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ผลการศึกษารูปแบบการสื่อสารในองค์กร พบว่า พนักงานเจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่มีการ

สื่อสารทางเดียวในระดับน้อย และมีการสื่อสารสองทางในระดับปานกลาง และเมื่อจ าแนกตาม

ประเภทของการใช้ พบว่า พนักงานเจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่ใช้การสื่อสารแบบเป็นทางการในระดับ     

ปานกลาง และมีการสื่อสารแบบไม่เป็นทางการในระดับปานกลางเช่นกัน 

ผลการศึกษาความพึงพอใจต่อการสื่อสารภายในองค์กรของพนักงานเจ้าหน้าที่

ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา โดยรวม 6 ด้าน พบว่า พนักงานเจ้าหน้าที่ส านักงานเลขาธิการคุรุสภามี

ความพึงพอใจโดยรวมต่อการสื่อสารภายในส านักงานเลขาธิการคุรุสภาอยู่ในระดับปานกลาง โดยมี

ความพึงพอใจในด้านวิธีการติดต่อสื่อสารกับเพ่ือนร่วมงานมากที่สุด รองลงมา คือ ด้านคุณภาพของ

สื่อกลาง ด้านความเพียงพอของข่าวสาร ด้านความพึงพอใจในงาน ด้านความสามารถเสนอแนะ

ปรับปรุงให้ดีขึ้น และด้านความมีประสิทธิภาพของช่องทางการสื่อสาร ตามล าดับ 

ผลการวิจัยตามสมมติฐานมีดังต่อไปนี้  

1) ลักษณะทางประชากร ซึ่งได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา ต าแหน่งงาน สายงาน และอายุ
งานพบว่า พนักงานเจ้าหน้าที่ส านักงานเลขาธิการคุรุสภาที่มีเพศ การศึกษา ต าแหน่งงาน สายงาน 
และอายุงานที่แตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการสื่อสารภายในองค์การไม่แตกต่างกัน  

ส่วนพนักงานเจ้าหน้าที่ส านักงานเลขาธิการคุรุสภาที่มีอายุแตกต่างกัน จะมีความ      
พึงพอใจต่อการสื่อสารภายในองค์การแตกต่างกัน   

2) เรื่องทิศทางการสื่อสารของพนักงานเจ้าหน้าที่ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา พบว่า     
มีการสื่อสารทางเดียวในระดับน้อย และมีการสื่อสารสองทางระดับปานกลาง แต่ทั้งการสื่อสาร    
ทางเดียวและการสื่อสารแบบสองทาง มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการสื่อสารภายในองค์การ 

3) เรื่องประเภทของการใช้ในการสื่อสารของพนักงานเจ้าหน้าที่ส านักงานเลขาธิการ    
คุรุสภา พบว่า พนักงานเจ้าหน้าที่ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา มีการสื่อสารแบบเป็นทางการมากที่สุด 
แต่ทั้งการสื่อสารแบบเป็นทางการและการสื่อสารแบบไม่เป็นทางการ มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจ 
ในการสื่อสารภายในองค์การ 
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 ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย คือ  

1) ควรเพ่ิมช่องทางหรือวิธีการที่ใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ทั่วถึง รวดเร็ว 
สามารถเข้าถึงผู้รับสารได้ง่าย โดยหาวิธีการที่จะเผยแพร่ข่าวสารในช่องทางอ่ืนเพ่ิมเติมที่เหมาะสมกับ
สถานการณ์การสื่อสาร  

2) พนักงานเจ้าหน้าที่ในกลุ่มบริหารควรให้ความส าคัญกับการสื่อสารภายในส านักงาน
เลขาธิการคุรุสภาให้มากขึ้น  โดยต้องมีความตั้งใจที่จะส่งข่าวสาร และควรที่จะถ่ายทอดข่าวสาร 
ข้อมูลให้กับผู้ปฏิบัติการให้ครบถ้วน โดยทางองค์การก็ควรมีการจัดฝึกอบรมเพ่ิมทักษะของการสื่อสาร
ทีม่ีประสิทธิภาพ 

3) ผู้บริหารควรส่งเสริมให้มีการสื่อสารแบบสองทาง และการสื่อสารแบบไม่เป็นทางการ
ให้มากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ โดยการจัดการให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพการท างานของพนักงาน
เจ้าหน้าที่ให้มากท่ีสุด  

