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บทคัดย่อ 

 การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ในการศึกษา 2 ข้อ คือ เพ่ือศึกษาลักษณะภูมิหลังทาง

ประชากรของพนักงานบริษัท สหพัฒนพิบูล จ ากัด (มหาชน) กับการเปิดรับข้อมูลข่าวสาร และการ

รับรู้ต่อการสื่อสารภายในองค์การ และเพ่ือศึกษาถึงการรับรู้ต่อการสื่อสารภายในองค์การของ

พนักงานบริษัท สหพัฒนพิบูล จ ากัด (มหาชน)  โดยมีรูปแบบการศึกษาในเชิงส ารวจ (Survey Study) 

ในลักษณะของการศึกษาแบบตัดช่วงเวลา (A Cross-Sectional Study) ใช้แบบสอบถาม เป็น

เครื่องมือในการเก็บและรวบรวมข้อมูลที่ศึกษา โดยลักษณะกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาคือ พนักงานบริษัท 

สหพัฒนพิบูล จ ากัด (มหาชน) จากฝ่ายต่างๆ 10 ฝ่าย จ านวนฝ่ายละ 30 คน ท าให้ได้ประชากรใน

การศึกษาทั้งสิ้น 300 คน  ผลการศึกษาพบว่า ลักษณะทางประชากร ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา 

รายได้ และระดับต าแหน่งงานที่แตกต่างกันจะมีการเปิดรับข้อมูลข่าวสารในองค์การที่แตกต่างกัน 

และลักษณะทางประชากร ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา รายได้ และระดับต าแหน่งงานที่แตกต่างกันจะ

มีการรับรู้ต่อการสื่อสารภายในองค์การที่แตกต่างกัน 

 

ค าส าคัญ: การสื่อสารภายในองค์การ, การเปิดรับข้อมูลข่าวสาร, การรับรู้ต่อการสื่อสาร 
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ABSTRACT 

 

 The topic of this study was media exposure and perception to corporate 

communication among employees of saha pathanapibul public company limited. The 

objective of this study included 

 1. To study a correlation among demographic, media exposure and a 

perception to corporate communication among employees of saha pathanipibul 

public limited company. 

 2. To study  a perception to corporate communication among employees of 

saha pathanipibul public limited company. 

 The design of this study was a survey research in a form of a cross – sectional 

study that used a questionnaire to collect the data. This study collected data from 

300 samples. 

 The population of sample was the employee of saha pathanapibul public 

limited company. The sample was assigned a confidence level of 95 percent and a 

inaccurate level of 5 percent. The significant level of this study was 0.05. The sampling 

method was an quota sampling. 

 The study found that 

 1. The demographic which was gender, age, academic, income and work 

position  depended on the media exposure in organization which included that  

 2. The demographic which was gender, age, academic, income and work 

position  depended on the perception of the corporate communication which 

included that 

   

Keywords : corporate communication, media exposure, perception  
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บทน า 

 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ในปัจจุบันองค์การต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นองค์การขนาดเล็ก ขนาดกลาง หรือขนาดใหญ่ 

จ าเป็นต้องอาศัยการสื่อสารกันตลอดเวลา โดยเฉพาะการสื่อสารภายในองค์การเองนั้นเพ่ือให้เกิดการ

รับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆที่มีความถูกต้อง รวดเร็ว น าไปสู่การปฏิบัติงานได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ จึง

ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าการสื่อสารภายในองค์การนั้นมีความส าคัญเป็นอย่างมาก ซึ่งการสื่ อสารภายใน

องค์การนั้นคือ กระบวนการในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างหน่วยงาน บุคลากรทุกระดับใน

องค์การภายใต้เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับบรรยากาศองค์การ สภาพแวดล้อมทางสังคมที่สามารถ

เปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ (กริช สืบสนธิ์, 2526) 

บริษัท สหพัฒนพิบูล จ ากัด (มหาชน) ถือว่าเป็นหนึ่งในบริษัทฯ ที่มีขนาดองค์การที่ใหญ่ และ

