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บทคัดย่อ 

 
การวิจัยเรื่อง การจัดการทางสื่อการใน 3 โครงการหลักของส านักงานกองทุนหมู่บ้านและ 

ชุมชนเมืองแห่งชาติ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาลักษณะประชากรที่มีผลต่อประสิทธิผลของการสื่อสาร
ภายในองค์การและศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการสื่อสารกับประสิทธิผลของการสื่อสารภายใน
องค์การ 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้วิธีการเชิงส ารวจ แบบวัดผลครั้งเดียว โดย
ศึกษาเฉพาะผู้บริหารและพนักงาน ลูกจ้างของส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ทั้ง
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมทั้งสิ้น 255 คน 

ผลการวิจัยพบว่า มีผู้ให้ความร่วมมือตอบแบบสอบถามกลับ จ านวน 251 คน เป็นเพศชาย 
จ านวน 103 คน  และเพศหญิง จ านวน 148 คน  ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 31-40 ปี  จ านวน 131 คน 
คิดเป็นร้อยละ 52.2 และมีการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี จ านวน 164 คน คิดเป็นร้อยละ 65.3 
ปฏิบัติงานอยู่ในระดับพนักงาน จ านวน 185 คน คิดเป็นร้อยละ 73.7 โดยมีสังกัดอยู่ที่ส านักงาน
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา จ านวน 173 คน คิดเป็นร้อยละ 68.9 และมีระยะเวลา
ในการปฏิบัติงาน 4-7 ปี จ านวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ 31.5 

โครงการเพ่ิมทุนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ระยะที่ 3 พบว่า บุคลากรของส านักงาน
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยการสื่อสาร ดังนี้ ด้านผู้ส่งสาร
สามารถสื่อสารให้บุคลากรของส านักงานทราบได้อย่างชัดเจน ด้านสารมีความน่าเชื่อถือ ด้านช่องทาง
การสื่อสารสามารถแจ้งข้อมูล ข่าวสารได้อย่างทั่วถึง และด้านผู้รับสารสามารถท าความเข้าใจกับข้อมูล 
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ข่าวสารหรือค าสั่งที่ได้รับได้อย่างรวดเร็ว ส าหรับลักษณะประชากร เพศและระดับการศึกษาไม่มีผลต่อ
ประสิทธิผลของการสื่อสารภายในองค์การ แต่อายุ ต าแหน่ง สังกัดและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน มี
ผลต่อประสิทธิผลของการสื่อสารภายในองค์การ ส่วนปัจจัยการสื่อสาร ผู้ส่งสารมีความสัมพันธ์กับ
ประสิทธิผลของการสื่อสารภายในองค์การ แต่สาร ช่องทางการสื่อสารและผู้รับสารไม่มีความสัมพันธ์
กับประสิทธิผลของการสื่อสารภายในองค์การ 

โครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML) พบว่า บุคลากรของส านักงาน
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยการสื่อสาร ดังนี้ ด้านผู้ส่งสาร
สามารถเลือกใช้วิธีในการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม ด้านสารมีความน่าเชื่อถือ ด้านช่องทางการสื่อสาร
สามารถแจ้งข้อมูล ข่าวสารได้อย่างทั่วถึง และด้านผู้รับสารมีทักษะในการอ่านที่ดี สามารถคิด 
วิเคราะห์ ท าความเข้าใจ ข้อมูล ข่าวสารหรือค าสั่งที่ได้รับได้อย่างรวดเร็วและรับรู้ความหมายของ
เนื้อหาได้ ส าหรับลักษณะประชากร เพศ อายุ ต าแหน่งและระยะเวลาในการปฏิบัติงานไม่มีผลต่อ
ประสิทธิผลของการสื่อสารภายในองค์การ แต่ระดับการศึกษาและสังกัดนั้น มีผลต่อประสิทธิผลของ
การสื่อสารภายในองค์การ ส่วนปัจจัยการสื่อสาร ผู้ส่งสาร สาร ช่องทางการสื่อสารและผู้ รับสาร มี
ความสัมพันธ์กับประสิทธิผลของการสื่อสารภายในองค์การ 

โครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ พบว่า บุคลากร
ของส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยการสื่อสาร ดังนี้ 
ด้านผู้ส่งสารมีการสื่อสารให้ให้บุคลากรของส านักงานทราบอย่างชัดเจน ด้านสารมีความน่าเชื่อถือ 
ด้านช่องทางการสื่อสารสามารถแจ้งข้อมูล ข่าวสารได้อย่างทั่วถึง และด้านผู้รับสารสามารถท าความ
เข้าใจ ข้อมูล ข่าวสารหรือค าสั่งที่ได้รับได้อย่างรวดเร็ว ส าหรับลักษณะประชากร เพศ อายุ ต าแหน่ง
และระยะเวลาในการปฏิบัติงานไม่มีผลต่อประสิทธิผลของการสื่อสารภายในองค์การ แต่ระดับ
การศึกษาและสังกัดนั้น มีผลต่อประสิทธิผลของการสื่อสารภายในองค์การ ส่วนปัจจัยการสื่อสาร ผู้ส่ง
สาร สาร ช่องทางการสื่อสารและผู้รับสารมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลของการสื่อสารภายใน
องค์การ 

 
ABSTRACT 

 
The research on “Communication management in 3 main projects of 

National Village and Urban Community Fund Office” aims at studying characteristic 
personals which affects efficiency of communication in organization and to study the 
connection between elements of communication and the efficiency of communication 
in organization. 
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This research is a quantitative research utilizing one shot case study survey 
research method. The observation includes 255 executives and staffs of the National 
Village and Urban Community Fund Office at the Headquarter and regional offices. The 
research demonstrates that 251 people completed and returned the questionnaires: 
103 males and 148 female. The majority 131 people ranges between 31-40 years old 
(52.2%), 164 people hold undergraduate degree (65.3%), 185 people are practitioner 
level officers (73.7%), 173 people working at regional offices (68.9%) and 79 people 
have been working at the office range from  
4-7 years (31.5%). 