 
ค าส าคัญ: รูปแบบการสื่อสาร, ความพึงพอใจต่อการสื่อสาร, การสื่อสารภายในองค์การ,      

ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา 

 
บทน า 

 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 
องค์กรวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา   หรือสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ที่เรียกว่า คุรุสภา  จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 เป็น
หน่วยงานนิติบุคคลในก ากับของกระทรวงศึกษาธิการ  มีอ านาจหน้าที่ในการก าหนดมาตรฐานและ
จรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษา ควบคุม ก ากับ ดูแลการประกอบวิชาชีพให้เป็นไปตาม
มาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษา  ออก พักใช้ หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพทางการศึกษา  ส่งเสริมและพัฒนาวิชาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ
ทางการศึกษา  สนับสนุน ยกย่อง และผดุงเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา รับรองปริญญา 
ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรของสถาบันต่างๆ ตามมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา รับรองความรู้
และประสบการณ์ทางวิชาชีพรวมทั้งความช านาญในการประกอบวิชาชีพทาง การศึกษา และส่งเสริม
การศึกษาและการศึกษาเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โดยในการด าเนินงานของคุรุสภา
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มีส านักงานเลขาธิการคุรุสภาเป็นหน่วยงานรับผิดชอบเกี่ยวกับการด าเนินงานของคุรุสภาประสาน  
และด าเนินการเกี่ยวกับกิจการอ่ืนที่คุรุสภามอบหมาย  (ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา,2548)  

 
การด าเนินงานของส านักงานเลขาธิการคุรุสภาให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพได้นั้น  จ าเป็นจะต้องมีระบบการสื่อสารภายในองค์การที่มีคุณภาพ  สามารถสร้าง  
ความเข้าใจ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ความรู้ และข้อมูลต่างๆ ระหว่างบุคคลกับบุคคล และ
ระหว่างองค์การกับบุคคล  หรือระหว่างองค์การกับองค์การภายนอกการสื่อสารภายในองค์กรที่ดีที่จะ
ช่วยสร้างความเข้าใจในนโยบายของผู้บริหาร และเป็นสิ่งเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรใน
ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อคุรุสภาในทางบวก เพราะนโยบาย 
การบริหารงาน การจัดการขององค์การเป็นส่วนส าคัญ และเพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุเป้าหมายที่
วางไว้ การสื่อสารภายในองค์การ จึงเป็นสิ่งจ าเป็นยิ่งส าหรับกิจกรรมและการด าเนินงานต่างๆ ที่จะ
เกิดขึ้นในองค์การ ทั้งนี้หากการสื่อสารภายในองค์การดี ชัดเจน ก็จะส่งผลให้การปฏิบัติงานตาม
นโยบาย เป็นไปในทิศทางเดียวกัน พนักงานในองค์การเกิดความพึงพอใจ และเข้าใจนโยบายได้อย่าง
ชัดเจน และส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท างาน 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 
1. เพ่ือศึกษารูปแบบการสื่อสารภายในส านักงานเลขาธิการคุรสภา 
2. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของพนักงานเจ้าหน้าที่ส านักงานเลขาธิการคุรุสภาต่อการ

สื่อสารภายในส านักงานเลขาธิการคุรุสภา 
3. เพ่ือศึกษาลักษณะส่วนบุคคลของพนักงานเจ้าหน้าที่ส านักงานเลขาธิการคุรสภาที่มี

ผลต่อความพึงพอใจต่อการสื่อสารภายในส านักงานเลขาธิการคุรุสภา 
ระเบียบวิธีวิจัย 

 
การศึกษาครั้ งนี้ ผู้ ศึกษาได้ ใช้แนวทางของการวิจัยเชิ งปริมาณ (Quantitative 

Research) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษามีจ านวน 116 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล ได้แก่
แบบสอบถาม ผลการวิเคราะห์ข้อมูลน าเสนอในรูปของร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ค่าสถิติ  t (t-test independent) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One- way ANOVA) และ
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s correlation) โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ประมวลผล  



บัณฑิตศึกษา คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน 5 

 

 
ผลการวิจัยและอภิปราย  

 
สรุปผลการศึกษา 

 
1. ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

พบว่า พนักงานเจ้าหน้าที่ส านักงานเลขาธิการคุรุสภากลุ่ม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
มีอายุ 25-35 ปี ศึกษาในระดับปริญญาตรี จ านวน 77 คน  มีต าแหน่งงานในกลุ่มปฏิบัติการ อยู่ใน   
สายงานสนับสนุน และอายุงาน น้อยกว่าหรือเทียบเท่า 3 ปี  