มีรูปแบบการด าเนินธุรกิจที่มีการเติบโตต่อเนื่องอย่างยาวนาน  ปฏิเสธไม่ได้ว่าการติดต่อสื่อสารกัน

ภายในบริษัท สหพัฒนพิบูล จ ากัด (มหาชน)  เป็นสิ่งจ าเป็นและส าคัญอย่างมากที่จะช่วยให้การ

ด าเนินงาน ประสานงานร่วมกันเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการสื่อสารภายในองค์การให้บรรลุผล

ส าเร็จจึงจ าเป็นที่จะต้องอาศัยความเข้าใจในเรื่องของการเปิดรับข้อมูลข่าวสารของพนักงานใน

องค์การว่ามีการเปิดรับข้อมูลในช่องทางใดบ้าง รวมไปถึงการรับรู้การสื่อสารของพนักงานในองค์การ

ทั้งการสื่อสารในระดับบนลงล่าง การสื่อสารในระดับล่างขึ้นบน และการสื่อสารในระดับแนวนอน 

ผู้ศึกษาเห็นความส าคัญ และมีความสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับการเปิดรับข้อมูลข่าวสาร และ

การรับรู้ต่อการสื่อสารภายในองค์การของพนักงานในบริษัท สหพัฒนพิบูล จ ากัด (มหาชน) ว่าเป็น

อย่างไร ซึ่งผลการศึกษาที่ได้รับจะเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์อย่างยิ่งในการน าไปเป็นแนวทางพัฒนา 

ปรับปรุงด้านรูปแบบการสื่อสารภายในองค์การ และช่องทางการสื่อสารข้อมูลข่าวสารภายในให้เกิด

ประสิทธิภาพสูงสุดต่อไปในอนาคต 
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วัตถุประสงค์การศึกษา 

 1. เพ่ือศึกษาลักษณะภูมิหลังทางประชากรของพนักงานบริษัท สหพัฒนพิบูล จ ากัด (มหาชน) 

กับการเปิดรับข้อมูลข่าวสาร และการรับรู้ต่อการสื่อสารภายในองค์การ 

 2. เพ่ือศึกษาถึงการรับรู้ต่อการสื่อสารภายในองค์การของพนักงานบริษัท สหพัฒนพิบูล 

จ ากัด (มหาชน) 

 

 

กรอบแนวคิด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิธีการศึกษา 

 

  รูปแบบการศึกษา คือ ใช้การศึกษาเชิงปริมาณ ซึ่งเป็นการศึกษาเชิงส ารวจ (Survey 

Study) ที่ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บและรวบรวมข้อมูล โดยให้กลุ่มตัวอย่างตัดสินใจ

ตอบด้วยตนเอง  มีการรวบรวมทฤษฎีการสื่อสารในองค์การ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องต่าง ๆเพ่ือน ามา

เป็นกรอบในการศึกษา ซึ่งลักษณะประชากรที่ศึกษา คือ พนักงานของบริษัท สหพัฒนพิบูล จ ากัด 

(มหาชน) จากข้อมูลจากฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ณ วันที่ 15 มีนาคม 2559 พบว่ามีจ านวน

พนักงานทั้งสิ้น 1,300  คน จากทั้งหมด 10 ฝ่าย คือ ฝ่ายบัญชีการเงิน , ฝ่ายบุคคล, ฝ่ายส านัก

H1 

การรับรู้ต่อการสื่อสารภายในองค์การ 

- การสื่อสารจากบนลงล่าง 

- การสื่อสารจากล่างขึ้นบน 

- การสื่อสารแนวนอน 

ลักษณะทางประชากรศาสตร์ 

- เพศ 

- อายุ 

- การศึกษา 

- รายได้ 

- ระดับต าแหน่ง 

การเปิดรับข้อมูลประเภทข้อมูลข่าวสาร
ในบริษัท สหพัฒนพิบูล จ ากัด (มหาชน) 
 

 

 H2 
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ประธานฯ, ฝ่ายธุรกิจต่างประเทศ, ฝ่ายบริหารการขาย, ฝ่ายส านักงาน, ฝ่ายขาย, ฝ่ายผลิตภัณฑ์, ฝ่าย

