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บทคัดย่อ 

 การศึกษาเรื่อง “พฤติกรรมการสื่อสารภายในองค์กรของ ส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือ

ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ (ส านักงาน กปร.)” มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา

พฤติกรรมการสื่อสารภายในองค์กรและรูปแบบการสื่อสารภายในองค์กร เพ่ือศึกษาความแตกต่างใน

ด้านลักษณะทางประชากรและภูมิหลังด้านการท างานที่มีต่อพฤติกรรมการสื่อสารภายในองค์กรและ

รูปแบบการสื่อสารภายในองค์กรของส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอัน

เนื่องมาจากพระราชด าริ (ส านักงาน กปร.) ใช้วิธีวิจัยเชิงปริมาณด้วยวิธีการส ารวจ และก าหนด

ประชากรที่ศึกษา ได้แก่ ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ าและลูกจ้างโครงการ ของ

ส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ (ส านักงาน กปร.) 

ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มีการเปิดรับผ่านประเภทสื่อ/ช่องทางที่ใช้ในการ

เปิดรับมากที่สุด คือ หนังสือค าสั่ง/หนังสือเวียน/บันทึกข้อความ ส่วนด้านการเปิดรับสารภายใน

องค์กร และการเปิดรับสาร คือ ข่าวสารเกี่ยวกับค าสั่ง/นโยบายของผู้บริหาร มากที่สุด ส่วนรูปแบบ

การสื่อสารภายในองค์กรพบว่า มีรูปแบบการสื่อสารในแนวนอนมากท่ีสุด  

นอกจากนี้ยังพบว่า ลักษณะทางประชากรและภูมิหลังด้านการท างาน ได้แก่ เพศ ระยะเวลา

การท างาน สถานภาพการท างานไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการสื่อสารภายในองค์กรและรูปแบบ

การสื่อสารภายในองค์กร  
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บทน ำ 

ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

 การพัฒนาอย่างต่อเนื่องของสังคมโลกในด้านเทคโนโลยี เศรษฐกิจ สังคม การเมืองรวมไปถึง

วัฒนธรรมที่ปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาไปอย่างไม่หยุดนิ่ง ก่อให้เกิดความเจริญงอกงาม

ภายในสังคมที่อาศัยอยู่ร่วมกัน  การสื่อสารถือเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ส าคัญในปัจจุบันที่ถูกพัฒนาไปตาม

ยุคสมัย และการสื่อสารยังถือเป็นปัจจัยส าคัญอย่างยิ่งในการด ารงชีวิตของมนุษย์ เป็นเครื่องมือส าคัญ

ในการติดต่อสื่อสาร สร้างความเข้าใจและการรับรู้ต่อบุคคล นอกจากนี้ยังเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญใน

การท างานรวมไปถึงการบริหารจัดการองค์กรทั้งภายในและภายนอกอีกด้วย การสื่อสารจึงถือเป็นสิ่ง

ส าคัญในการขับเคลื่อนการท างานให้สัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมาย 

ส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

(ส านักงาน กปร.) ก่อตั้งเมื่อวันที่  9 กันยายน 2546 เป็นหน่วยงานราชการไม่สังกัดส านัก

นายกรัฐมนตรี มีอานาจหน้าที่ในการตามเสด็จเพ่ือรับและประมวลพระราชด าริ ส ารวจ ศึกษา 

วิเคราะห์และจัดทาแผนงานหรือโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ รวมทั้งพิจารณาและเสนอแนะ

เกี่ยวกับการจัดสรรเงินงบประมาณเพ่ือการด าเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  

ทั้งนี้ หน่วยงานยังมีหน้าที่ในการประสานกับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชนทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศที่เกี่ยวกับการด าเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ นอกจากนี้ยังได้ท า

หน้าที่ในการจัดระบบสารสนเทศและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับโครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชด าริ (ที่มาhttp://www.rdpb.go.th/RDPB/front/RDPBHistory.aspx?p=7)  

