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บทคัดย่อ 

 การศึกษาเรื่อง “การสื่อสารภายในองค์การ กรณีศึกษา : ส านักงานบัญชีกลาง” มี
วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาองค์ประกอบของกระบวนการสื่อสารและบรรยากาศการสื่อสารที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพในการสื่อสาร เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ในรูปแบบการศึกษาเชิงส ารวจ โดยใช้
แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการส ารวจและเก็บรวบรวมข้อมูล กลุ่มตัวอย่างคือ 
พนักงานของส านักงานบัญชีกลาง จ านวน 300 คน ในการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติทดสอบ ได้แก่ 
การแจกแจงความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) ในส่วนของสถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐานการวิจัย เพ่ือหา
ความสัมพันธ์ของตัวแปรด้วยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน 
(Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient)โดยก าหนดระดับนัยส าคัญไว้ที่ 0.05 
 ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นต่อองค์ประกอบของกระบวนการสื่อสาร
ภายในองค์การส่วนใหญ่มีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยได้แก่ ด้านผู้ส่งสารมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.02 ด้านข้อมูลข่าวสารค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.94 ด้านช่องทางการสื่อสาร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.14 
ด้านผู้รับสารมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00 
 ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อบรรยากาศการสื่อสารภายในองค์การ 
ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยได้แก่ ด้านการไว้วางใจ ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.84 
ด้านการสนับสนุนซึ่งกันและกัน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.83 ด้านการเปิดเผยการสื่อสารจากบนลงล่าง  
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.55 ด้านการรับฟังการสื่อสารจากล่างขึ้นบน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.93 ด้านรูปแบบ
พฤติกรรมการสื่อสารแบบแนวนอน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.82 ในขณะที่ด้านการมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจ มีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับไม่แน่ใจโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.15  
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 ผลการศึกษาพบว่า องค์ประกอบของกระบวนการสื่อสารภายในองค์การทั้ง 4 
ประกอบด้วย ด้านผู้ส่งสาร ด้านผู้รับสาร ด้านข้อมูลข่าวสาร ด้านช่องทางการสื่อสาร มีความสัมพันธ์
กับประสิทธิภาพการสื่อสารภายในองค์การของส านักงานบัญชีกลาง 
 ผลศึกษาพบว่าบรรยากาศในการสื่อสารภายในองค์การทั้ง 6 ด้าน ได้แก่ด้านความ
ไว้วางใจด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ด้านการสนับสนุนซึ่งกันและกัน และด้านการรับฟังการ
สื่อสารจากล่างขึ้นบน ด้านการรับฟังการสื่อสารจากล่างขึ้นบนและด้านการรูปแบบพฤติกรรมการ
สื่อสารแบบแนวนอนมีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิภาพในการสื่อสารภายในองค์การของส านักงานบัญชี
กลาง 
 
ค ำส ำคัญ: การสื่อสารภายในองค์การ, องค์ประกอบของกระบวนการสื่อสาร, บรรยากาศการสื่อสาร 
 ประสิทธิภาพในการสื่อสาร, ส านักงานบัญชีกลาง 
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Abstract 

The study " Internal communication Case Study Case Study: Corporate 
Accounting Division "The objectives of this study were to investigate four dimensions 
of communication process and six dimensions of communication atmosphere had 
impacts on effectiveness of communication. The survey questionnaire was used to 
collect the quantitative data from 300 respondents at Corporate Accounting Division. 
Also, scores of the questionnaire were computed to find frequency, percentage, mean, 
and standard deviation. Moreover, Pearson's Product Moment Correlation Coefficient 
with statistically significant differences at 0.05 was employed to test the null 
hypothesis.  

 The findings revealed the highest impact of communication process was media 
(M=4.14). It was followed by sender (M=4.02), receivers (M=4.06), and message 
(M=3.94), respectively. Additionally, the findings showed most of the respondents 
agreed that five dimensions of communication atmosphere had impacts on effective 
communication; listening in upward communication (M=3.93), trust (M=3.84), 
supportiveness (M=3.83), performance in horizontal communication (M=3.82), and 
openness in downward communication (M=3.55). However, the respondents had 
uncertain agreement with participative decision making (M=3.15). 

  In addition, other findings discovered there were the relationships between all 
four dimensions of communication process and effective communication. Also, there 
were the relationships between all six dimensions of communication atmosphere and 
effective communication. 