วิจัย และ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ซึ่งเก็บกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด โดยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบโควต้า 

(Quota Sampling) คือ ฝ่ายละ 30 คน รวมเป็น 300 คน ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลนั้นใช้สถิติเชิง

พรรณนา และสถิติเชิงอนุมาน เป็นการทดสอบสมมติฐาน ตั้งไว้ที่ระดับนัยส าคัญที่ 0.05 โดยใช้สถิติ 

T-Test และ One-way Anova   

 

 

ผลการศึกษาและอภิปรายผล 

 

 ข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่างที่ท าการศึกษา พบว่า ข้อมูลด้านเพศนั้น

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 53.3 เป็นเพศหญิง ส่วนอายุ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 43 

อายุ 21-30 ปี ขณะที่ระดับการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 78.7 จบการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี  ส่วนรายได้เฉลี่ยต่อเดือน พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 36.3 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน

อยู่ที่ 30,001 บาทขึ้นไป ในขณะที่ต าแหน่งงาน พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ร้อยละ 81.3 ต าแหน่ง

งานอยู่ในระดับผู้ปฏิบัติการ (พนักงาน/เจ้าหน้าที่) 

 ข้อมูลการเปิดรับข้อมูลข่าวสารของพนักงานในองค์การที่ท าการศึกษา พบว่า โดยรวมกลุ่ม

ตัวอย่างมีความถี่ในการเปิดรับข้อมูลข่าวสารอยู่ในระดับปานกลาง (M = 3.20) ซึ่งการเปิดรับข้อมูล

ข่าวสารประเภทระเบียบวิธี ข้อบังคับการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก ขณะที่การเปิดรับข้อมูลข่าวสาร

ประเภทอ่ืนๆ คือ นโยบายองค์การ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประวัติข้อมูลองค์การ ประกาศต่างๆ ข้อมูล

สินค้า กิจกรรมต่างๆ ของบริษัทอยู่ในระดับปานกลาง ขณะที่การเปิดรับข้อมูลของพนักงานจากช่อง

ทางการสื่อสารภายในองค์การ  พบว่า  โดยรวมกลุ่มตัวอย่างเปิดรับข้อมูลข่าวสารจากช่องทางการ

สื่อสารภายในองค์การอยู่ในระดับปานกลาง (M = 3.12) ซึ่งการเปิดรับข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทาง

เพ่ือนร่วมงาน และผู้บังคับบัญชา อยู่ในระดับมาก ขณะที่ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางการประชุมต่างๆ 

เสียงประกาศตามสาย บันทึกหรือเอกสารที่เป็นลายลักษณ์อักษร บอร์ดประชาสัมพันธ์ในองค์การ 

และเว็บไซต์ขององค์การอยู่ในระดับปานกลาง  ส่วนพฤติกรรมการเปิดรับข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของ

พนักงานในองค์การ พบว่า กลุ่มตัวอย่างเปิดรับข้อมูลผ่านช่องทางการประชุมมากท่ีสุด ร้อยละ 21.43 

โดยหากแยกเป็นข้อมูลข่าวสาร ดังนี้ การเปิดรับข้อมูลข่าวสารด้านนโยบายมีการเปิดรับผ่านช่องท
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ผู้บังคับบัญชามากที่สุด ร้อยละ 35 ขณะข้อมูลข่าวสารประเภทวิสัยทัศน์มีการเปิดรับผ่านช่องทาง

ผู้บังคับบัญชามากที่สุด ร้อยละ 24.7 ส่วนข้อมูลข่าวสารประเภทพันธกิจเปิดรับผ่านช่องทาง

ผู้บังคับบัญชามากที่สุด ร้อยละ 25.7 ขณะที่ข้อมูลข่าวสารประเภทประวัติข้อมูลองค์การเปิดรับผ่าน

ช่องทางเว็บไซต์มากที่สุด ร้อยละ 20.7 ส่วนข้อมูลข่าวสารประเภทระเบียบวิธีการ ข้อบังคับ การ