ส านักงาน กปร. มีภารกิจและหน้าที่เกี่ยวกับติดต่อประสานงานเป็นหลัก ทั้งภายในองค์กร

และภายนอกองค์กร เพ่ือให้การด าเนินงานหรือกิจกรรมให้เป็นไปตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ที่

ก าหนด การสื่อสารจึงเป็นเครื่องมือที่ส าคัญอย่างยิ่งที่จะส่งผลให้การปฏิบัติงานขององค์กรประสบ

ผลส าเร็จ ทั้งนี้ต้องได้รับความร่วมมือที่ดีจากผู้บริหารระดับสูง ผู้อ านวยส านัก ผู้อ านวยการกลุ่ม 

ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า และลูกจ้างโครงการ ส านักงาน กปร. มีลักษณะการ

ติดต่อสื่อสารแบบเป็นทางการโดยผ่านการใช้ช่องทางการสื่อสารที่องค์กรมีให้ ได้แก่ หนังสือค าสั่ง 
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หนังสือเวียน บันทึกข้อความ การจัดประชุมผู้บริหาร การจัดประชุมตามภาระกิจงานต่างๆ และใน

การติดต่อสื่อสารไม่เป็นทางการ ได้แก่ การสนทนาตัวต่อตัว การสนทนากลุ่ม เสียงตามสาย การใช้

โทรศัพท์ภายใน โซเชียลมีเดีย เช่น แอพพลิเคชั่นไลน์ เฟสบุค เป็นต้น ซึ่งองค์กรมีช่องทางการสื่อสาร

หลากหลายช่องทางให้บุคลากรได้เลือกใช้ในการติดต่อสื่อสารกันภายใน เพ่ือให้ได้รับความสะดวก 

รวดเร็ว และรับข่าวสารต่างๆ ได้ถูกต้อง ชัดเจน และถือเป็นการเอ้ืออ านวยความสะดวกต่อการ

ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอีกด้วย องค์กรซึ่งเป็นหน่วยงานราชการที่มีสายบังคับบัญชา

หลายขั้นตอน รวมไปถึงลักษณะของบุคลากรภายในองค์กรที่มีแตกต่างและความหลากหลายในเรื่อง 

เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการท างาน สถานภาพการท างาน ประสบการณ์และทัศนคติ 

และแนวความคิดที่แตกต่างกัน จึงควรให้ความส าคัญแก่การติดต่อสื่อสารที่สมบูรณ์และมี

ประสิทธิภาพ ทั้งในด้านการเปิดรับสื่อ การเปิดรับสาร และรูปแบบการสื่อสารภายในองค์กร 

วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ  

1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการสื่อสารภายในองค์กรของบุคลากรส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือ

ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ (ส านักงาน กปร.)  

2. เพ่ือศึกษารูปแบบการสื่อสารภายในองค์กรของบุคลากรส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือ

ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ (ส านักงาน กปร.)  

3. เพ่ือศึกษาผลของความแตกต่างด้านลักษณะทางประชากรและภูมิหลังด้านการท างานต่อพฤติกรรม

การสื่อสารภายในองค์กรของส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชด าริ(ส านักงาน กปร.)  

4. เพ่ือศึกษาผลของความแตกต่างด้านลักษณะทางประชากรและภูมิหลังด้านการท างานต่อรูปแบบ

การสื่อสารภายในองค์กรของ ส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชด าริ (ส านักงาน กปร.)  