3rd phase Fund incensement for village and urban community fund project 
demonstrates that staffs at the National Village and Urban Community Fund Office’s 
view toward elements of communication as follows: Senders able to communicate 
explicitly with reliable content through appropriate channel. Content are widely 
circulated. Receivers able to understand content, information and instruction instantly. 
Character gender and education do not affect the efficiency of communication in 
organization. However, age, position, internal agency and term of service affect the 
efficiency of communication in organization. In term of elements of communication, 
Senders are related to the efficiency of communication in organization, thus content, 
channel of communication and Receivers are not related to the efficiency of 
communication in organization. 

Potential development for village and urban community project ( SML) 
demonstrate that staffs at the National Village and Urban Community Fund Office’s 
view toward elements of communication as follows: Senders able to select 
appropriate means of communication, reliable content with appropriate channel. 
Content are widely circulated. Receivers able to read understand and analyze content, 
information or instruction instantly and understand the meaning of the content. 
Characters, gender, age, position and term of service do not affect the efficiency of 
communication in organization. However, education and internal agencies affect the 
efficiency of communication in organization. In term of element of communication, 
Senders, content, channel of communication and Receivers are related to the 
efficiency of communication in organization. 
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Economic strengthening for basement economy with civil state project 
demonstrates that staffs at the National Village and Urban Community Fund Office’s 
view toward elements of communication as follows: Senders able to commute 
unambiguously with reliable content through channel of communication. Content are 
widely circulated. Receivers able to understand content, information or instruction 
instantly. Characters, gender, age, position and term of service do not affect the 
efficiency of communication in organization. However, education and internal agencies 
affect efficiency of communication in organization. In term of elements of 
communication, Sender, content, channel of communication and Receivers are not 
related to efficiency of communication. 
 

บทน ำ 
ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

ในสถานการณ์โลกปัจจุบันการพัฒนาเทคโนโลยีด้านการสื่อสารมีการเปลี่ยนแปลงไป
อย่างรวดเร็ว ความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ย่อโลกให้เล็กลง การติดต่อสื่อสาร   
การแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกัน สามารถท าได้โดยไม่มีขอบเขตจ ากัด ท าให้องค์การเกิดการพัฒนา
ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ซึ่งหากจะพัฒนาระบบบริหารจัดการภายในองค์การให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล จ าเป็นต้องอาศัยปัจจัยหลายอย่างร่วมกัน 

การสื่อสารที่ดีเป็นคุณลักษณะของบุคลากรที่ส าคัญต่อการบรรลุเป้าหมายขององค์การ
เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในระดับผู้บริหารที่จ าเป็นต้องมีความสามารถในการถ่ายทอดพันธกิจหรือ
วิสัยทัศน์ตลอดจนการสั่งการอย่างมีประสิทธิผลไปยังกลุ่มบุคคลในระดับต่าง ๆ ตั้งแต่ระดับผู้บริหาร 
ผู้ปฏิบัติงาน และเพ่ือนร่วมงาน ในขณะเดียวกันผู้ปฏิบัติงานก็ควรมีความสามารถในการที่จะติดต่อ
ประสานงานกับผู้ร่วมงาน รวมไปถึงการรายงานผลการปฏิบัติงานหรือปัญหาต่าง ๆ ให้ผู้บริหาร
รับทราบอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้การปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์การบรรลุเป้าหมายร่วมกัน 
และสร้างความตระหนักให้แก่บุคลากรขององค์การว่าการสื่อสารที่ดีนั้น คือ กุญแจส าคัญที่จะน าไปสู่
ความส าเร็จขององค์การ และแม้ว่าจะทราบว่าการสื่อสารที่ดีมีคุณค่าต่อองค์การมากเพียงใด แต่การ
จะพัฒนากระบวนการสื่อสารให้มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ นั้นจ าเป็นที่จะต้องอาศัยความร่วมมือ
จากทุกคน ทุกฝ่าย เพ่ือหาทางแก้ไขปัญหาที่มีอยู่ให้หมดไป 

สภาพการสื่อสารภายในองค์การปัจจุบันของส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
แห่งชาติ ส่วนใหญ่จะมีทิศทางการสื่อสารจากบนลงล่างตามสายการบังคับบัญชา กล่าวคือ  
เป็นการสื่อสารจากฝ่ายบริหารไปสู่ฝ่ายปฏิบัติการ เนื่องจากผู้ปฏิบัติทุกระดับเปรียบเสมือนก าลัง
ส าคัญในการขับเคลื่อนภารกิจให้ส าเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย และด้วยโครงสร้างองค์กรที่มีขนาดเล็ก 



บัณฑิตศึกษา คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน 5 

 

ผู้บริหารจึงสามารถสื่อสารได้โดยตรงกับผู้ปฏิบัติงาน ผ่านช่องทางการสื่อสารทั้งที่เป็นทางการ และไม่
เป็นทางการ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสถานการณ์ ความสอดคล้องกับสิ่งที่จะสื่อสารและบุคคลที่
จะสื่อสาร รวมถึงการน าเทคโนโลยีมาใช้ร่วมกับการสื่อสารภายในองค์การเพ่ือให้เกิดประโยชน์ในการ
จัดการและการบริหารงานภายใน อย่างไรก็ดี ปัญหาที่พบในขณะนี้คือ การเริ่มต้นมาจากการสื่อสาร
ระหว่างบุคคลในองค์การที่ไม่มีประสิทธิผล โดยเฉพาะในปัจจุบันช่องทางการสื่อสารระหว่างคนใน
สังคมมีความหลากหลายมากขึ้น  เช่น การพูดคุยผ่านสื่อสังคมออนไลน์ การส่งข้อความผ่าน
โทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือการแจ้งข่าวสารต่าง ๆ ผ่านอีเมล เป็นต้น ซึ่งช่องทางการสื่อสารเหล่านี้ ท าให้
บุคลากรในองค์การไม่ท าการสื่อสารแบบพบหน้ากันเหมือนในอดีต ท าให้การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างคน
ในองค์การลดน้อยลง ดังนั้น บุคลากรจึงขาดโอกาสที่จะปรับตัวและเรียนรู้ถึงลักษณะนิสัยหรือการ
แสดงออกของคู่สื่อสารว่าเป็นอย่างไร ท าให้ไม่สามารถวิเคราะห์ผู้รับสารได้  และการไม่เข้าใจ
คุณลักษณะของคู่สื่อสารนั้นเองที่มีผลต่อการสื่อสารทั้งในด้านการเลือกใช้ภาษาถ้อยค าและภาษาที่
ไม่ใช่ถ้อยค า ที่ไม่เหมาะสมกับผู้รับสารท าให้ผู้รับสารไม่เข้าใจสิ่งที่ผู้ส่งสารต้องการสื่อ ท าให้เกิดการ
คาดเดาความหรือตีความหมายผิดไปจากความเป็นจริง อันจะน าไปสู่การสื่อสารที่ล้มเหลวในที่สุด 
อย่างไรก็ดีหากบุคลากรในองค์การละเลยและไม่เห็นความส าคัญของปัญหาที่เป็นอุปสรรคในการ
สื่อสารระหว่างบุคคลเหล่านั้นปัญหาเล็ก ๆ ที่ เกิดขึ้นก็อาจขยายขอบเขตออกไปเป็นปัญหาในระดับ
องค์การในที่สุด นั้นหมายถึง การแก้ไขปัญหาก็จะมีความยุ่งยากซับซ้อนมากข้ึนตามไปด้วย 