ปฏิบัติงาน เปิดรับผ่านช่องทางการประชุมมากที่สุด ร้อยละ 38.7 ในขณะที่ข้อมูลข่าวสารประเภท

การประกาศต่างๆ เปิดรับผ่านช่องทางเสียงประกาศตามสายมากที่สุดร้อยละ 24.7 ส่วนข้อมูลข่าวสาร

ประเภทข้อมูลสินค้าขององค์การ เปิดรับผ่านช่องทางผู้บังคับบัญชามากที่สุดร้อยละ 20 ในขณะที่

ข้อมูลข่าวสารประเภทกิจกรรมต่างๆ เปิดรับผ่านช่องทางเพ่ือนร่วมงานมากท่ีสุดร้อยละ 28 

 ข้อมูลการรับรู้ต่อการสื่อสารภายในองค์การ พบว่า โดยรวมกลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้ต่อการ

สื่อสารภายในองค์การตามรูปแบบการสื่อสารจากบนลงล่างอยู่ในระดับมาก (M = 3.45,  SD = 

1.003) ทั้งนี้กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้ต่อการสื่อสารภายในองค์การจากบนลงล่างในประเด็น 

“ผู้บังคับบัญชามีการประชุมภายในกับพนักงานอย่างสม่ าเสมอ”  อยู่ในระดับมาก ซึ่งเป็นประเด็นที่มี

ค่าเฉลี่ยสูงสุด (M = 3.88, SD = 0.908) ขณะที่โดยรวมกลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้ต่อการสื่อสารภายใน

องค์การตามรูปแบบการสื่อสารจากล่างขึ้นบนอยู่ในระดับปานกลาง (M = 3.40, SD = 1.01) ทั้งนี้

กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้ต่อการสื่อสารภายในองค์การจากล่างขึ้นบนในประเด็น “การประชุมสามารถ

แสดงความคิดเห็น แนะแนวทางแก้ไข เกี่ยวกับงานต่อผู้บังคับบัญชาได้” อยู่ในระดับมาก ซึ่งเป็น

ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (M = 3.80, SD = 1.077) ขณะที่โดยรวมกลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้ต่อการ

สื่อสารภายในองค์การตามรูปแบบการสื่อสารในแนวนอนอยู่ในระดับมาก (M = 3.54, SD = 0.999) 

ทั้งนี้กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้ต่อการสื่อสารภายในองค์การตามรูปแบบการสื่อสารในแนวนอนใน

ประเด็น “สามารถพูดคุย ปรึกษาท้ังเรื่องงาน และเรื่องส่วนตัวกับเพ่ือนร่วมงาน” อยู่ในระดับมาก ซึ่ง

เป็นประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (M = 3.79, SD = 0.943) 

 การศึกษานี้ทดสอบทั้งหมด 2 สมมติฐาน ประกอบไปด้วย สมมติฐานที่ 1 คือ ลักษณะทาง

ประชากร ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา รายได้ และระดับต าแหน่งงานที่แตกต่างกันจะมีการเปิดรับ

ข้อมูลข่าวสารในองค์การที่แตกต่างกัน และสมมติฐานที่ 2 คือ ลักษณะทางประชากร ได้แก่ เพศ อายุ 

การศึกษา รายได้ และระดับต าแหน่งงานที่แตกต่างกันจะมีการรับรู้ต่อการสื่ อสารภายในองค์การที่

แตกต่างกัน 
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สมมติฐานการศึกษาที่ 1  
สมมติฐานที่ได้รับการยอมรับได้แก่ อายุที่แตกต่างกันจะมีการเปิดรับข้อมูลข่าวสารด้าน