 

วิธีกำรศึกษำ 

การศึกษาครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ใช้รูปแบบการวิจัยเชิง

ส ารวจ (Survey Research) โดยการเก็บข้อมูลเพียงครั้งเดียว (Cross sectional study) ซึ่งใช้
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แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล และให้ผู้ตอบแบบสอบถาม

เป็นผู้กรอกข้อมูลเอง (Self-Administered Questionnaire) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ 

ได้แก่ ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ าและลูกจ้างโครงการ ของส านักงานคณะกรรมการ

พิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 15 ส านัก/ศูนย์/

กลุ่ม มีจ านวนกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 200 คน (ปี พ.ศ. 2558) โดยใช้ระยะเวลาในการเก็บแบบสอบถาม

ช่วงเดือน มิถุนายน ในส่วนของการวิเคราะห์ข้อมูลนั้นใช้สถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistics) 

ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานในการอธิบายลักษณะ

ทางประชากรและภูมิหลังด้านการท างาน พฤติกรรมการสื่อสารภายในองค์กร และรูปแบบการสื่อสาร

ภายในองค์กร และใช้สถิติเชิงอนุมาน (inferential statistics) ได้แก่ การทดสอบค่าความแตกต่าง

ของตัวแปรที่แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มขึ้นไป โดยใช้การทดสอบ t-test และการวิเคราะห์ค่าความ

แปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) โดยใช้ F-test เพ่ือทดสอบค่าความแตกต่างของตัวแปรที่

แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มขึ้นไป ในการทดสอบสมมติฐาน 

 
ผลกำรศึกษำและอภิปรำยผล 

ผลการศึกษาพบว่า ในด้านลักษณะทางประชากรและภูมิหลังด้านการท างานของบุคลากรที่

ปฏิบัติงาน ณ ส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

(ส านักงาน กปร.) พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง โดยส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 36 – 45 ปี 

จบการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรี และมีระยะเวลาในการท างานมากกว่า 6 ปี ส่วนสถานภาพการ

ท างานส่วนใหญ่เป็นข้าราชการ  

ส าหรับพฤติกรรมการสื่อสารภายในองค์กรทั้ง 2 ด้าน คือ ด้านการเปิดรับสื่อภายในองค์กร 

พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการเปิดรับสื่อภายในองค์กรโดยรวมในระดับ มาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.61)  

โดยพิจารณาเป็นรายประเด็น 3 อันดับแรก ได้แก่ ประเภทสื่อ/ช่องทางที่ใช้ในการเปิดรับสื่อของกลุ่ม

ตัวอย่างที่มีการเปิดรับสื่อมากที่สุดคือ หนังสือค าสั่ง/หนังสือเวียน/บันทึกข้อความ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 

4.30) รองลงมาคือ เพ่ือนร่วมงาน (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.11) และเสียงตามสายส านักงาน กปร. (ค่าเฉลี่ย

เท่ากับ 4.10) และกลุ่มตัวอย่างมีการเปิดรับสื่อน้อยที่สุดคือ “แอพพลิเคชั่นไลน์” (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 

3.01)  
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ด้านการเปิดรับสารภายในองค์กรพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการเปิดรับสารภายในองค์กรโดยรวม

ในระดับ มาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.69) โดยพิจารณาเป็นรายประเด็น 3 อันดับแรก ประเภทข่าวสารที่

กลุ่มตัวอย่างเปิดรับสารมากที่สุด คือ ข่าวสารเกี่ยวกับค าสั่ง/นโยบายของผู้บริหาร (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 

3.96) รองลงมา ข่าวสารเกี่ยวกับสวัสดิการ/สิทธิประโยชน์ต่างๆ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.79) และ ข่าวสาร

เกี่ยวกับกจิกรรมการอบรม/สัมมนา/กิจกรรมพิเศษของหน่วยงาน มี (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.77) และกลุ่ม

ตัวอย่างมีการเปิดรับสารน้อยที่สุดคือข่าวสารจากหน่วยงานราชการต่างๆ”(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.36)       

ส าหรับรูปแบบการสื่อสารภายในองค์กร ผลการศึกษา พบว่า รูปแบบการสื่อสารภายใน

องค์กรของส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  

(ส านักงาน กปร.) โดยรวมอยู่ในระดับ มาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.73) เมื่อพิจารณาในแต่ละรูปแบบการ