Keywords: Internal Communication, Elements of the communication process, 
Communication climate. Internal Communications, Corporate Accounting Division 
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บทน ำ 
ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

 ในปัจจุบันปฏิเสธไม่ได้ว่าการสื่อสารภายในองค์การถือว่ามีความส าคัญต่อการ
บริหารงาน  และยังเป็นเครื่องมือในการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากร ช่วยให้เกิดการ
ประสานงานและความร่วมมือกันของบุคลากรและหน่วยงาน  รวมถึงช่วยให้การท างานเกิด
ประสิทธิภาพ ซึ่งผู้บริหารองค์การจึงต้องตระหนักเสมอว่าพนักงานทุกคนควรมีโอกาสได้รับข่าวสาร
และสามารถสื่อสารข้อมูลอย่างเต็มที่ในขอบเขตที่เหมาะสม รวมไปถึงการสร้างความเข้าใจต่อ
ความส าคัญของการสื่อสารของบุคลากรภายในองค์การขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของการสื่อสารภายใน
องค์การ และองค์ประกอบของการสื่อสาร ได้แก่ ผู้ส่งสาร ผู้รับสาร ข้อมูลข่าวสาร ช่องทางการสื่อสาร 
อีกสิ่งหนึ่งที่ส่งผลกระทบต่อการสื่อสาร คือบรรยากาศการสื่อสารซึ่งนับได้ว่ามีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
ของคนโดยรวม ซึ่งหากบรรยากาศการสื่อสารที่ไม่ดี ก็จะส่งผลท าให้คนไม่อยากแสดงความรู้
ความสามารถ หรืออาจมีการสื่อสารผิดพลาดอันเนื่องมาจากการที่ไม่ได้รับ-ส่งข้อมูลข่าวสาร 
 จากที่กล่าวข้างต้น สอดคล้องกับชีวิตการท างานของพนักงานบัญชีของส านักงานบัญชี
กลางเนื่องจากมีรูปแบบการท างานที่ต้องเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี รวมทั้งการท างานของสาย
งานบัญชีมีความเครียดและความกดดันค่อนข้างสูง ซึ่งอาจจะส่งผลท าให้บรรยากาศในการสื่อสารเกิด
ความไม่เข้าใจกัน มีการบิดเบือนของสาร อาจน าไปสู่ความขัดแย้ง และท าให้เกิดอุปสรรคในการ
ท างานได้ ด้วยเหตุผลที่กล่าวมาทั้งหมดนี้จ าเป็นที่พนักงานของส านักงานบัญชีกลางควรมีการสร้าง
บรรยากาศการสื่อสารที่ดี การท างานของส านักงานบัญชีกลาง มีโครงสร้างของระบบงานเป็นแบบ 
Share Service ซึ่งเป็นบริษัทที่เป็นศูนย์กลางการให้บริการด้านบัญชีอย่างเต็มรูปแบบให้กับกลุ่มธุรกิจ
ในเครือเอสซีจี อาทิเช่น  การให้บริการทางด้านการจัดท ารายงานทางการเงิน บัญชีบริหาร  การจัดท า
บัญชีภาษีอากร และการน าส่งภาษีอากร ตามมาตราฐานการบัญชีและกฎหมายภาษีอากร จาก
โครงสร้างระบบงานดังกล่าว ท าให้ต้องมีการรวมพนักงานบัญชีของทุกกลุ่มธุรกิจในเครือเอสซีจีไว้
ด้วยกันภายใต้สังกัดของส านักงานบัญชีกลาง การให้บริการจะแบ่งตามกลุ่มธุรกิจ ซึ่งจะแบ่งออกเป็น
หลายหน่วยงานตามลักษณะของแต่ละงานโดยในการปฏิบัติงานจะมีการก าหนดมาตรฐานการท างาน
และขอบเขตหน้าที่การท างานไว้อย่างชัดเจนในแต่หน่วยงานอย่างไรก็ตามทุกหน่วยงานก็ต้องมีการ
ติดต่อสื่อสารกันตลอดเวลาเนื่องจากทุกหน่วยงานล้วนแล้วแต่มีความเกี่ยวข้องกัน อีกทั้งยังต้องมีการ
สื่อสารถึงมาตรฐานการท างานให้พนักงานบัญชีทุกคนรับรู้เป็นไปในทิศทางเดียวกันอีกด้วย 
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 ผู้ศึกษาซึ่งเป็นพนักงานของส านักงานบัญชีกลางมีความสนใจที่จะที่ศึกษาถึง“กำร
สื่อสำรภำยในองค์กำรของส ำนักงำนบัญชีกลำง” ในส่วนขององค์ประกอบของกระบวนการสื่อสาร
และบรรยากาศการสื่อสาร เพ่ือให้ทราบถึงพฤติกรรมการสื่อสารของพนักงานบัญชีของส านักงานบัญชี
กลางและสามารถน าผลการศึกษาดังกล่าวไปพัฒนาประสิทธิภาพในการสื่อสารภายในองค์การต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ 