นโยบายองค์การที่แตกต่างกัน  (F-Test = 3.316, Sig = 0.02, p < 0.05) , ระดับการศึกษาท่ีแตกต่าง
กันจะมีการเปิดรับข้อมูลข่าวสารด้านนโยบายองค์การที่แตกต่างกัน (F-Test = 3.316,      Sig = 
0.028, p < 0.05) กล่าวคือ ผู้ที่มีการศึกษาระดับต่ ากว่าปริญญาตรีจะมีการเปิดรับข้อมูลข่าวสารด้าน
นโยบายองค์การน้อยกว่าผู้ที่มีการศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรี, ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันจะมี
การเปิดรับข้อมูลข่าวสารด้านวิสัยทัศน์ที่แตกต่างกัน (F-Test = 3.519, Sig = 0.029, p < 0.05), 
ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันจะมีการเปิดรับข้อมูลข่าวสารด้านพันธกิจที่แตกต่างกัน     (F-Test = 
4.286, Sig = 0.015, p < 0.05), ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันจะมีการเปิดรับข้อมูลข่าวสารด้าน
ข้อมูลสินค้าแตกต่างกัน (F-Test = 7.458, Sig = 0.001, p < 0.05),  รายได้ที่แตกต่างกันจะมีการ
เปิดรับข้อมูลข่าวสารด้านนโยบายองค์การแตกต่างกัน (F-Test = 4.704, Sig = 0.001,   p < 0.05) 
และระดับต าแหน่งงานที่แตกต่างกันจะมีการเปิดรับข้อมูลข่าวสารด้านนโยบายองค์การแตกต่างกัน 
(T-Test = -3.977, Sig = 0.000, p < 0.05) กล่าวคือ ผู้ที่อยู่ในระดับผู้ปฏิบัติการ         ( พนักงาน / 
เจ้าหน้าที่ ) จะมีการเปิดรับข้อมูลข่าวสารด้านนโยบายองค์การน้อยกว่าผู้ที่ อยู่ในระดับผู้บริหาร ( 
หัวหน้างาน  / ผู้จัดการส่วนต่างๆ )  

จากสมมติฐานที่ 1 นั้น คือ ลักษณะทางประชากร ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา รายได้ และ

ระดับต าแหน่งงานที่แตกต่างกันจะมีการเปิดรับข้อมูลข่าวสารในองค์การที่แตกต่างกัน สอดคล้องกับ  

แนวคิดปัจจัยในการเลือกรับข้อมูลข่าวสารในทฤษฎีการเปิดรับข่าวสาร (Schramm,1973)            

ถึงภูมิหลังของบุคคลที่แตกต่างกันท าให้บุคคลมีความสนใจต่างกันไป  และด้วยนโยบายขององค์การที่

จัดเป็นข้อมูลเชิงลึก เป็นสิ่งสะท้อนให้เห็นถึงแนวทาง ความส าเร็จในการด าเนินงานขององค์ก าร       

ที่ต้องอาศัยประสบการณ์ ความเข้าใจในการท างาน ความร่วมมือของพนักงานทุกคน องค์การจึง

จ าเป็นที่จะต้องเลือกถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารจากหัวหน้ามาสู่พนักงานในระดับต่ ากว่า เพ่ือให้รับทราบ

และปฏิบัติตามนโยบายองค์การที่วางไว้ น ามาซึ่งประโยชน์ต่อพนักงานและองค์การเอง  ความ

แตกต่างของการเปิดรับข่าวสารที่พบนี้จึงสอดคล้องกับแนวคิดการรับรู้ (พัชนี เชยจรรยา และคณะ , 

2541) ที่อธิบายไว้ว่า บุคคลแต่ละคนมีการรับรู้ที่แตกต่างกัน เพราะการรับรู้เป็นกระบวนการทางจิตที่

บุคคลตอบสนองต่อสิ่งเร้าเป็นกระบวนการเลือกรับสาร จัดสารเข้าด้วยกัน และตีความสารตามความ

เข้าใจ ความรู้สึกตนเอง โดยอาศัยประสบการณ์ ความเชื่อ ทัศนคติ สภาพแวดล้อมมาเป็นกรอบ จึงท า

ให้พนักงานที่มีระดับต าแหน่งงานสูง มีอายุมากนั้น เปิดรับและต้องการข่าวสารมากกว่าพนักงาน