จากความส าคัญและสภาพปัญหาดังกล่าวข้างต้น การศึกษาวิจัย การจัดการทางการ
สื่อสารของส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ จึงเป็นส าหรับองค์การที่จะเป็นเครื่องมือ
ที่ส าคัญต่อการท าความเข้าใจ สภาพการณ์และศึกษาแนวทางในการจัดการได้อย่างมีประสิทธิผล ด้วย
เหตุนี้จึงท าการศึกษาการสื่อสารภายในองค์การของส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 
เพ่ือให้ได้ข้อมูลส าคัญในการแก้ไขปรับปรุงและพัฒนาด้านการสื่อสารภายในองค์การให้มีประสิทธิผล
สูงสุด 

 
ปัญหำน ำวิจัย 

1. ลักษณะทางประชากรที่แตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิผลของการสื่อสารภายใน
องค์การหรือไม ่อย่างไร? 

2. ปัจจัยของการสื่อสารภายในองค์การมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลของการสื่อสาร
ภายในองค์การหรือไม่ อย่างไร? 
 
สมมุติฐำน 

1. ลักษณะทางประชากรมีผลต่อประสิทธิผลของการสื่อสารภายในองค์การ 
2. ปัจจัยการสื่อสารมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลของการสื่อสารภายในองค์การ 
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วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาลักษณะประชากรที่มีผลต่อประสิทธิผลของการสื่อสารภายในของ
ส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 

2. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการสื่อสารกับประสิทธิผลของการสื่อสาร
ภายในของส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 

 
ขอบเขตกำรวิจัย 

 การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้วิธีการเชิงส ารวจ แบบวัดผลครั้งเดียว 
ซึ่งใช้แบบสอบถาม เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประชากรที่ใช้ในการส ารวจด้วย
แบบสอบถามคือ บุคลากรในส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ทั้งส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาค จ านวน 255 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2559) 

 
 

ระเบียบวิธีวิจัย 
ประชำกร 

ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นผู้บริหารและพนักงานของส านักงานกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ซึ่งได้แก่ ผู้อ านวยการส านักงาน 
ผู้อ านวยการฝ่าย หัวหน้างาน หัวหน้าสาขา พนักงาน และลูกจ้าง รวมทั้งสิ้น 255 คน 
 
เครื่องมือที่ใช้ในกำรศึกษำ 

1. ขั้นตอนในกำรสร้ำงเครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
1.1 ศึกษาทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารภายในองค์การ 

รูปแบบการสื่อสารภายในองค์การ ทิศทางการสื่อสาร รวมถึงแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิผลของ
การสื่อสาร เพ่ือน ามาเป็นแนวทางในการสร้างกรอบแนวคิดในการวิจัย 

1.2 สร้างแบบสอบถามให้สอดคล้องกับกรอบแนวคิดในการวิจัย และน า
แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นไปเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง จากนั้นน า
ค าแนะน ามาปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามให้ถูกต้องเหมาะสม 

1.3 น าแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ไปเก็บข้อมูลจากประชากรทั้งหมด จ านวน 
255 คน 
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2. แบบสอบถำมที่ใช้ในกำรวิจัย 
ในการวิจัยครั้งนี้เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามปลาย

ปิด (Closed-ended Questionnaire) ในลักษณะให้เลือกตอบเพียง 1 ค าตอบ ส่วนที่ 2 และส่วนที่ 
3 เป็นแบบให้ประเมินค่า จ านวน 255 ชุด ซึ่งประกอบไปด้วย ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าถามท่ัวไปเกี่ยวกับปัจจัยการสื่อสารภายในองค์การ และค าถามเกี่ยวกับประสิทธิผลของการสื่อสาร
ภายในองค์การ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา ต าแหน่ง สังกัด และระยะเวลาในการปฏิบัติงานโดยเป็นลักษณะค าถามให้เลือกตอบ 

ส่วนที่ 2 ค าถามท่ัวไปเกี่ยวกับปัจจัยการสื่อสารภายในองค์การ  จ านวน 12 ข้อ  
ใน 4 ด้าน คือ ผู้ส่งสาร สาร ช่องทางการสื่อสาร ผู้รับสาร ตามโครงการดังนี้ โครงการเพ่ิมทุนกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมือง ระยะที่ 3 โครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML) และ 
โครงการเพ่ิมความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ โดยจ าแนกระดับความ
คิดเห็นออกเป็น 5 ระดับ  จากเห็นด้วยอย่างยิ่ง ไปถึง ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง ในลักษณะเป็นแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า ตามแบบของลิเคิร์ท 

ส่วนที่ 3 คือ ค าถามเกี่ยวกับประสิทธิผลของการสื่อสารภายในองค์การ จ านวน 
3 ข้อ  โดยจ าแนกระดับประสิทธิผลของการสื่อสารภายในองค์การออกเป็น 5 ระดับ จากมากท่ีสุด ไป
ถึงน้อยที่สุด ในลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า ตามแบบของลิเคิร์ท 
 
สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล 

ผู้วิจัยได้ก าหนดสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม ดังนี้ 
1. การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics Analysis) สถิติ