 1. เพ่ือศึกษาองค์ประกอบของกระบวนการสื่อสารที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการสื่อสาร
ภายในองค์การของส านักงานบัญชีกลาง 
 2. เพ่ือศึกษาบรรยากาศการสื่อสารที่ส่งผลต่อประสิทธิการสื่อสารภายในองค์การของ
ส านักงานบัญชีกลาง 
 

วิธีกำรวิจัย 

การศึกษาเรื่อง “การสื่อสารภายในองค์การ กรณีศึกษา: ส านักงานบัญชีกลาง” เป็นการ
วิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้รูปแบบการศึกษาเชิงส ารวจ (Survey Research) 
ซึ่งใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการส ารวจและเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการ
ส ารวจแบบเก็บข้อมูลครั้งเดียว (Cross-sectional study) และให้ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นผู้กรอก
แบบสอบถามเอง (Self-Administered) จ านวน 300 คนโดยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบบังเ อิญ 
(Accidental Sampling)โดยแบบสอบถามจ านวน 300 ชุดแบ่งเป็น 4 ส่วนได้แก่ ส่วนที่ 1ข้อมูลทั่วไป
ของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ ลักษณะทางประชากร เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระดับต าแหน่งงาน  
อายุงานส่วนที่ 2ค าถามเกี่ยวกับองค์ประกอบของกระบวนการสื่อสาร ได้แก่ผู้ส่งสาร ผู้รับสาร ข้อมูล
ข่าวสารและช่องการส่วนที ่3ค าถามเก่ียวกับบรรยากาศการสื่อสารภายในองค์การ ได้แก่ การไว้วางใจ 
การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การสนับสนุนซึ่งกันและกัน การเปิดเผยการสื่อสารจากบนลงล่าง การ
รับฟังการสื่อสารจากล่างขึ้นบน และรูปแบบพฤติกรรมการสื่อสารแบบแนวนอนส่วนที่ 4ค าถาม
เกี่ยวกับประสิทธิภาพในการสื่อสารภายในองค์การของส านักงานบัญชีสื่อสาร โดยค าถามจะมีลักษณะ
เป็นการประเมินคะแนนแบบอัตรภาค (Interval Scale) 5 ระดับ ตามมาตรวัดแบบไลเคิร์ท(Likert 
scale)โดยสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา ได้แก่ การแจกแจงความถี่ (Frequency) ร้อย
ละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Means) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ส าหรับ
สถิติเชิงอนุมานที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐานการวิจัยได้แก่ สถิติค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์
สัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) โดยก าหนดระดับนัยส าคัญท่ี 0.05 

ผลกำรวิจัยและอภิปรำย 
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1.ลักษณะประชำกรของกลุ่มตัวอย่ำง 
  จากการศึกษา กลุ่มตัวอย่างพนักงานของส านักงานบัญชีกลาง จ านวน 300 คน 
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย โดยเพศหญิง ร้อยละ77 และเพศชาย ร้อยละ 23 มีอายุ
ระหว่าง 21-30 ปี มีจ านวนมากที่สุดร้อยละ 65 รองลงมา คือ อายุระหว่าง 31-40 ปี ร้อยละ 18.3 
และมีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรีมากที่สุด คือ ร้อยละ 67.3 รองลงมา คือ ต่ ากว่าปริญญาตรี 
ร้อยละ 23.7และมีระดับพนักงาน ระดับบังคับบัญชา คือ ร้อยละ 55.3 ซึ่งมีจ านวนใกล้เคียงกับ ระดับ
ปฏิบัติการ คือ ร้อยละ 44.7และมีอายุงานระหว่าง 3-5 ปี มากที่สุดร้อยละ 43.3รองลงมา คือ อายุ
งานระหว่าง 6-10 ปี ร้อยละ 30.3 
 
2.ควำมคิดเห็นต่อองค์ประกอบกำรสื่อสำรภำยในองค์กำร 
  จากการศึกษา พบว่ากลุ่มตัวอย่างพนักงานส านักงานบัญชีกลางมีความเห็นต่อ
องค์ประกอบของกระบวนการสื่อสารภายในองค์การ ทั้งหมด 4 ด้าน ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นโดยรวม
อยู่ในระดับเห็นด้วยโดยด้านผู้ส่งสารมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.02 ด้านข้อมูลข่าวสารมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ3.94
ด้านช่องทางการสื่อสารมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.14 และด้านผู้รับสาร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00  
 