ระดับอ่ืนๆ  นอกจากนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ เรื่องพฤติกรรมการเปิดรับ ความรู้ ทัศนคติและ
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แนวโน้มพฤติกรรมต่อเรื่องประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (กนกวรรณ สมรักษ์ , 2555)  ซึ่งผลจาก

การศึกษาสมมติฐานนั้นคือ ลักษณะทางประชากรที่แตกต่างกันจะมีพฤติกรรมการเปิดรับข้อมูล

ข่าวสารแตกต่างกัน 

 

สมมติฐานการศึกษาที่ 2  

สมมติฐานที่ได้รับการยอมรับ ได้แก่ อายุที่แตกต่างกันจะมีการรับรู้ต่อการสื่อสารในแนวนอน

แตกต่างกัน (F-Test = 2.915, Sig = 0.035, p < 0.05), ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันจะมีการรับรู้

ต่อการศึกษาจากล่างขึ้นบนแตกต่างกัน (F-Test = 4.380, Sig = 0.013, p < 0.05) และระดับ

การศึกษาที่แตกต่างกันจะมีการรับรู้ต่อการสื่อสารในแนวนอนแตกต่างกัน (F-Test = 3.819,         

Sig = 0.023, p < 0.05) 

จากสมมติฐานการศึกษาที่ 2 คือ ลักษณะทางประชากร ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา 

รายได้ และระดับต าแหน่งงาน ที่แตกต่างกันจะมีการรับรู้ต่อการสื่อสารภายในองค์การที่แตกต่างกัน 

สอดคล้องกับ แนวคิดการรับรู้ของบุคคลว่าจะมีความแตกต่างกันไปมาจากการเรียนรู้ ประสบการณ์ 

ความสนใจ ความต้องการที่เป็นตัวก าหนด (เสนาะ ติเยาว์ , 2530) ดังนั้นแม้ว่าพนักงานในองค์การมี

โอกาส ความเท่าเทียมในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ แต่องค์การที่มีพนักงานที่มีอายุมาก ประสบการณ์ที่ผ่าน

มาย่อมเพ่ิมขึ้นตามไป ท าให้ลักษณะความสนใจ ความต้องการมีการเปลี่ยนแปลงไปตามวัยและ

แตกต่างกันตามสภาพแวดล้อมประกอบภายในองค์การ และสอดคล้องในผลการศึกษางานวิจัยการ

รับรู้ของประชาชนในเขตเทศบาล ต่อการจัดสรรงบประมาณของเทศบาลเมืองสวรรคโลก ใน

ปีงบประมาณ 2545 (ภัทรนิตย์ สอนค า, 2546)  ผลพบว่า ลักษณะประชากรแตกต่างกันมีการรับรู้

เรื่องการจัดสรรงบประมาณของเทศบาลแตกต่างกัน โดยที่ปัจจัยบุคคลที่ส่งผลต่อการรับรู้เรื่องการ

จัดสรรงบประมาณแตกต่างกัน คือเรื่องของอายุ สถานภาพการสมรส และระดับการศึกษา 
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สรุปและข้อเสนอแนะ 

 

 จากการศึกษาในครั้งนี้สรุปว่า ทั้ง 2 สมมติฐานได้รับการยอมรับ  โดยพบว่า สมมติฐาน

การศึกษาที่ 1 ลักษณะทางประชากร ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา รายได้ และระดับต าแหน่งงานที่

แตกต่างกันจะมีการเปิดรับข้อมูลข่าวสารในองค์การที่แตกต่างกัน และสมมติฐานการศึกษาที่ 2 คือ 

ลักษณะทางประชากร ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา รายได้ และระดับต าแหน่งงานที่แตกต่างกันจะมี

การรับรู้ต่อการสื่อสารภายในองค์การที่แตกต่างกัน ซึ่งสามารถพิจารณาได้ว่าฝ่ายสื่อสารองค์กรจะ

เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในประเภทต่างๆ ออกไปนั้นลักษณะทางประชากรมีความส าคัญที่จะท าให้เกิด