 
2. รูปแบบการสื่อสารในองค์กร 

พบว่า เป็นการสื่อสารทางเดียวและการสื่อสารสองทาง และมีการใช้การสื่อสาร
ทั้งแบบที่เป็นทางการและแบบไม่เป็นทางการ   

 
3. ความพึงพอใจต่อการสื่อสารภายในองค์กร 

ส่วนการศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการสื่อสารภายในองค์กรของพนักงาน
เจ้าหน้าที่ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา ในภาพรวม 6 ด้าน ได้แก่ ความพึงพอใจในงาน  ความเพียงพอ
ของข่าวสาร ความสามารถเสนอแนะปรับปรุงให้ดีขึ้น ความมีประสิทธิภาพของช่องทางการสื่อสาร  
คุณภาพของสื่อกลาง  และวิธีการติดต่อสื่อสารกับเพื่อนร่วมงาน พบว่า  

     พนักงานเจ้าหน้าที่ส านักงานเลขาธิการคุรุสภามีความพึงพอใจโดยรวมต่อการ
สื่อสารภายในส านักงานเลขาธิการคุรุสภาอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า พนักงาน
เจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในด้านวิธีการติดต่อสื่อสารกับเพ่ือนร่วมงานเป็นอันดับหนึ่ง 
รองลงมา คือ มีความพึงพอใจในด้านคุณภาพของสื่อกลาง และ มีความพึงพอใจในด้านความเพียงพอ
ของข่าวสาร  
         
 
 
 
 
 
 



บัณฑิตศึกษา คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน 6 

 

          4.การทดสอบสมมติฐาน 
 

สมมติฐานที่ 1 ลักษณะส่วนบุคคลของบุคลากรในองค์การที่แตกต่างกันจะมีความ
พึงพอใจต่อการสื่อสารภายในองค์การแตกต่างกัน  โดยลักษณะส่วนบุคคลที่ศึกษา คือ เพศ อายุ 
ระดับการศึกษา ต าแหน่งงาน ประเภทสายงาน และอายุการท างาน 

สมมติฐานที่ 1.1 พนักงานเจ้าหน้าที่ที่มีเพศที่แตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อการ
สื่อสารในองค์การแตกต่างกัน  

สมมติฐานที่ 1.2 พนักงานเจ้าหน้าที่ที่มีอายุที่แตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อการ
สื่อสารในองค์การแตกต่างกัน 

สมมติฐานที่ 1.3 พนักงานเจ้าหน้าที่ที่มีระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีความ   
พึงพอใจต่อการสื่อสารในองค์การแตกต่างกัน   

สมมติฐานที่  1.4 พนักงานเจ้าหน้าที่ที่มีต าแหน่งงานที่แตกต่างกันมีความ       
พึงพอใจต่อการสื่อสารในองค์การแตกต่างกัน   

สมมติฐานที่ 1.5 บุคลากรในองค์การที่มีประเภทสายงานที่แตกต่างกันจะมีความ
พึงพอใจต่อการสื่อสารภายในองค์การแตกต่างกัน 

สมมติฐานที่ 1.6 บุคลากรในองค์การที่มีอายุการท างานที่แตกต่างกันจะมีความ
พึงพอใจต่อการสื่อสารภายในองค์การแตกต่างกัน 
     จากผลการวิจัยสรุปได้ว่า พนักงานเจ้าหน้าที่ส านักงานเลขาธิการคุรุสภาที่มีเพศ 
ระดับการศึกษา ต าแหน่งงาน สายงาน และอายุการท างาน ที่แตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการ
สื่อสารไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ เว้นพนักงาน
เจ้าหน้าที่ส านักงานเลขาธิการคุรุสภาที่มีอายุที่แตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการสื่อสารแตกต่างกัน 
ที่ระดับนัยส าคญั 0.05  ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
  
 สมมติฐานที่ 2 รูปแบบการสื่อสารภายในองค์การมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของ
พนักงานเจ้าหน้าที่ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา  