3.ควำมคิดเห็นต่อบรรยำกำศกำรสื่อสำรภำยในองค์กำร 
  จากการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างพนักงานของส านักงานบัญชีกลาง มีความ
คิดเห็นต่อบรรยากาศการสื่อสารภายในองค์การ ทั้งหมด 6 ด้าน ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ใน
ระดับเห็นด้วยโดย ด้านความไว้วางใจมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.84ด้านการสนับสนุนซึ่งกันและกันมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.83ด้านการเปิดเผยการสื่อสารจากบนลงล่างมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.55ด้านการรับฟังการสื่อสาร
จากล่างขึ้นบนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.93ด้านรูปแบบพฤติกรรมการสื่อสารแบบแนวนอนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.82ในขณะที่ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจตัดสินใจ มีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับไม่แน่ใจ
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.15 
    
4.ควำมคิดเห็นต่อประสิทธิภำพกำรสื่อสำรภำยในองค์กำร 

  จากการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างพนักงานส านักงานบัญชีกลางมีความคิดเห็น
เกี่ยวกับประสิทธิภาพการสื่อสารภายในองค์การโดยรวมในระดับเห็นด้วยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.08 
ผลกำรทดสอบสมมติฐำน 

 สมมติฐำนข้อที่ 1องค์ประกอบของกระบวนการสื่อสารมีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิภาพ
ในการสื่อสารภายในองค์การของส านักงานบัญชีกลาง ได้แก่ ด้านผู้ส่งสาร ด้านข้อมูลข่าวสารและ 
ช่องทางการสื่อสารด้านผู้รับสาร 
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 จากการศึกษาพบว่าองค์ประกอบของกระบวนการสื่อสารภายในองค์การ ได้แก่ ด้านผู้
ส่งสาร ด้านข้อมูลข่าวสาร ด้านช่องทางการสื่อสาร ด้านผู้รับสาร มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการ
สื่อสารภายในองค์การ ซึ่งสามารถพิจารณาเป็นรายด้านได้ดังนี้ 
 ด้านผู้ส่งสาร  มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการสื่อสารภายในองค์การ  กล่าวคือ
พนักงานส านักงานบัญชีกลางส่วนใหญ่ มีความเข้าใจในเนื้อหาของสารที่ต้องการจะสื่อออกไปเป็น
อย่างดี เนื่องจากสายงานบัญชีมีลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติงานตามมาตรฐานการบัญชีซึ่งพนักงานงาน
ทุกคนมีการท างานบนมาตรฐานเดียวกัน และยังมีความรู้ความเข้าใจบนพ้ืนฐานการบัญชีในระดับที่
เท่าเทียมกัน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของสมิต สัชฌุกร(2547) ที่กล่าวว่า ผู้ส่งสารควรเป็นผู้ที่มีเจตนา
แน่ชัดที่จะให้ผู้อื่นรับรู้จุดประสงค์ของตนในการส่งสาร อีกท้ังยังเป็นผู้ที่มีความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหา
ของสารที่ต้องการจะสื่อออกไปเป็นอย่างดี และสามารถเข้าใจความพร้อมและความสามารถในการรับ
สารของผู้รับสาร โดยเลือกใช้กลวิธีที่เหมาะสมในการส่งสารหรือน าเสนอสารหรือวิจารณ์   
       ด้านข้อมูลข่าวสารมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการสื่อสารภายในองค์การ เนื่องจาก 
องค์การได้มีการเลือกข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อและตรงต่อความต้องการพนักงานสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวกับกฏเกณฑ์ ระเบียบข้อปฏิบัติใน
การท างานต่างๆ ของหน่วยงานมีความชัดเจนและน่าเชื่อถือเข้าใจง่าย  