การเปิดรับข้อมูลและข่าวสารประเภทต่างๆ รวมถึงรูปแบบของการสื่อสารที่แตกต่างกันไปยังผู้รับสาร

นั่นคือพนักงานในบริษัท สหพัฒนพิบูล จ ากัด (มหาชน) ให้เกิดประสิทธิภาพ 

 

 ข้อเสนอแนะจากการศึกษา 

 1. จากผลการศึกษาเกี่ยวกับการเปิดรับประเภทข่าวสารภายในองค์การ พบว่า ระดับของการ

เปิดรับข้อมูลข่าวสารโดยรวมนั้นอยู่ในระดับปานกลาง โดยข่าวสารที่พนักงานในองค์การเปิดรับมาก

ที่สุดจะเป็นระเบียบวิธี ข้อบังคับการปฏิบัติงาน ดังนั้นจึงเห็นว่าการตรวจสอบเนื้อหาที่จะส่งไปยัง

พนักงานควรมีความถูกต้อง เข้าใจง่าย และช่องทางการสื่อสารที่ใช้ควรมีความสะดวกรวดเร็ว และ

เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างทั่วถึง นอกจากนี้ในส่วนของข้อมูลข่าวสารประเภทอ่ืนๆก็ควรที่จะ

พิจารณาปรับปรุงการน าเสนอ ใช้ช่องทางที่พนักงานสามารถเลือกที่จะเปิดรับได้อย่างรวดเร็ว ง่ายขึ้น

 2. จากผลการศึกษาด้านช่องทางการสื่อสารภายในที่พนักงานมีการเปิดรับมากที่สุด คือ 

เพ่ือนร่วมงานและผู้บังคับบัญชา จึงควรที่จะพิจารณาถึงการพัฒนาช่องทางภายในอ่ืนๆควบคู่กันไป

ด้วย อาทิเช่น การจัดประชุม พูดคุยแลกเปลี่ยนการท างานทุกๆเช้าเพ่ือรายงานการท างาน ( Morning 

Talk ) การประกาศต่างๆผ่านเสียงตามสายตามก าหนดเวลาหรือทุกพักเที่ยง เป็นต้น เพ่ือท าให้การ

สื่อสารภายในองค์การเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และมีความหลากหลายในการเข้าถึงข้อมูล 

 3. จากผลการศึกษาการรับรู้ต่อรูปแบบการสื่อสารภายในองค์การ พบว่าโดยรวมพนักงานมี

การรับรู้ต่อการสื่อสารภายในทั้ง 3 รูปแบบ คือ การสื่อสารจากบนลงล่าง  การสื่อสารจากล่างขึ้นบน 

และการสื่อสารในแนวนอน อยู่ในระดับที่มาก ถึงแม้ว่าจะมีการรับรู้ต่อการสื่อสารในแนวนอนมาก

ที่สุด แต่องค์การควรให้ความส าคัญกับการสื่อสารภายในทุกๆรูปแบบอย่างสม่ าเสมอเท่าๆกัน มีการ
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พัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้พนักงานรับรู้ถึงความเอาใจใส่ สามารถแสดงโอกาส ความคิดเห็น

ในการเป็นส่วนหนึ่งในองค์การ และรู้สึกผูกพันในองค์การ  เพราะพนักงานถือเป็นหัวใจ แรงขับเคลื่อน

ส าคัญที่จะน าพาองค์การไปสู่ความส าเร็จต่อไปในอนาคต 

4.  ควรมีการศึกษาเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์บุคคลต่างๆ การสนทนากลุ่ม อีกทางหนึ่ง

ด้วย เพื่อให้ได้ผลการศึกษาที่เป็นข้อมูลเชิงลึก และมีความละเอียดมากขึ้น  

 5. ควรท าการศึกษาพนักงานจากบริษัทในเครืออ่ืนๆของบริษัท สหพัฒนพิบูล จ ากัด 

(มหาชน) ถึงรูปแบบการสื่อสารภายใน เพ่ือน าข้อมูลที่ได้มาเปรียบเทียบความเหมือนหรือความต่างกัน 

รายการอ้างอิง 
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