 
สมมติฐานที่ 2.1 ทิศทางการสื่อสารได้แก่ การสื่อสารทางเดียวกับการสื่อสาร

แบบสองทางมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการสื่อสารภายในองค์การ 
   จากผลการวิจัยสรุปได้ว่า ทิศทางการสื่อสารของพนักงานเจ้าหน้าที่
ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้แก่ การสื่อสารทางเดียวและการสื่อสารแบบสองทางมีความสัมพันธ์กับ
ความพึงพอใจในการสื่อสารภายในองค์การ ที่ระดับนัยส าคัญ 0.01 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
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สมมติฐานที่ 2.2 ลักษณะของการติดต่อสื่อสารของพนักงานเจ้าหน้าที่ส านักงาน
เลขาธิการคุรุสภา ได้แก่การสื่อสารแบบเป็นทางการและการสื่อสารแบบไม่เป็นทางการมีความสัมพันธ์
กับความพึงพอใจในการสื่อสารภายในองค์การ 
   จากผลการวิจัยสรุปได้ว่า ประเภทของการใช้ในการสื่อสารได้แก่การสื่อสาร
แบบเป็นทางการและการสื่อสารแบบไม่เป็นทางการมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการสื่อสาร
ภายในองค์การ ที่ระดับนัยส าคัญ 0.01 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

 
การอภิปรายผล 
  

ผลการศึกษา เรื่อง การศึกษารูปแบบการสื่อสารและความพึงพอใจต่อการสื่อสาร
ภายในองค์กรของพนักงานเจ้าหน้าที่ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา สามารถน ามาอภิปรายผลได้ดังนี้ 

1. จากการศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจของพนักงานเจ้าหน้าที่ส านักงานเลขาธิการ
คุรุสภา ต่อการสื่อสารภายในองค์การ จ าแนกตาม เพศ อายุ การศึกษา ต าแหน่งงาน สายงาน และ
อายุงาน  พบว่า พนักงานเจ้าหน้าที่ส านักงานเลขาธิการคุรุสภาที่มีเพศ การศึกษา ต าแหน่งงาน     
สายงาน และอายุงานที่แตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการสื่อสารภายในองค์การไม่แตกต่างกัน โดย
ไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของพิเชษฐ์ บุญมี (2544) ที่ได้ท าการวิจัย
เรื่องการสื่อสารภายในองค์การ : ศึกษากรณีธนาคารไทยพาณิชย์จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่ 
พบว่าเพศ การศึกษา และอายุงานของพนักงานที่ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อผลของการสื่อสารภายใน
ธนาคารไม่แตกต่างกัน  และสอดคล้องกับงานวิจัยของสิริวรรณ จันทร์ศรี (2534) ที่ได้ศึกษาเรื่อง การ
สื่อสารภายในบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ศึกษาจากบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ทั้งหมด 72 บริษัท “ พบว่า 
ลักษณะภูมิหลังของแต่ละบุคคลในเรื่อง เพศ อายุอายุงาน ต าแหน่ง ระดับการศึกษา ไม่มีผลกระทบ
ต่อประสิทธิภาพในการติดต่อสื่อสารภายใน  

ทั้งนี้อาจเป็นเพราะพนักงานที่มีเพศ การศึกษา ต าแหน่งงาน สายงาน และอายุงานที่
แตกต่างกัน ต่างก็มีโอกาสที่จะรับรู้ข่าวสารจากช่องทางการสื่อสารภายในองค์การอย่างเท่าเทียมกัน  
ดังนั้น เพศ การศึกษา ต าแหน่งงาน สายงาน และอายุงานจึงไม่เป็นปัจจัยที่ท าให้พนักงานเจ้าหน้าที่
ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา มีความพึงพอใจของพนักงานต่อการสื่อสารภายในองค์การแตกต่างกัน  
และไม่มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการติดต่อสื่อสารภายใน 

ส่วนผลการศึกษาด้านอายุพบว่า พนักงานเจ้าหน้าที่ส านักงานเลขาธิการคุรุสภาที่มีอายุ
แตกต่างกัน จะมีความพึงพอใจต่อการสื่อสารภายในองค์การแตกต่างกัน  ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน
ที่ตั้งไว้ สอดคล้องกับงานวิจัยของเรวัตร สมบัติทรัพย์ (2543:บทคัดย่อ) ที่ได้ศึกษาการติดต่อสื่อสารใน
องค์การ : กรณีศึกษาบริษัทซีเกทเทคโนโลยี พบว่า องค์ประกอบทางสังคม ได้แก่ เพศ อายุ  
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การศึกษา ต าแหน่งมีความสัมพันธ์กับความคิดเห็นต่อการสื่อสารในองค์การ  และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของภาวดี อิศรเสนา ณ อยุธยา (2544) ที่ศึกษาเกี่ยวกับลักษณะของประชากรศาสตร์ เห็นว่า 
ความแตกต่างด้าน อายุ เพศ การศึกษา และ ระดับต าแหน่งนั้นจะส่งผลก่อให้เกิดความแตกต่างของ
การเปิดรับข่าวสารความรู้และทัศนคติในทางบวก และทางลบต่อสิ่งนั้น 