 ด้านช่องทางการสื่อสาร มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการสื่อสารภายในองค์การ ถือ
ว่าเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญอีกประการหนึ่งในการสื่อสาร ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ท าหน้าที่น าสารจากผู้ส่ง
สารไปยังผู้รับสาร เนื่องจากทางส านักงานบัญชีกลาง ได้จัดท าเว็บไซต์ที่ชื่อว่า KM หรือ Knowledge 
Management ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมความรู้เกี่ยวกับบัญชีไว้อย่างมากมาย โดยพนักงานสามารถ
เข้าไปค้นคว้าหาความรู้เกี่ยวกับบัญชีได้ด้วยตัวเองเพ่ิมเติมได้จากช่องทางนี้ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของเสนาะ ติเยาว์ (2530, หน้า 524-525) ที่กล่าวไว้ว่า การจัดให้มีช่องทาง
การติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพได้แก่ การจัดให้มีระบบและวิธีการในการแจ้งข้อมูลหรือเผยแพร่
ข่าวสารภายในองค์กรให้พนักงานรับรู้โดยทั่วถึง 
 ด้านผู้รับสารมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการสื่อสารภายในองค์การ เนื่องพนักงาน
ส านักงานบัญชีกลางส่วนใหญ่สามารถท าความเข้าใจข้อมูลข่าวสารที่ได้รับอย่างรวดเร็ว มีทักษะใน
การฟังที่ดี สามารถคิดวิเคราะห์ และเข้าใจความหมายของข้อมูลข่าวสารที่ได้รับฟังมาได้ เนื่องจาก 
การที่พนักงานในฐานะผู้รับสารสามารถท าความเข้าใจข้อมูลข่าวสารที่ได้รับอย่างรวดเร็ว เป็นเพราะ
พนักงานมีคุณสมบัติที่ส าคัญของผู้รับสาร กล่าวคือ เป็นผู้พยายามรับรู้เรื่องราวข่าวสารต่างๆ อยู่เสมอ 
อย่างรวมเร็วและถูกต้อง และเป็นผู้มีปกติวิสัยสามารถบังคับความสนใจของตนให้มาอยู่ที่เรื่องราวที่ผู้
ส่งสารก าลังเสนออยู่ได้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของวิรัช สงวนวงศ์วาน (2547, หน้า 115) ให้
ความหมายว่า การสื่อสาร คือ การถ่ายโอน (Transfer and Understandingof Meaning) ดังนั้น 
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การติดต่อสื่อสารจะประสบความส าเร็จก็ต่อเมื่อสามารถส่งผลต่อความหมายและผู้รับเกิดความเข้าใจ
ถูกต้อง การสื่อสารอาจมีลักษณะเป็นการสื่อสารระหว่างบุคคล(Interpersonal Communication) 
และเป็นเครือข่ายองค์การ 
 สมมติฐำนที่ 2 บรรยากาศในการสื่อสารภายในองค์การมีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิภาพ
ในการสื่อสารภายในองค์การของส านักงานบัญชีกลางได้แก่ ด้านความไว้วางใจ ด้านการมีส่วนร่วมใน
การตัดสินใจ ด้านการสนับสนุนซึ่งกันและกัน ด้านการเปิดเผยการสื่อสารจากบนลงล่างด้านการรับฟัง
การสื่อสารจากล่างขึ้นบน และด้านรูปแบบพฤติกรรมการสื่อสารแบบแนวนอน 
 จากการศึกษาพบว่า บรรยากาศในการสื่อสารภายในองค์การทั้ง 6 ด้าน ได้แก่ด้าน
ความไว้วางใจด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ด้านการสนับสนุนซึ่งกันและกัน และด้านการรับฟัง
การสื่อสารจากล่างขึ้นบนด้านการรับฟังการสื่อสารจากล่างขึ้นบนและด้านการรูปแบบพฤติกรรมการ
สื่อสารแบบแนวนอนมีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิภาพในการสื่อสารภายในองค์การของส านักงานบัญชี
กลาง ซึ่งสามารถพิจารณาเป็นรายด้านได้ดังนี้ 
 ด้านความไว้วางใจ พบว่ามีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการสื่อสารภายในองค์การซึ่ง
สอดคล้องกับแนวคิดของ อนันต์ อนันตโชติ ที่กล่าวไว้ว่าปัจจัยที่ท าให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลขึ้นอยู่กับหลักส าคัญคือความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจการสื่อสารจ าเป็นอย่างยิ่งที่
จะต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของความน่าเชื่อถือไม่บิดเบือนความเป็นจริงและผู้รับสารต้องเชื่อถือในตัวผู้ส่ง
สารด้วยและสอดคล้องกับแนวคิดของ Corrado (1993) ซึ่งกล่าวว่าพนักงานต้องการข้อมูลข่าวสาร 3 
ประเภทคือพนักงานต้องการรู้ทิศทางขององค์การวิธีการที่จะน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายนั้นๆและ
ประโยชน์ที่พนักงานจะได้รับจากการช่วยให้องค์การบรรลุเป้าหมายองค์การจึงต้องสื่อสารให้พนักงาน
ได้รู้ค่านิยมองค์การความเชื่อปรัชญาพันธกิจเพราะพนักงานทุกคนต้องมีเป้าหมายร่วมกันเพ่ือให้
ท างานไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพพนักงานที่เข้า ใจเป้าหมายองค์การและรู้ว่าจะท า