สื่อสาร พบว่า มีรูปแบบการสื่อสารแนวนอนมากที่สุด (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.95) รองลงมา มีรูปแบบการ

สื่อสารจากบนลงล่าง (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.71) และมีรูปแบบการสื่อสารจากล่างขึ้นบนน้อยที่สุด 

(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.55) 

ในด้านรูปแบบการสื่อสารจากบนลงล่าง พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความคิดเห็นมากที่สุด

คือ ผู้บังคับบัญชาโดยตรงของท่านแจ้งข่าวสารหรือข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็วและ

ทันต่อการปฏิบัติงานอยู่เสมอ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.83) ส่วนรูปแบบการสื่อสารจากล่างขึ้นบน พบว่า  

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความคิดเห็นในระดับมากที่สุดคือ ท่านสามารถเข้าพบเพ่ือขอค าอธิบายและ

ขอค าปรึกษากับผู้บังคับบัญชาโดยตรงของท่านได้ตลอดเวลา โดยมี (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.92) 

รูปแบบการสื่อสารแนวนอนของส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการ  

อันเนื่องมาจากพระราชด าริ (ส านักงาน กปร.) พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความคิดเห็นในระดับ

มากที่สุด คือ เพ่ือให้การปฏิบัติงานส าเร็จลุล่วงท่านต้องประสานงานกับเพ่ือนร่วมงานในหน่วยงาน

เสมอ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.13) 

จากข้อค้นพบข้างต้น เห็นได้ว่า ส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการ 

อันเนื่องมาจากพระราชด าริ (ส านักงาน กปร .) เป็นองค์กรที่มีลักษณะการสื่อสารในลักษณะแบบ

ดั้งเดิม กล่าวคือ มีการเปิดรับสื่อในองค์กรที่เป็นทางการแบบราชการ คือ หนังสือค าสั่ง หนังสือเวียน 

บันทึกข้อความ ในขณะที่สื่อใหม่อย่างสื่อออนไลน์เป็นสื่อที่มีการเปิดรับน้อยที่สุด ในด้านรูปแบบการ

สื่อสารพบว่า การสื่อสารแนวนอนมีระดับความคิดเห็นมากที่สุด ซึ่งเป็นการสื่อสารระหว่างเพ่ือน
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ร่วมงาน ผู้ที่ท างานในระดับเดียวกัน เป็นประเด็นที่แสดงให้เห็นว่าการสื่อสารรูปแบบหลักกลับไปไม่ใช่

รูปแบบการสื่อสารจากบนลงล่าง  

 