 
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะพนักงานเจ้าหน้าที่ที่มีอายุแตกต่างกันอยู่ ต่างก็มีประสบการณ์ใน        

การติดต่อสื่อสารที่แตกต่างกัน จึงท าให้ความพึงพอใจของพนักงานต่อการสื่อสารภายในองค์การมี
ความแตกต่างกัน 

 
2. จากผลของการศึกษารูปแบบการสื่อสารตามทิศทางของการสื่อสาร พบว่าในด้าน 

ทิศทางการสื่อสารของพนักงานเจ้าหน้าที่ส านักงานเลขาธิการคุรุสภามีการสื่อสารทางเดียวในระดั บ
น้อย และมีการสื่อสารสองทางระดับปานกลาง แสดงให้เห็นว่าภายในองค์การให้ความส าคัญต่อการ
สื่อสารสองทางมากกว่าการสื่อสารทางเดียว กล่าวคือให้ผู้ส่งสารและผู้รับสารมีโอกาสแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นระหว่างกันได้มากกว่าที่จะปิดกั้น พนักงานได้แสดงความคิดเห็น ซักถามในเรื่องต่างๆ ได้ 
ซึ่งเป็นการลดช่องว่างของการสื่อสาร และยังสามารถตรวจสอบความเข้าใจร่วมกันระหว่างผู้ส่งสาร
และผู้รับสาร ข้อมูลที่ได้จึงตรงความเป็นจริงมากที่สุด และสอดคล้องกับผลการศึกษาของเรวัตร 
สมบัติทรัพย์ (2543) ที่กล่าวถึงการสื่อสารสองทางไว้ว่าเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้แสดง
ความคิดเห็นและความเข้าใจในเรื่องต่างๆ นับเป็นการลดช่องว่างของการสื่อสารที่ตีความหมายเป็น
คนละทิศคนละทาง ประการส าคัญการสื่อสารสองทางสามารถสร้างขวัญและการมีส่วนร่วมในงาน  
ความรู้สึกเป็นเจ้าของงานของผู้ใต้บังคับบัญชา ซึ่งรูปแบบการสื่อสารสองทางระหว่างผู้บังคับบัญชา
กับผู้ใต้บังคับบัญชาหรือเพ่ือนร่วมงาน จะออกมาในลักษณะของการประชุมหรือปรึกษาหารือผู้ร่วม
กระท าการสื่อสารจะแสดงกิริยาสลับผลัดเปลี่ยนกัน (Transaction) อยู่ตลอดเวลา 

 
3. จากผลของการศึกษารูปแบบการสื่อสารตามประเภทของการใช้ ได้แก่ การสื่ อสาร

แบบเป็นทางการ และการสื่อสารแบบไม่เป็นทางการ พบว่า พนักงานเจ้าหน้าที่ส านักงานเลขาธิการ
คุรุสภา มีการสื่อสารแบบเป็นทางการมากที่สุด คือ การสื่อสารเป็นไปตามสายบังคับบัญชา  ซึ่ง
สอดคล้องกับทฤษฎีการบริหารงานองค์การแบบระบบราชการ (Theory of Bureaucracy) ของ
แม็กซ์ เวเบอร์ (Max Weber) ที่กล่าวว่า การบริหารงานที่ใช้ระบบราชการในองค์การของรัฐเป็นการ
บริหารงานแบบรวมศูนย์เป็นไปตามระบบระเบียบที่วางไว้ และมีการใช้อ านาจหน้าที่การบังคับบัญชา
ตามขั้นตอน การสื่อสารในองค์การที่ใช้ระบบนี้จะเป็นแนวดิ่งจากบนลงล่างตามสายงานการบังคัญ
บัญชา ผู้บริหารสูงสุดมีอ านาจการบังคับบัญชาไล่เรียงกันลงมาตามล าดับชั้น  ซึ่งส านักงานเลขาธิการ
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คุรุสภาเป็นองค์การของรัฐที่อยู่ภายใต้การก ากับของกระทรวงศึกษาธิการ จึงมีรูปแบบการบริหารที่มี
ลักษณะเดียวกับทฤษฎีการบริหารงานองค์การแบบระบบราชการ ของแม็กซ์ เวเบอร์ ซึ่งองค์การ
ต่างๆ ในระบบราชการไทย ล้วนมีรูปแบบการบริหารในลักษณะนี้แทบทั้งสิ้น 