พ้ืนฐานที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย ความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) 
ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพ่ืออธิบายข้อมูลในแต่ละส่วน 
ดังต่อไปนี้ 

1.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา สถานภาพ สังกัดและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ครั้งนี้วิเคราะห์โดยการแจกแจงความถี่ 
และร้อยละ 

1.2 ค าถามท่ัวไปเกี่ยวกับปัจจัยการสื่อสารภายในองค์การ ท าการวิเคราะห์
โดยการหาความถี่ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

1.3 ค าถามเกี่ยวกับประสิทธิผลของการสื่อสารภายในองค์การ ท าการ
วิเคราะห์โดยการหาความถี่ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
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2. การวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เป็นสถิติที่ใช้ส าหรับ
ทดสอบสมมติฐาน (Hypothesis Testing) โดยใช้ทดสอบความแตกต่างระหว่างตัวแปรต้นและตัว
แปรตามในสมมติฐาน ก าหนดนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยการใช้สถิติทดสอบ ได้แก่ การ
ทดสอบค่าแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ย โดยใช้ Sample t-test และ ค่าความแปรปรวนทางเดียว (One 
Way Analysis of Variance: One Way ANOVA) ก า ร เ ป รี ย บ เ ที ย บ พ หุ คู ณ  ( Multiple 
Comparisons) โดยการใช้การทดสอบ LSD Test และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน 
(Pearson’s Correlation Coefficient) ซึ่งสามารถวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน ดังนี้ 

2.1 สมมติฐานที่ 1 ลักษณะทางประชากรมีผลต่อประสิทธิผลของการ
สื่อสารภายในองค์การใช้ Sample t-test ทดสอบข้อมูลที่ตัวแปรต้นเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพ 2 กลุ่ม 
กับตัวแปรตามที่ เป็นข้อมูลเชิงปริมาณ และใช้  One Way Analysis of Variance: One Way 
ANOVA ทดสอบข้อมูลที่ตัวแปรต้นเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพตั้งแต่ 3 กลุ่ม กับตัวแปรตามที่เป็นข้อมูลเชิง
ปริมาณ 

2.2 สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยการสื่อสารมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลของการ
สื่อสารภายในองค์การ ใช้สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เชิงเส้นของเพียร์สัน ในการทดสอบสมมติฐานที่ ตัว
แปรทั้ง 2 ตัวเป็นข้อมูลเชิงปริมาณ 

 
ผลกำรวิจัยและอภิปรำย 

 
ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะทำงประชำกรศำสตร์ 

จากผลการศึกษา พบว่า บุคลากรทั้งหมดของส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
แห่งชาติ มีจ านวนทั้งสิ้น 255 คน มีผู้ให้ความร่วมมือตอบแบบสอบถามกลับมา จ านวน 251 คน  คิด
เป็นร้อยละ 98.43 โดยแบ่งเป็นเพศชาย จ านวน 103 คน และเพศหญิง จ านวน 148 คน โดยที่ส่วน
ใหญ่นั้นมีอายุระหว่าง 31-40 ปี จ านวน 131 คน คิดเป็นร้อยละ 52.2 และมีการศึกษาอยู่ในระดับ
ปริญญาตรี จ านวน 164 คน คิดเป็นร้อยละ 65.3 ปฏิบัติงานอยู่ในระดับพนักงาน จ านวน 185 คน คิด
เป็นร้อยละ 73.7 โดยมีสังกัดอยู่ที่ส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา จ านวน 173 
คน คิดเป็นร้อยละ 68.9 และมีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 4-7 ปี จ านวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ 31.5 
และมีความเก่ียวข้องในทุก ๆ โครงการของส านักงานในระดับมาก 
 
ข้อมูลเกี่ยวกับปจัจัยกำรสื่อสำรภำยในองค์กำร 

จากผลการศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลของการสื่อสารภายในองค์การของ
ส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ผู้วิจัยได้ศึกษา ทั้งหมด 4 ด้าน คือ ผู้ส่งสาร สาร 
ช่องทางการสื่อสาร และผู้รับสารในแต่ละโครงการ สามารถสรุปได้ดังนี้ 
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โครงการเพ่ิมทุนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ระยะที่ 3 บุคลากรของส านักงานกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยการสื่อสารต่อโครงการเพ่ิมทุนกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมือง ระยะที่ 3 ในระดับเห็นด้วย โดยมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.79 และเม่ือพิจารณา
รายปัจจัยสามารถวิเคราะห์ได้ดังนี้ 

ด้านผู้ส่งสาร ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ผู้ส่งสารมีการสื่อสารให้บุคลากรของ
ส านักงานทราบอย่างชัดเจน อยู่ในระดับเห็นด้วย โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.83 

ด้านสาร ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ เนื้อหาของสารมีความน่าเชื่อถือ อยู่ใน
ระดับเห็นด้วย โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.90 

ด้านช่องทางการสื่อสาร ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ช่องทางการสื่อสาร
ปัจจุบันของส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สามารถแจ้งข้อมูล ข่าวสารได้อย่าง
ทั่วถึง อยู่ในระดับเห็นด้วย โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.86 

ด้านผู้รับสาร ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ผู้รับสารสามารถท าความเข้าใจกับ 
ข้อมูล ข่าวสารหรือค าสั่งที่ได้รับได้อย่างรวดเร็ว อยู่ในระดับเห็นด้วย โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.85 

โครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML) บุคลากรของส านักงานกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยการสื่อสารต่อโครงการพัฒนาศักยภาพ
ของหมู่บ้านและชุมชน (SML) อยู่ในระดับเห็นด้วย โดยมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.87 และเมื่อพิจารณา
รายปัจจัยสามารถวิเคราะห์ได้ดังนี้ 

ด้านผู้ส่งสาร ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ผู้ส่งสารสามารถเลือกใช้วิธีในการ
สื่อสารได้อย่างเหมาะสม อยู่ในระดับเห็นด้วย โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.02 

ด้านสาร ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ เนื้อหาของสารนั้นมีความน่าเชื่อถือ อยู่ใน
ระดับเห็นด้วย โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.90 