อย่างไรให้บรรลุเป้าหมายจะสามารถท างานให้องค์การได้ย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นการสื่อสารภายใน
องค์การที่มีประสิทธิภาพจะช่วยให้พนักงานเข้าใจว่าจะมีส่วนช่วยให้องค์การประสบความส าเร็จได้
อย่างไร 
 ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจพบว่า มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการสื่อสาร
ภายในองค์กรของส านักงานบัญชีกลางทั้งนี้เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีส่วนร่วมในการจัดท าแผน
กลยุทธ์หรือแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน กล่าวคือ มีการจัดให้มีการให้พนักงานมีส่วนร่วมในการ
พัฒนางานด้านบัญชี ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ธงชัย สันติวงษ์และชนาธิป สันติวงษ์ (2542, หน้า 
18-26) ที่กล่าวไว้ว่าการสื่อสารภายในองค์การจะมุ่งเน้นการประสานร่วมมือกันของคนท างานควบคู่
กับการมุ่งถึงเป้าหมายของทุกฝ่ายขององค์กรเป็นส าคัญกิจกรรมด้านการสื่อสารที่จัดขึ้นนั้นต่างมุ่งจัด
ขึ้นเพ่ือพยายามให้เกิดการประสานที่ดีในพฤติกรรมของฝ่ายต่างๆที่ปฏิบัติงานร่วมกันและต่างมุ่งก ากับ
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ให้การท างานก้าวหน้าไปสู่การบรรลุเป้าหมายต่างๆที่วางไว้ดังนั้นงานด้านการตัดสินใจการวัดและ
ประเมินผลงานหรือการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการวางแผนบริหารจึงล้วนแล้วแต่ต้องมีการ
สื่อสารเป็นส่วนส าคัญ 
 ด้านการสนับสนุนซึ่งกันและกันและด้านการเปิดเผยการสื่อสารจากบนลงล่างตัดสินใจ 
พบว่ามีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการสื่อสารภายในองค์การของส านักงานบัญชีกลางซึ่ง
สอดคล้องกับแนวคิดของ สุพานี สฤษฎ์วานิช (2549, หน้า 338) กล่าวว่าความส าคัญของการสื่อสาร
ภายในองค์การสมัยใหม่นั้นการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพจะช่วยสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพให้เกิดขึ้น
และสร้างความเข้าใจตลอดจนความสัมพันธ์อันดีระหว่างฝ่ายบริหารกับฝ่ายพนักงานท าให้เกิดการ
สนับสนุนซึ่งกันและกันรวมทั้งแรงงานสัมพันธ์ที่ดีนอกจากนั้นการสื่อสารยังช่วยให้วัฒนธรรมองค์การ
แข็งแกร่งตลอดจนสามารถสร้างองค์การให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้และถ้าองค์การจะต้องมีการ
เปลี่ยนแปลงการสื่อสารภายในองค์การจะเป็นเครื่องมือส าคัญที่จะช่วยให้การบริหารการเปลี่ยนแปลง
ประสบความส าเร็จได้ในระดับหนึ่งนอกจากนี้ยังสอดคล้องกับแนวคิดของ เสนาะ ติเยาว์ (2530, หน้า 
15) ที่กล่าวว่าการสร้างความพอใจให้เกิดขึ้นในองค์การจะท าให้บุคคลที่ท างานในองค์การมีความสุข
ในการท างานและคนที่มีความสุขในการท างานจะสร้างผลงานมากกว่าปกติซึ่งวิธีที่จะสร้างความพอใจ
ให้เกิดข้ึนในการท างานวิธีหนึ่งก็คือการสร้างระบบการสื่อสารภายในองค์การให้เหมาะสม  
 ด้านการรับฟังการสื่อสารจากล่างขึ้นบนและด้านการรูปแบบพฤติกรรมการสื่อสารแบบ
แนวนอน พบว่ามีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิภาพในการสื่อสารภายในองค์กรของสักงานบัญชีกลางซึ่ง
สอดคล้องกับการศึกษาของ ระวิทย์ บุญสินสุข (2543, หน้า 133) ที่ได้ศึกษาเรื่องการศึกษาการ
สื่อสารเพ่ือการด าเนินงานภายในของบริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและได้เสนอแนะว่า
ทิศทางการสื่อสารในองค์กรที่ก่อให้เกิดประโยชน์ในการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดคือการ
สื่อสารสองทางคือการเปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้พูดได้แสดงความคิดเห็นความรู้สึ กและทัศนะ
ต่างๆอย่างเปิดเผยเสรีส่งเสริมให้เกิดการสื่อสารจากล่างขึ้นบนนอกจากนี้การสื่อสารตามแนวนอนเป็น
การสื่อสารที่เกิดขึ้นระหว่างบุคคลที่ด ารงต าแหน่งในระดับเดียวกับขององค์การเป็นการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลระหว่างพนักงานที่อยู่ในหน่วยงานเดียวกันเป็นการแลกเปลี่ยนข่าวสารความคิดเห็นเพ่ือ
แก้ปัญหาเพ่ือสร้างความเข้าใจร่วมกันเมื่อมีการเปลี่ยนแผนงานเพ่ือลดข้อขัดแย้งจากความคิดเห็นที่
แตกต่างและเพ่ือพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลบรรยากาศในการสื่อสารภายในองค์การ 