 
แต่ทั้งนี้การสื่อสารแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการภายในส านักงานเลขาธิการ    

คุรุสภาอยู่ในระดับปานกลางเหมือนกัน  ซึ่งจะเห็นได้ว่าส านักงานเลขาธิการคุรุสภามีการสื่อสารทั้ง
สองแบบควบคู่กันไป กล่าวคือ หากเป็นเรื่อง ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย วิธีการท างานก็ต้องมีสื่อสาร
ไปตามสายการบังคับบัญชา เพ่ือให้การท างานเป็นระเบียบองค์การจะใช้การสื่อสารแบบเป็นทางการ
ในขณะเดียวกันก็มีการสื่อสารแบบไม่เป็นทางการ เพ่ือเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดี ผลของการศึกษา
ยังพบว่าการสื่อสารแบบไม่เป็นทางการมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความพึงพอใจในการสื่อสารภายใน
องค์การ โดยเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้  เนื่องจากการสื่อสารแบบไม่เป็นทางการจะช่วยลดปัญหา
ความขัดแย้งอันเนื่องมาจากความคิดเห็นไม่ตรงกัน เป็นการสื่อสารที่ช่วยลดความไม่แน่ใจโดยมีการ
โต้ตอบกลับไปกลับมา จึงสามารถตรวจสอบปฏิกิริยาตอบกลับ (Feedback) ของอีกฝ่ายได้ ว่าผู้รับ
สารเข้าใจข่าวสารที่ส่งไปหรือไม่ ตลอดจนเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้บังคับบัญชา  

 
4. จากการศึกษาความพึงพอใจของพนักงานเจ้าหน้าที่ส านักงานเลขาธิการคุรสภาต่อ

การสื่อสารภายในส านักงานเลขาธิการคุรุสภา พบว่าพนักงานเจ้าหน้าที่ส านักงานเลขาธิการคุรสภามี
ความพึงพอใจต่อการสื่อสารภายในองค์การ ในทุกประเด็น อยู่ระดับปานกลาง ไม่ว่าจะเป็นระดับ
ความพึงพอในงาน ความเพียงพอของข่าวสาร ความสามารถเสนอแนะปรับปรุงให้ดีขึ้นของบุคคล 
ประสิทธิภาพของช่องทางการติดต่อสื่อสาร คุณภาพของสื่อกลาง และวิธีการติดต่อสื่อสารกับเพื่อน
ร่วมงาน  ซึ่ งสอดคล้องกับ Wiio,Downs and Hazen, Beckstorm (สมยศ นาวีการ. 2527) ที่
กล่าวถึงความพึงพอใจในงานของบุคคล ประกอบด้วย เงินเดือน สวัสดิการ การเลื่อนต าแหน่งและตัว
งาน ความพึงพอใจในด้านต่างๆ ของงานที่จะมีส่วนช่วยสร้างความพึงพอใจในการติดต่อสื่อสาร   
ความพึงพอใจในความเพียงพอของข่าวสาร ปัจจัยดังกล่าวประกอบด้วยระดับของความพึงพอใจ
ข่าวสารเกี่ยวกับนโยบาย เทคนิคใหม่ๆ การเปลี่ยนแปลงทางการบริหารงานในอนาคตและผลการ
ปฏิบัติ งานส่วนบุคคล   ความพึงพอใจความสามารถเสนอแนะปรับปรุงให้ดีขึ้นของบุคคล 
ประกอบด้วย สถานที่ของการติดต่อสื่อสารควรจะถูกปรับปรุงให้ดีขึ้น และกลยุทธ์ที่ใช้ในการ
เปลี่ยนแปลงความพึงพอใจ ประเภทของการเปลี่ยนแปลง ความพึงพอใจความมีประสิทธิภาพของช่อง
ทางการติดต่อสื่อสารต่างๆ ประกอบด้วย วิธีการเผยแพร่ข่าวสารภายในองค์การให้มีประสิทธิภาพ  
ความพึงพอใจคุณภาพของสื่อกลาง ประกอบด้วย เอกสารลายลักษณ์อักษร  การมาถึงของข่าวสาร
อย่างทันท่วงที  และสุดท้ายความพึงพอใจวิธีการติดต่อสื่อสารกับเพ่ือนร่วมงาน ประกอบด้วย การ
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ติดต่อสื่อสารตามแนวนอน การติดต่อสื่อสารที่ไม่เป็นทางการ และระดับความพึงพอใจที่ได้รับจากการ
อภิปรายและการได้รับข่าวสารจากเพ่ือนร่วมงาน ปัจจัยเหล่านี้แสดงความหมายว่า ความพึงพอใจการ
ติดต่อสื่อสารในองค์การเกี่ยวกับความพึงพอใจความสัมพันธ์ระหว่างเพ่ือนร่วมงาน 