สมมติฐำนกำรศึกษำที่ 1  ลักษณะทางประชากรและภูมิหลังด้านการท างานที่แตกต่างกันมี
พฤติกรรมการสื่อสารภายในองค์กรของ ส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ (ส านักงาน กปร.) แตกต่างกัน พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะทางประชากร
และภูมิหลังด้านการท างาน ได้แก่ เพศ ระยะเวลาการท างาน สถานภาพการท างานที่แตกต่างกันมี
พฤติกรรมการสื่อสารภายในองค์กรไม่แตกต่างกัน เนื่องจากส านักงาน กปร. เป็นหน่วยงานราชการ 
ส่วนใหญ่เป็นข้าราชการ มีการปฏิบัติงานมาเป็นระยะเวลานาน ซึ่งถือเป็นหน่วยงานราชการที่มีความ
มั่นคง ดังนั้น การเปิดรับสื่อของบุคลากรจะเป็นไปตามพฤติกรรมในด้านวัฒนธรรมที่เคยปฏิบัติตามกัน
มาแบบดั้งเดิม คือ องค์กรก าหนดสื่อในการรับรู้และบุคลากรทุกคนในองค์กรต้องรับรู้ข่าวสารผ่าน
ช่องทางที่เหมือนกัน ซึ่งส่วนใหญ่คือสื่อที่เป็นลายลักษณ์อักษร ได้แก่ หนังสือค าสั่ง/หนังสือเวียน/
บันทึกข้อความ ส่วนการเปิดรับข่าวสารนั้นองค์กรมีการปฏิบัติงานตามค าสั่งของผู้บริหารระดับสูงเป็น
หลัก ดังนั้นจึงสอดคล้องกับความหมายที่ วิภาดา คุปตานนท์ (2551 , น. 279) กล่าวว่า วัฒนธรรม
องค์กร คือ ระบบที่สมาชิกขององค์กรหนึ่งให้คุณค่า ทัศนคติ ความเชื่อ และปทัสถานที่มีร่วมกัน ซึ่งมี
การถ่ายทอดจากคนรุ่นหนึ่งไปสู่คนอีกรุ่นหนึ่งภายในองค์กรจนกลายเป็นสภาพแวดล้อมภายในองค์กร
ที่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานขององค์กร  
สมมติฐำนกำรศึกษำที่ 2 ลักษณะทางประชากรและภูมิหลังด้านการท างานที่แตกต่างกันมีรูปแบบ
การสื่อสารภายในองค์กรของ ส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ (ส านักงาน กปร.) แตกต่างกัน พบว่า กลุ่มตัวอย่างลักษณะทางประชากรและภูมิหลัง
ด้านการท างาน ได้แก่ เพศ ระยะเวลาการท างาน สถานภาพการท างานแตกต่างกันมีรูปแบบการ
สื่อสารภายในองค์กรไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับการวิจัยของ เพ็ญนภา วัฒนเจษฎากุล (2551,  
น.48) ศึกษาเรื่อง รูปแบบการสื่อสารภายในองค์กรที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการสื่อสาร กรณีศึกษา
บริษัท ซัมมิท อิเล็คทรอนิค คอมโพเน้นท์ จ ากัด ผ่ายการผลิต EMS1 พบว่า เปรียบเทียบความ
แตกต่างของการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพของพนักงาน บริษัทซัมมิท อิเล็คทรอนิค คอมโพเน้นท์ จ ากัด 
ผ่ายการผลิต EMS 1 พบว่า กลุ่มตัวอย่าง โดยจ าแนกตามข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ 
เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระดับต าแหน่ง และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน พบว่า ไม่มีความแตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 จึงไม่สอดคล้องกับแนวคิดด้านประชากรศาสตร์ของ ยุบล เบญจรงค์
กิจ (2534, น. 65) กล่าวว่า บุคคลที่มีคุณสมบัติทางด้านประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกันจะมีการ
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สื่อสารที่แตกต่างกัน ดังนั้นไม่ว่าบุคลากรภายในองค์กรจะมีลักษณะทางประชากรแตกต่างกันอย่างไร 
จะไม่มีความแตกต่างของการสื่อสารในทุกรูปแบบการสื่อสาร 
 

สรุปและข้อเสนอแนะ 

1. พฤติกรรมการสื่อสารภายในองค์กร ด้านการเปิดรับสื่อ ซึ่งจากการส ารวจบุคลากรมีการ
เปิดรับสื่อทางหนังสือค าสั่ง/หนังสือเวียน/บันทึกข้อความมากที่สุด ถือได้ว่าเป็นสื่อที่มีประสิทธิภาพ 
บุคลากรภายในองค์กรสามารถรับสารและเป็นประเภทสื่อท่ีเข้าถึงกลุ่มคนมากที่สุด  
จึงท าให้มีความน่าเชื่อถือในการสื่อสารน าข้อมูลมาใช้ในการอ้างอิงเพ่ือการปฏิบัติหน้าที่หรือการ
ท างาน ทั้งนี้ สื่อที่ควรมีการจัดอบรมการใช้งานให้แก่บุคลากรที่เข้ามาใหม่ เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้และ
ใช้งานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นภายในองค์กรได้แก่ หนังสือเวียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-saraban) 
ส านักงาน กปร. เพ่ือสร้างความรวดเร็ว ลดขั้นตอนการท างาน และเป็นการบันทึกหรือเก็บข้อมูล
เกี่ยวกับงานให้อยู่ในรูปแบบอิเล็คทรอนิคส์แทนการเก็บข้อมูลกระดาษอย่างเป็นระบบ 