ข้อเสนอแนะ 

  1. เนื่องจากผลการศึกษาพบว่า องค์ประกอบของกระบวนการสื่อสารโดยรวมอยู่
ในระดับดี แต่ยังไม่ดีมาก ดังนั้นองค์การและผู้บริหารต้องให้ความส าคัญกับองค์ประกอบการสื่อสาร 
ในทุกด้านเพิ่มมากยิ่งขึ้นเพ่ือให้อยู่ในระดับดีมาก โดยเฉพาะด้านข้อมูลข่าวสาร พบว่ามีค่าเฉลี่ยในบาง
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ประเด็นที่ต่ าอยู่ ผู้บริหารควรให้ความส าคัญกับข้อมูลข่าวสารต่างๆ สื่อสารออกไปควรให้มีความสนใจ
และสามารถเข้าถึงกลุ่มพนักงานได้อย่างทั่วถึง เพ่ืให้พนักงานได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง ไม่
คลุมเครือ และมีความรู้ความเข้าใจในข้อมูลข่าวสารไปในทิศทางเดียวกันและสามารถน าข้อมูลไปใช้
ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  2. เนื่องจากผลการศึกษาพบว่า บรรยากาศในการสื่อสารภายในองค์การโดย
รวมอยู่ในระดับดี แต่ยังไม่ดีมาก ดังนั้นผู้บริหารจึงควรเสริมสร้างบรรยากาศการสื่อสารภายใน
ส านักงานบัญชีกลางที่เอ้ืออ านวยต่อการสื่อสารและการปฏิบัติงานให้อยู่ในระดับดีมาก โดยเฉพาะ
ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ซึ่งมีความเห็นอยู่ในระดับปานกลาง ผู้บริหารควรมีการเปิดโอกาส
ให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในส่วนงานที่ตนเองรับผิดชอบ รวมไปถึงการมีส่วนร่วมในการ
จัดท าแผนในการปฏิบัติงานต่างๆ ของหน่วยงานเพื่อท าให้พนักงานรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ 
  3. ผู้บริหารควรส่งเสริมด้านการพัฒนาและสร้างทักษะในการสื่อสารให้กับ
พนักงานทุกฝ่ายภายในส านักงานบัญชีกลาง เนื่องจากทุกหน่วยงานมีความเกี่ยวข้องกัน และ
ส านักงานบัญชีเน้นการให้บริการกับในทุกกลุ่มธุรกิจในเครือเอสซีจีรวมถึงบุคคลภายนอกองค์การด้วย 
การสร้างความพึงพอใจให้เกิดกับทุกฝ่ายจึงเป็นสิ่งส าคัญส าหรับองค์การในที่จะน าพาองค์การให้บรรลุ
เป้าหมายและวัตถุประสงค์ในการด าเนินงาน 
 