 
ผลการศึกษาดังกล่าว แสดงให้เห็นว่าการสื่อสารภายในองค์การของส านักงานเลขาธิการ

คุรุสภายังควรได้รับการปรับปรุงให้สามารถเข้าถึงและสร้างความพึงพอใจให้กับพนักงานเจ้าหน้าที่ที่มี
ความแตกต่างกันได้มากขึ้น และสร้างความพึงพอใจต่อการสื่อสารภายในองค์การของส านักงาน
เลขาธิการคุรุสภาให้มากขึ้นและทั่วถึงครอบคลุมทุกระดับ 

 
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 

 
จากผลการศึกษา เรื่อง การศึกษารูปแบบการสื่อสารและความพึงพอใจต่อการสื่อสาร

ภายในองค์กรของพนักงานเจ้าหน้าที่ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา ผู้ ศึกษามีข้อเสนอแนะเพ่ือเป็น
แนวทางในการพัฒนาปรับปรุงการสื่อสารภายในส านักงานเลขาธิการคุรุสภา  ดังนี้  

 
1. ควรเพ่ิมช่องทางหรือวิธีการที่ส านักงานเลขาธิการคุรุสภาใช้ในการเผยแพร่ข้อมูล

ข่าวสารให้ทั่วถึง  เนื่องจากผลการศึกษา พบว่า ความพึงพอใจของพนักงานเจ้าหน้าที่ต่อการสื่อสาร
ภายในส านักงานเลขาธิการคุรุสภาโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง  เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ส่วน
ใหญ่พนักงานมีความพึงพอใจด้านประสิทธิภาพของช่องทางการติดต่อสื่อสารน้อยที่สุดจากทุกด้าน  
ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ช่องทางหรือวิธีการที่ส านักงานเลขาธิการคุรุสภาใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารยัง
ไม่ทั่วถึง และเพียงพอแก่ความต้องการของพนักงานเจ้าหน้าที่  ดังนั้นหากส านักงานเลขาธิการคุรุสภา
ควรมีการปรับปรุงช่องทางการติดต่อสื่อสารให้ทั่วถึงมากยิ่งขึ้น  โดยหาวิธีการที่จะเผยแพร่ข่าวสารใน
ช่องทางอ่ืนเพ่ิมเติมที่เหมาะสมกับสถานการณ์การสื่อสาร เพ่ือให้ข่าวสารแพร่ได้อย่างทั่วถึงและ
รวดเร็ว สามารถเข้าถึงผู้รับสารได้ง่ายโดยที่ผู้รับสารไม่เกิดความล าบากหรือจะต้องใช้ความพยายาม
อย่างมากในการเปิดรับสื่อหรือสาร  โดยอาจจะน าเอาสื่อ หรือเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการติดต่อสื่อสาร
ภายใน เช่น ระบบ intranet  electronic mail (e-mail) ประกาศเสียงตามสาย หรือจัดให้มีการ
ประชุมหารือเป็นกลุ่มบ่อยขึ้น เป็นต้น 

2. พนักงานเจ้าหน้าที่ในกลุ่มบริหารควรให้ความส าคัญกับการสื่อสารภายในส านักงาน
เลขาธิการคุรุสภาให้มากข้ึน  เนื่องจากผลการศึกษาพบว่า พนักงานเจ้าหน้าที่ท่ีพึงพอใจต่อการสื่อสาร
ภายในส านักงานเลขาธิการคุรุสภามากที่สุดกลับเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ในกลุ่มปฏิบัติการ  โดยต้องมี
ความตั้งใจที่จะส่งข่าวสาร และควรที่จะถ่ายทอดข่าวสาร ข้อมูลให้กับผู้ปฏิบัติการให้ครบถ้วน  เพ่ือ
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ก่อให้เกิดความพึงพอใจในการสื่อสาร โดยทางองค์การก็ควรมีการจัดฝึกอบรมเพ่ิมทักษะของการ
สื่อสารที่มีประสิทธิภาพให้กับและพนักงานเจ้าหน้าที่ในกลุ่มบริหารด้วย 