ด้านช่องทางการสื่อสาร ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ช่องทางการสื่อสาร
ปัจจุบันของส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สามารถแจ้งข้อมูล ข่าวสารได้อย่าง
ทั่วถึง อยู่ในระดับเห็นด้วย โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.07 

ด้านผู้รับสาร ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ผู้รับสารมีทักษะในการอ่านที่ดี 
สามารถคิด วิเคราะห์ ท าความเข้าใจ ข้อมูล ข่าวสารหรือค าสั่งที่ได้รับได้อย่างรวดเร็วและรับรู้
ความหมายของเนื้อหาได้ อยู่ในระดับเห็นด้วย โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.88 

โครงการเพ่ิมความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ บุคลากรของ
ส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยการสื่อสารต่อ
โครงการเพ่ิมความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ อยู่ในระดับเห็นด้วย โดยมี
ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.42 และเมื่อพิจารณารายปัจจัยสามารถวิเคราะห์ได้ดังนี้ 
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ด้านผู้ส่งสาร ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ผู้ส่งสารมีการสื่อสารให้ให้บุคลากร
ของส านักงานทราบอย่างชัดเจน อยู่ในระดับเห็นด้วย โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.58 

ด้านสาร ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ เนื้อหาของสารนั้นมีความน่าเชื่อถือ อยู่ใน
ระดับเห็นด้วย โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.42 

ด้านช่องทางการสื่อสาร ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ช่องทางการสื่อสาร
ปัจจุบันของส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สามารถแจ้งข้อมูล ข่ าวสารได้อย่าง
ทั่วถึง อยู่ในระดับไม่แน่ใจ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.33 

ด้านผู้รับสาร ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ผู้รับสารสามารถท าความเข้าใจ 
ข้อมูล ข่าวสารหรือค าสั่งที่ได้รับได้อย่างรวดเร็ว อยู่ในระดับเห็นด้วย โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.61 
 
ข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิผลของกำรสื่อสำรภำยในองค์กำร 

จากผลการศึกษาประสิทธิผลของการสื่อสารภายในองค์การที่มีต่อโครงการของ
ส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สามารถวิเคราะห์ได้ดังนี้ 

โครงการเพิ่มทุนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ระยะที่ 3 พบว่า บุคลากรของส านักงาน
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สามารถปฏิบัติงานให้มีประสิทธิผลต่อโครงการเพิ่มทุน
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ระยะที่ 3 ได้ในระดับสามารถแนะน า อธิบายการปฏิบัติงานได้ โดยมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.94 

โครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML) พบว่า บุคลากรของส านักงาน
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สามารถปฏิบัติงานให้มีประสิทธิผลต่อโครงการพัฒนา
ศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML) ได้ในระดับสามารถแนะน า อธิบายการปฏิบัติงานได้ โดยมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.88 

โครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ พบว่า บุคลากร
ของส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สามารถปฏิบัติงานให้มีประสิทธิผลต่อโครงการ
เพ่ิมความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ ได้ในระดับสามารถแนะน า อธิบายการ
ปฏิบัติงานได้ โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.65 
 
 
อภิปรำยผล 
 

จากผลการวิจัยเรื่อง “การสื่อสารภายในของส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
แห่งชาติ” พบว่า บุคลากรส่วนใหญ่ของส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เป็นเพศ
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หญิง ที่มีอายุระหว่าง 31-40 ปี มีการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี เป็นพนักงาน สังกัดอยู่ที่ส านักงาน
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา และมีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 4-7 ปี 

โครงการเพิ่มทุนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ระยะที่ 3 พบว่า ลักษณะประชากรของ
ส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติที่มีต่อโครงการเพ่ิมทุนกองทุนหมู่บ้านและชุมชน
เมือง ระยะที่ 3 ในด้านของเพศและระดับการศึกษาไม่มีผลต่อประสิทธิผลของการสื่อสารภายใน
องค์การ เนื่องจากบุคลากรของส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ทั้งเพศชายและเพศ
หญิงมีจ านวนไม่ต่างกันมากและทุกคนสามารถเข้าใจหลักการด าเนินงานของโครงการเพ่ิมทุนกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมือง ระยะที่ 3 ถึงแม้ว่าจะมีระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน แต่ด้านอายุ ต าแหน่ง 
สังกัดและระยะเวลาในการปฏิบัติงานนั้น มีผลต่อประสิทธิผลของการสื่อสารภายในองค์การ ซึ่ง
สอดคล้องกับพระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. 2547 และระเบียบกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ที่ระบุไว้ว่า ให้จัดตั้งกองทุนข้ึนหนึ่งกองทุน เรียกว่า “กองทุนหมู่บ้าน
และชุมชนเมืองแห่งชาติ” โดยเป็นหน่วยงานของรัฐมีฐานะเป็นนิติบุคคล ในขณะเดียวกันโครงการ
เพ่ิมทุนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ระยะที่ 3 ก็เป็นโครงการต่อยอดของโครงการกองทุนหมู่บ้าน
และชุมชนเมือง ซึ่งเริ่มโครงการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 จนถึงปัจจุบันนับเป็นเวลา 15 ปี มาแล้ว ดังนั้น
พนักงานที่มีอายุระหว่าง 20-30 ปี และมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานไม่ถึง 3 ปี ซึ่งส่วนใหญ่เป็น
ลูกจ้างโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML) และลูกจ้างโครงการพัฒนาเมือง ดังนั้น
ประสิทธิผลของการสื่อสารเกี่ยวกับโครงการเพ่ิมทุนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ระยะที่ 3 จึงน้อย
กว่าพนักงานที่มีอายุ 31-60 ปี และมีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 3 ปี ขึ้นไป ซึ่งสอดคล้องกับ ปรมะ 
สตะเวทิน (2546, น. 112-118) ที่กล่าวไว้ว่า อายุเป็นปัจจัยที่ส าคัญประการหนึ่งต่อพฤติกรรมการ
สื่อสารของมนุษย์ เนื่องจากอายุจะเป็นตัวก าหนดหรือเป็นสิ่งที่บ่งบอกประสบการณ์ในเรื่องต่าง ๆ 
ของแต่ละบุคคล โดยทั่วไปเมื่อบุคคลมีอายุเพ่ิมข้ึน ประสบการณ์สูงขึ้น ความฉลาดรอบคอบก็เพ่ิมมาก
ขึ้น วิธีคิดและสิ่งที่สนใจก็จะเปลี่ยนแปลงไปด้วย ส่วนในด้านของต าแหน่งและสังกัดนั้น สอดคล้องกับ
นโยบายและแนวทางการด าเนินงานของโครงการเพ่ิมทุนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ระยะที่ 3 
กล่าวคือ โครงการกองทุนหมู่บ้านหรือกองทุนชุมชนเมืองเป็นโครงการหลักของส านักงาน ผู้บริหารใน
ระดับต าแหน่งผู้อ านวยการ ผู้อ านวยการฝ่าย หัวหน้างานและหัวหน้าสาขา ซึ่งเป็นผู้รับนโยบายจาก
ประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ จึงมีประสิทธิภาพการสื่อสารมากกว่า
พนักงานหรือลูกจ้าง ส่วนสังกัดการท างานนั้นก็สอดคล้องกับแนวทางการปฏิบัติงานและขั้นตอนการ
ด าเนินงาน กล่าวคือ บุคลากรของส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติที่สังกัดอยู่ที่สาขา 
จะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการน านโยบายไปปฏิบัติจริงและเข้าถึงชุมชนได้มากกว่าบุคลากรที่ปฏิบัติงานอยู่
ที่ส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติส่วนกลางที่จะเน้นด้านนโยบายและแผนมากกว่า 