ข้อเสนอแนะเพื่อกำรศึกษำครั้งต่อไป 
 

 ส าหรับการศึกษาในครั้งนี้ผู้ศึกษาขอน าเสนอข้อเสนอแนะเพ่ือการศึกษาครั้งต่อไปดังนี้ 
  1. การศึกษาครั้งต่อไปควรมีการศึกษาตัวแปรอ่ืนที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการ
สื่อสารภายในองค์การของส านักงานบัญชีกลาง เช่นลักษณะทางประชากรรูปแบบการสื่อสารเป็นต้น
เพ่ือจะเป็นประโยชน์ต่อการน าผลการศึกษาที่ได้รับ มาใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการสื่อสารของ
ส านักงานบัญชีต่อไป 
  2.ควรพิจารณาและศึกษาถึงปัญหาและอุปสรรคของการติดต่อสื่อสารภายใน
องค์การที่จะเป็นสาเหตุท าให้การสื่อสารภายในองค์การมีประสิทธิภาพลดลงหรือไม่มีประสิทธิภาพ 
เพ่ือให้องค์การใช้เป็นแนวทางในการป้องกัน ปรับปรุง หรือแก้ไข ปัญหาและอุปสรรคในการ
ติดต่อสื่อสารที่มีผลต่อความส าเร็จในการด าเนินงานขององค์การต่อไปได้ 
  3. การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงส ารวจ ด้วยแบบสอบถาม ซึ่งท าให้ได้ข้อมูล
จากกลุ่มตัวอย่างในภาพรวมเท่านั้น ซึ่งในการศึกษาครั้งต่อไปควรมีการศึกษาในรูปแบบของการวิจัย
เชิงคุณภาพ เช่น การสัมภาษณ์เชิงลึก การสนทนากลุ่ม เพ่ือให้ได้ข้อมูลเชิงลึกและมีความชัดเจนมาก
ยิ่งขึ้น 
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  4. ในการออกแบบสอบถามครั้งต่อไป ควรใช้ค าถามปลายเปิด เพ่ือท าให้ได้ข้อมูล
และแนวความคิดของพนักงานในแง่มุมที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น  
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กิตติกรรมประกำศ 

การค้นคว้าอิสระเรื่อง “การสื่อสารภายในองค์การ กรณีศึกษา: ส านักงานบัญชีกลาง” 
ข้าพเจ้าขอกราบขอบพระคุณอาจารย์ดร. นันทพร วงษ์เชษฐา ที่ท่านได้กรุณารับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ ดร. โมไนยพล รณเวช ที่ได้กรุณารับเป็นกรรมการ  
และศาสตราจารย์ ดร.สุรพงษ์ โสธนะเสถียร ที่กรุณารับเป็นประธานในการสอบให้แก่ข้าพเจ้า โดย
ท่านทั้งสามได้ให้ค าปรึกษา ค าชี้แนะและให้ก าลังใจ ตลอดจนคอยผลักดันให้ข้าพเจ้ามีแรงกระตุ้นใน
การท ารายงานทุกขั้นตอนจนส าเร็จ ข้าพเจ้ารู้สึกกราบขอบพระคุณในความเมตตา กรุณาต่อลูกศิษย์
คนนี้ และท าให้ข้าพเจ้าได้น าความรู้ที่ได้เรียนมาน าไปศึกษาเพ่ือให้เกิดประโยชน์ในองค์การที่ข้าพเจ้า
ท างาน และอาจารย์ทั้งสามท่านยังแนะแนวทางในการท ารูปเล่มนี้ ตั้งแต่ต้นจนรูปเล่มเสร็จสมบูรณ์ 
ขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์ทุกท่านเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้    

ขอขอบพระคุณส านักงานบัญชีกลางที่ได้ให้ความช่วยเหลือด้านข้อมูล  
และขอขอบพระคุณพนักงานส านักงานบัญชีกลางที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม พร้อม
กันนี้ขอขอบคุณเพ่ือนร่วมงานทุกๆ คนในแผนกที่คอยให้ก าลังใจโดยตลอด  

กราบขอบพระคุณ คุณพ่อ คุณแม่ ที่คอยให้ก าลังใจ เอาใจใส่ดูแล ให้ความช่วยเหลือ
อย่างเต็มที่ทุกครั้งเวลาเจอปัญหาหรืออุปสรรคใดๆ ก็ตาม อีกท้ังยังอบรมสั่งสอนให้ข้าพเจ้ามี 
ความมุมานะ อดทนในการเรียนปริญญาโทควบคู่ไปกับการท างาน และขอขอบคุณพ่ีๆ น้องๆ และ
ญาติๆ ทุกคนที่คอยให้ก าลังใจตลอดเวลา 

ขอขอบพระคุณคณาจารย์คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนทุกท่าน ที่ได้ให้ความรู้
และประสบการณ์ที่มีประโยชน์แก่ข้าพเจ้า และขอขอบคุณเจ้าหน้าที่โครงการทุกท่านที่ได้ให้ความ
ช่วยเหลือและแนะน าขั้นตอนการด าเนินงานต่างๆในการศึกษาครั้งนี้จนส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี  
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