 
3. ผู้บริหารควรส่งเสริมให้มีการสื่อสารแบบสองทาง และการสื่อสารแบบไม่เป็นทางการ

ให้มากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ โดยการจัดการให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพการท างานของพนักงาน
เจ้าหน้าที่ให้มากที่สุดเนื่องจากการสื่อสารแบบสองทาง สามารถใช้ตรวจสอบความเข้าใจในการท างาน
ร่วมกัน ซึ่งจะท าให้เกิดความผิดพลาดในการท างานน้อยลง ส่วนการสื่อสารแบบไม่เป็นทางการ จะ
ช่วยลดปัญหาความขัดแย้งอันเนื่องมาจากความคิดเห็นไม่ตรงกัน  ตลอดจนเป็นการสร้างสัมพันธภาพ
ที่ดีระหว่างผู้บังคับบัญชา และพนักงานเจ้าหน้าที่ในระดับปฏิบัติการ เช่น  ผู้บังคับบัญชาเปิดโอกาส
ให้ผู้ปฏิบัติการได้เข้าพบปรึกษาหารือ และได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น  จัดให้มีการประชุมหารือ
เป็นกลุ่มย่อยให้บ่อยขึ้นกว่าที่เป็นอยู่  จัดกิจกรรมเพ่ือสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้
ปฏิบัติการ เป็นต้น 

4.  ส านักงานเลขาธิการคุรุสภาควรมีการจัดระบบด้านข่าวสารองค์การให้เหมาะสม ใน
เรื่องการกระจายข่าวสารให้สามารถเข้าถึงพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ควรจะรับหรือมีโอกาสได้ใช้ประโยชน์
จากข้อมูลข่าวสารนั้น มากที่สุด  โดยให้ข้อมูลข่าวสารไปถึงพนักงานเจ้าหน้าที่เหล่านั้นในเวลาที่
เหมาะสมทันการณ์ ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ในส านักงานเลขาธิการคุรุสภาต่างก็ต้องการข้อมูลที่แตกต่าง
กัน ผู้บริหารต้องทราบว่าข้อมูลอะไรที่บุคคลและกลุ่มต้องการและวิธีใดที่ดีที่สุดที่ควรใช้กับบุคคลกลุ่ม
นั้น เช่น ส่งข่าวสารไปท่ีบ้านจดหมายข่าว  e-mail การประชุมทีมงาน เป็นต้น 

 
 
 

ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยในอนาคต 
 

จากการศึกษารูปแบบการสื่อสารและความพึงพอใจต่อการสื่อสารภายในองค์กรของ
พนักงานเจ้าหน้าที่ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา ผู้ศึกษาขอเสนอแนวทางในการศึกษาครั้งต่อไปดังนี้ 

1. ควรท าการศึกษาในแง่มุมอ่ืนของการสื่อสารภายในองค์การ โดยอาจก าหนดตัวแปรที่
ใช้ในการวิจัยเพ่ิมจากการวิจัยครั้งนี้ เช่น วิธีที่ใช้ในการสื่อสาร พฤติกรรมในการสื่อสาร โครงสร้าง
องค์การ และวัฒนธรรมองค์การ เป็นต้น ซึ่งอาจมีผลต่อความพึงพอใจในการสื่อสารภายในองค์การ 

2. การศึกษานี้มุ่งศึกษาเฉพาะในส านักงานเลขาธิการคุรุสภา เท่านั้น ดังนั้นควร
ศึกษาวิจัยในเรื่องนี้อีก กับพนักงานในองค์การอื่นๆ เพ่ือดูผลว่าพนักงานในองค์การอ่ืนมีความพึงพอใจ
ในการสื่อสารภายในองค์การอย่างไร 
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3. ควรมีการศึกษาในลักษณะเปรียบเทียบความพึงพอใจของพนักงานต่อการสื่อสาร
ภายในองค์การกับองค์การอ่ืนๆ เพ่ือน าผลมาเปรียบเทียบความพึงพอใจในการสื่อสารภายในองค์การ
แต่ละองค์การ 
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