ด้านปัจจัยการสื่อสารมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลของการสื่อสารภายในองค์การ 
พบว่า ผู้ส่งสารเท่านั้นที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลของการสื่อสารภายในองค์การ ซึ่งสอดคล้องกับ 
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ขวัญชีวา ส่างหลวง (2552) ที่กล่าวไว้ว่า ผู้ส่งสารเป็นองค์ประกอบที่มีความสัมพันธ์กับองค์ประกอบ
อ่ืน ๆ ทั้งในแง่ของการเป็นผู้เลือกข้อมูลข่าวสารที่จะถ่ายทอดไป การเลือกวิธีการ และช่องทางท่ีจะท า
ให้สารไปถึงผู้รับสาร รวมทั้งการเลือกและพยายามก าหนดตัวผู้รับสารที่จะเป็นผู้รับข้อมูลข่าวสารโดย
มีวัตถุประสงค์เพ่ือต้องการให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับใดระดับหนึ่ง หรือในด้ านใดด้านหนึ่งกับ
บุคคลที่ตนสื่อสารด้วย เช่น การเปลี่ยนแปลง การรับรู้ การเปลี่ยนแปลงความเชื่อ ทัศนคติ และ
พฤติกรรมของบุคคล กลุ่ม หรือสังคม เป็นต้น ส่วนด้านสาร ช่องทางการสื่อสาร และผู้รับสารไม่มี
ความสัมพันธ์กับการสื่อสารภายในองค์การต่อโครงการเพ่ิมทุนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ระยะที่ 
3 ซึ่งสอดคล้องกับ เบญจวรรณ แจ่มจ ารูญ (2557, น. 92-93) ที่ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยบรรยากาศในการ
สื่อสารภายในองค์กร กระบวนการในการสื่อสารและสื่อสังคมออนไลน์ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการ
สื่อสารภายในองค์กรของพนักงานบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า สารและผู้รับสารไม่
ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการสื่อสารภายในองค์กรของพนักงานบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
เนื่องจากผู้รับสารสามารถท าความเข้าใจข้อมูล ข่าวสารที่ได้รับอย่างรวดเร็วและมีทักษาในการฟังที่ 
นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับแนวคิดของวิรัช สงวนวงศ์วาน (อ้างถึงใน เบญจวรรณ แจ่มจ ารูญ, 2557, 
น. 93) ว่าการสื่อสาร คือ การถ่ายโอน (Transfer and Understanding of Meaning) ดังนั้น การ
ติดต่อสื่อสารจะประสบความส าเร็จก็ต่อเมื่อสามารถส่งต่อความหมายและผู้รับสารเกิดความเข้าใจ
ถูกต้อง 

ดังนั้น ลักษณะประชากรของบุคลากรของส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
แห่งชาติที่มีต่อโครงการเพิ่มทุนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ระยะที่ 3 นั้น เพศและระดับการศึกษา
ไม่มีผลต่อประสิทธิผลของการสื่อสารภายในองค์การ แต่อายุ ต าแหน่ง สังกัดและระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงาน มีผลต่อประสิทธิผลของการสื่อสารภายในองค์การ ส่วนปัจจัยการสื่อสาร ผู้ส่งสารมี
ความสัมพันธ์กับประสิทธิผลของการสื่อสารภายในองค์การ แต่สาร ช่องทางการสื่อสารและผู้รับสาร
ไม่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลของการสื่อสารภายในองค์การ 

โครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML) พบว่า ลักษณะประชากรของ
ส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติที่มีต่อโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและ
ชุมชน (SML) ในด้านของเพศ อายุ ต าแหน่งและระยะเวลาในการปฏิบัติงานไม่มีผลต่อประสิทธิผล
ของการสื่อสารภายในองค์การ เนื่องจากบุคลากรของส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
แห่งชาติ ทั้งเพศชายและเพศหญิงมีจ านวนไม่ต่างกันมากและบุคลากรของส านักงานกองทุนหมู่บ้าน
และชุมชนเมืองแห่งชาติทุกคน มีโอกาสที่จะรับรู้ข้อมูล ข่าวสารเกี่ยวกับโครงการพัฒนาศักยภาพของ
หมู่บ้านและชุมชน (SML) จากผู้บังคับบัญชาผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ ของส านักงานอย่าง 
เท่าเทียมกัน ซึ่งสอดคล้องกับระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้วย
แนวทางการด าเนินโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชม (SML) พ.ศ. 2555 ที่ประกาศไว้ว่า 
“นายกรัฐมนตรีได้มีด าริให้ส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ
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การด าเนินงานตามโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML) นั้น” กล่าวคือ โครงการ
พัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML) ได้ด าเนินการมาจนถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลา 4 ปี
มาแล้ว ดังนั้นบุคลากรที่มีอายุระหว่าง 20-30 ปี และมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานไม่ถึง 3 ปี (การ
เปิดรับสมัครพนักงานพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชนมี 2 รอบด้วยกันคือ รอบท่ี 1 เมื่อปี พ.ศ. 
2555 และรอบที่ 2 เมื่อปี พ.ศ. 2558) จึงไม่มีผลต่อประสิทธิผลของการสื่อสารภายในองค์การ
เกี่ยวกับโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML) นอกจากนี้สุภา นานาพูลสิน (2546, 
น. 74) ยังได้ศึกษาเรื่องความพึงพอใจของพนักงานต่อการสื่อสารภายในองค์การ  : กรณีศึกษา บริษัท
ไฮไฟ โอเรียนท์ (ไทย) จ ากัด พบว่า เพศ อายุที่แตกต่างกัน ต่างก็มีโอกาสที่จะรับรู้ข่าวสารจากช่อง
ทางการสื่อสารภายในองค์การอย่างเท่าเทียม ดังนั้น เพศ อายุ จึงไม่เป็นปัจจัยที่ท าให้พนักงานบริษัท
ไฮไฟ โอเรียนท์ (ไทย) จ ากัด มีความพึงพอใจต่อการสื่อสารภายในองค์การต่างกัน แต่ระดับการศึกษา
และสังกัดนั้น มีผลต่อประสิทธิผลของการสื่อสารภายในองค์การ ซึ่งสอดคล้องกับ ปรมะ สตะเวทิน 
(2546, น. 116) ที่ได้กล่าวไว้ว่า การศึกษามีอิทธิพลต่อผู้รับสาร กล่าวคือ คนที่ได้รับการศึกษาใน
ระดับที่ต่างกัน ต่างยุคต่างสมัยกัน ระบบการศึกษาที่แตกต่างกัน สาขาวิชาที่แตกต่างกัน จึงมี
ความรู้สึกนึกคิด อุดมการณ์ และความต้องการที่แตกต่างกันไปอีกด้วย นอกจานี้ระดับการศึกษายัง
สอดคล้องกับคุณสมบัติของพนักงานพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชนที่จะต้องจบการศึกษา
ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ส่วนสังกัดการท างานนั้นก็สอดคล้องกับแนวทางการปฏิบัติงานและขั้นตอน
การด าเนินงาน กล่าวคือ บุคลากรของส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติที่สังกัดอยู่ที่
สาขา จะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการน านโยบายไปปฏิบัติจริงและเข้าถึงชุมชนได้มากกว่าบุคลากรที่
ปฏิบัติงานอยู่ที่ส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติส่วนกลางที่จะเน้นด้านนโยบายและ
แผนมากกว่า 

ด้านปัจจัยการสื่อสารมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลของการสื่อสารภายในองค์การ 
พบว่า ผู้ส่งสาร สาร ช่องทางการสื่อสารและผู้รับสารมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลของการสื่อสาร
ภายในองค์การ ซึ่งสอดคล้องกับ ขวัญชีวา ส่างหลวง (2552) ที่กล่าวไว้ว่า ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสาร
ลักษณะใด มักมีองค์ประกอบที่ส าคัญ ๆ อยู่ 4 ประการ คือ ผู้ส่งสาร สาร ช่องทางการสื่อสาร และ
ผู้รับสาร ซึ่งองค์ประกอบเหล่านี้มีอิทธิพลซึ่งกันและกัน กล่าวคือ เมื่อองค์ประกอบใดองค์ประกอบ
หนึ่งเปลี่ยนแปลงไป ย่อมก่อให้เกิดผลกระทบต่อองค์ประกอบตัวอ่ืน ๆ ด้วยลักษณะทางธรรมชาติของ
การสื่อสารมีอยู่หลายลักษณะ เช่น การสื่อสารในเชิงของกระบวนการที่มีปฏิสัมพันธ์กันระหว่าง
องค์ประกอบ การสื่อสารที่มีบทบาทเป็นเครื่องมือของสังคมและการสื่อสารในลักษณะความเกี่ยวข้อง
สัมพันธ์กันของบุคคล 

ดังนั้น ลักษณะประชากรของบุคลากรของส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
แห่งชาติที่มีต่อโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML) นั้น เพศ อายุ ต าแหน่งและ
ระยะเวลาในการปฏิบัติงานไม่มีผลต่อประสิทธิผลของการสื่อสารภายในองค์การ  แต่ระดับการศึกษา
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และสังกัดนั้น มีผลต่อประสิทธิผลของการสื่อสารภายในองค์การ ส่วนปัจจัยการสื่อสาร ผู้ส่งสาร สาร 
ช่องทางการสื่อสารและผู้รับสาร มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลของการสื่อสารภายในองค์การ 