2. จากการวิจัยครั้งนี้ พบว่า จดหมายอิเล็คทรอนิคส์เป็นสื่อที่เข้าถึงกลุ่มบุคลากรเป็นส่วน
น้อย องค์กรควรให้ความส าคัญต่อการสื่อสารผ่านจดหมายอิเล็คทรอนิคส์ (e-mail) เพ่ือให้เป็นช่อง
ทางการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพรวดเร็ว ส่วนแอพพลิเคชั่นไลน์ของส านักงาน กปร. มีการเปิดรับ
สื่อสารแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเป็นส่วนน้อย ดังนั้น จึงควรสร้างกลุ่มเฉพาะของแต่ละส านัก/กลุ่ม/
ศูนย์ ให้ชัดเจนเพื่อให้เป็นการเปิดรับสื่อและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารภายในองค์กรได้อย่างทั่วถึงและ
ที่มีประสิทธิภาพ 

3. ในการออกแบบการสื่อสารในองค์กร สามารถใช้รูปแบบการสื่อสารในลักษณะคล้ายคลึง
กันได้กับทุกกลุ่มเป้าหมายในองค์กร เนื่องจากผลการวิจัยชี้ให้เห็นว่า กลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกันใน
ด้านประชากรมีพฤติกรรมการสื่อสารที่ใกล้เคียงกัน 
 4. ส่งเสริมการสื่อสารในรูปแบบการสื่อสารแนวนอน เนื่องจากเป็นประโยชน์ต่อ 
การสื่อสารระหว่างบุคลากรภายในองค์กรเดียวกัน การสื่อสารในรูปแบบนี้ถือเป็นการสื่อสารที่สะดวก 
เข้าใจง่าย มีความรวดเร็ว จึงถือเป็นการสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันภายในองค์กร  
ท าให้ผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา รวมทั้งบุคลากรภายในองค์กร มีส่วนร่วมมากที่สุดจาก
รูปแบบการสื่อสารนี้ จึงควรมีการส่งเสริมและสนับสนุนการสื่อสารในรูปแบบดังกล่าว 
 5. รักษาลักษณะการสื่อสารในรูปแบบการสื่อสารจากบนลงล่าง และรูปแบบการสื่อสารจาก
ล่างขึ้นบน เนื่องจากการสื่อสารทั้งสองรูปแบบนี้มีการใช้ในสื่อสารภายในองค์กรที่ใกล้เคียงกัน  
แต่ยังน้อยกว่ารูปแบบการสื่อสารแนวนอน ซึ่งจากลักษณะองค์กร บุคลากรมีความใกล้ชิดสนิทสนม

กันท าให้บุคลากรทุกระดับได้มีส่วนร่วมในการสื่อสารในทุกรูปแบบและรูปแบบแนวนอนมีใช้มากที่สุด 
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ดังนั้นเมื่อมีการส่งเสริมรูปแบบการสื่อสารแนวนอนแล้ว ควรที่จะรักษาลักษณะการสื่อสารในรูปแบบ

การสื่อสารจากบนลงล่าง และรูปแบบการสื่อสารจากล่างขึ้นบน เนื่องจากการสื่อสารทั้ งสองรูปแบบ

ถือเป็นการสื่อสารที่เป็นทางการสามารถน าไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างแท้จริงมากที่สุด เพ่ือให้เกิด

ความชัดเจนในการปฏิบัติงาน 
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