โครงการเพิ่มความเข็มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ พบว่า ลักษณะ
ประชากรของส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติที่มีต่อโครงการเพ่ิมความเข็มแข็งของ
เศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ ในด้านของเพศ อายุ ต าแหน่งและระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงานไม่มีผลต่อประสิทธิผลของการสื่อสารภายในองค์การ เนื่องจากบุคลากรของส านักงาน
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ทั้งเพศชายและเพศหญิงมีจ านวนไม่ต่างกันมากและบุคลากร
ของส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติทุกคน มีโอกาสที่จะรับรู้ข้อมูล ข่าวสารเกี่ยวกับ
โครงการเพ่ิมความเข็มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ จากผู้บังคับบัญชาผ่านช่อง
ทางการสื่อสารต่าง ๆ ของส านักงานอย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งสอดคล้องกับ มติคณะรัฐมนตรีในคราว
ประชุม เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2559 ได้เห็นชอบหลักการโครงการเพ่ิมความเข้มแข็งของเศรษฐกิจ
ฐานรากตามแนวทางประชารัฐ และอนุมัติหลักการงบประมาณในการด าเนินโครงการเพ่ิมความเข็ม
แข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ ในกรอบวงเงิน 35,000 ล้านบาท เพ่ือสนับสนุนเงินทุน
ให้กับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองส าหรับการลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐานในชุมชนและเพ่ือด าเนิน
กิจกรรมอ่ืน ๆ ที่ชุมชนเห็นว่าเป็นประโยชน์ในการส่งเสริมศักยภาพในการประกอบอาชีพและความ
เป็นอยู่ในชุมชนให้ดีขึ้น โดยส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เป็นผู้ ด าเนินการ
สนับสนุนเงินให้แก่กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง จ านวน 79,556 กองทุน ในวงเงินกองทุนละไม่เกิน 
500,000 บาท  ทั้งนี้ การด าเนินการให้เป็นตามที่คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
แห่งชาติก าหนด และจะต้องด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 6 เดือน 
นับตั้งแต่วันที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ กล่าวคือ โครงการเพิ่มความเข็มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก
ตามแนวทางประชารัฐ ได้ด าเนินการมาจนถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลา 6 เดือน ดังนั้นบุคลากรที่มีอายุ
ระหว่าง 20-30 ปี และมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานไม่ถึง 3 ปี จึงไม่มีผลต่อประสิทธิผลของการ
สื่อสารภายในองค์การเกี่ยวกับโครงการเพ่ิมความเข็มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ 
แต่ระดับการศึกษาและสังกัด มีผลต่อประสิทธิผลของการสื่อสารภายในองค์การ ซึ่งสอดคล้องกับ
คุณสมบัติของพนักงานประชารัฐที่จะต้องจบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ส่วนสังกัดการท างาน
นั้นก็สอดคล้องกับแนวทางการปฏิบัติงานและขั้นตอนการด าเนินงาน กล่าวคือ บุคลากรของส านักงาน
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติที่สังกัดอยู่ที่สาขา จะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการน านโยบายไป
ปฏิบัติจริงและเข้าถึงชุมชนได้มากกว่าบุคลากรที่ปฏิบัติงานอยู่ที่ส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชน
เมืองแห่งชาติส่วนกลางที่จะเน้นด้านนโยบายและแผนมากกว่า 

ด้านปัจจัยการสื่อสารมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลของการสื่อสารภายในองค์การ 
พบว่า ผู้ส่งสาร สาร ช่องทางการสื่อสารและผู้รับสารมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลของการสื่อสาร
ภายในองคก์าร ซึ่งสอดคล้องกับ ขวัญชีวา ส่างหลวง (2552)  
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ดังนั้น ลักษณะประชากรของบุคลากรของส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
แห่งชาติที่มีต่อโครงการเพ่ิมความเข็มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ นั้น เพศ อายุ 
ต าแหน่งและระยะเวลาในการปฏิบัติงานไม่มีผลต่อประสิทธิผลของการสื่อสารภายในองค์การ แต่
ระดับการศึกษาและสังกัดนั้น มีผลต่อประสิทธิผลของการสื่อสารภายในองค์การ ส่วนปัจจัยการ
สื่อสาร ผู้ส่งสาร สาร ช่องทางการสื่อสารและผู้รับสารมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลของการสื่อสาร
ภายในองค์การ 
 

ข้อเสนอแนะกำรวิจัย 
 

ส าหรับข้อเสนอจากผลการวิจัยเรื่อง ปัจจัยการสื่อสารภายในของส านักงานกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ มีดังนี้ 

1. ผู้บริหารควรให้ความส าคัญกับการสื่อสารภายในเพ่ิมมากกว่านี้ อาจมีการเพ่ิมการ
ฝึกอบรมพัฒนาทักษะด้านการฟัง การอ่าน และการเขียน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพให้กับบุคลากร และ
นอกจากนี้ยังควรสนับสนุนหรือจัดกิจกรรมเพ่ือเพ่ิมความสามัคคีแก่บุคลากรอย่างสม่ าเสมอด้วย 

2. ส านักงานควรให้ความส าคัญกับการเก็บรักษาข้อมูลของหมู่บ้านที่มีอยู่ ควรมี
โปรแกรมหรือแอพพลิเคชั่นมารองรับข้อมูลที่มีอยู่อย่างกระจัดกระจาย ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและ
ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน โดยที่บุคลากรทุกคน ทุกฝ่าย สามารถเข้าถึงข้อมูลเหล่านั้นได้ง่ายด้วย 

3. ผู้บริหารควรแจ้งข้อมูล ข่าวสาร หรือนโยบาย แนวทางการด าเนินงานให้ทันต่อการ
ปฏิบัติงาน ไม่ควรแจ้งก าหนดการที่กระชั้นชิดจนเกินไป เพราะอาจจะเกิดปัญหาการปฏิบัติงานได้ไม่
ทันต่อเวลาที่ก าหนด และควรก าหนดผู้รับผิดชอบในแต่ละงาน หรือ แต่ละโครงการอย่างชัดเจน 

4. การก าหนดนโยบาย แนวทางการด าเนินงานหรือขั้นตอนการด าเนินงาน ควรมี
แนวทางที่ชัดเจน กระชับ เข้าใจง่ายและไม่ควรมีขั้นตอนมากจนเกินไป ซึ่งบางครั้งท าให้เสียเวลาใน
การปฏิบัติงานและเกิดการท างานซ้ าซ้อน 

ส าหรับงานวิจัยครั้งต่อไปนั้น ผู้วิจัยคิดว่าควรมีการศึกษาปัจจัยในด้านอ่ืน ๆ ที่มีผลต่อ
ประสิทธิผลของการสื่อสารภายในของส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เช่น 
บรรยากาศภายในองค์การ สภาพแวดล้อมที่บุคลากรพึงพอใจในการปฏิบัติงาน พฤติกรรมการสื่อสาร 
ทัศนคติหรือความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานในส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ หรือ
ศึกษาแนวทางที่จะเพ่ิมประสิทธิภาพของการสื่อสารภายในองค์การ  และอาจมีการวิจัยเชิงคุณภาพ
เพ่ิมเติม เพ่ือให้ผลการวิจัยที่ได้นั้นมีความสอดคล้องกันและชัดเจนมากยิ่งขึ้น หรืออาจมีการศึกษาการ
สื่อสารขององค์การอ่ืนที่มีโครงสรร้างองค์การหรือมีลักษณะองค์การใกล้เคียงกันเพ่ือน ามา
เปรียบเทียบกับส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 
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