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บทคดั ย่อภาษาไทย  

ช่ือเร่ือง ปัจจยัรูปแบบการส่ือสารท่ีมีความสมัพนัธ์กบัความพงึพอใจใน
การปฏิบตังิานของพนกังานธนาคารแหง่หนึง่ 

ผู้วิจยั ปิยะนชุ พาลีตา 
ปริญญา บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 
ปีการศกึษา 2561 
อาจารย์ท่ีปรึกษา ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร. กลุเชษฐ์ มงคล  

  
การวิจยัครัง้นีมี้ความมุ่งหมายเพ่ือศึกษาปัจจยัรูปแบบการส่ือสารท่ีมีความสมัพนัธ์

กบัความพึงพอใจในการปฏิบตัิงาน ปัจจยัรูปแบบการส่ือสาร ได้แก่ การส่ือสารจากบนลงล่าง การ
ส่ือสารจากล่างขึน้บน การส่ือสารตามแนวนอน และการส่ือสารแบบข้ามสาย และ ความพึงพอใจ
ในการปฏิบตัิงาน ได้แก่ ลักษณะงานท่ีท า ค่าตอบแทนและสวสัดิการ ความมัน่คงของงาน และ 
ความส าเร็จและความก้าวหน้าในงาน กลุ่มตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้คือ พนกังานธนาคารแห่ง
หนึ่ง ส่วนงานสินเช่ือรายย่อย สาขาส านักงานใหญ่ จ านวนทัง้สิน้ 290 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการ
รวบรวมข้อมลูเป็นแบบสอบถาม สถิตท่ีิใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู ได้แก่ คา่ร้อยละ, คา่คะแนนเฉล่ีย
, ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ความสัมพันธ์โดยใช้สถิติสหสัมพันธ์อย่างง่าย 
(Pearson Product Correlation Coefficient) ผลการวิจยั พบว่า ระดบัคะแนนรูปแบบการส่ือสาร
ของพนกังานธนาคารแห่งหนึ่ง ด้านการส่ือสารจากบนลงล่าง ด้านการส่ือสารจากล่างขึน้บน ด้าน
การส่ือสารตามแนวนอน และ ด้านการส่ือสารแบบข้ามสายอยูใ่นระดบัมาก ระดบัคะแนนความพึง
พอใจในการปฏิบตัิงาน ด้านลักษณะงานท่ีท า ด้านค่าตอบแทนและสวสัดิการ ด้านความมัน่คง
ของงาน ด้านความส าเร็จและความก้าวหน้าในงานอยูใ่นระดบัมาก รูปแบบการส่ือสาร ได้แก่ ด้าน
การส่ือสารจากบนลงล่าง ด้านการส่ือสารจากล่างขึน้บน ด้านการส่ือสารตามแนวนอน และด้าน
การส่ือสารแบบข้ามสาย มีความสมัพันธ์กับความพึงพอใจในการปฏิบตัิงาน ในระดบัปานกลาง
และความสมัพนัธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .001 
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This research aims to study the factors of organization communication 

factors related to the job satisfaction of bank employees. The organization 
communication factors included downward communication, upward communication, 
horizontal communication and cross-channel communication, while job satisfaction 
included job description, compensation, benefits, job security and success and 
progress in the job. The sample group was based upon two hundred and ninety 
employees working in the Retail Operations Head Office of an unnamed bank. The 
questionnaire was used as the data collection instrument. The statistics for data analysis 
included percentage, means, standard deviation and Pearson Product Correlation 
Coefficient. The results were as follows: Organizational communication factors of bank 
employees included downward communication, upward communication, horizontal 
communication and cross-channel communication at a great level. The factors of job 
satisfaction, job description, compensation, benefits, job security and success and 
progress in the job was at a moderate level. There was a positive correlation at a 
moderate level between organizational communication, which was comprised of 
downward communication, upward communication, horizontal communication and 
cross-channel communication and job satisfaction at a statistically significant level of 
.001. 
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กิตติกรรมประ กาศ 
 

กติตกิรรมประกาศ 
  

สารนิพนธ์ฉบบันีส้ าเร็จลลุ่วงได้ด้วยดี เน่ืองจากความกรุณาและความช่วยเหลืออย่างดียิ่ง
จาก ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลเชษฐ์ มงคล อาจารย์ท่ีปรึกษาสารนิพนธ์ฉบบันี  ้ท่ีท่านได้เสียสละ
เวลาอนัมีคา่ยิ่งในการให้ค าปรึกษา ค าแนะน า และข้อเสนอแนะท่ีดี ตลอดจนได้ตรวจสอบและแก้ไข
ข้อบกพร่องตา่ง ๆ อนัเป็นประโยชน์ในการจดัท าสารนิพนธ์ ตัง้แตเ่ร่ิมด าเนินการจนกระทัง่ด าเนินการ
เสร็จสมบรูณ์ และขอขอพระคณุ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิตินนัธุ์ ชาญโกศล และ อาจารย์ ดร.วสนัต์ 
สกุลกิจกาญจน์ ท่ีกรุณาให้ความอนุเคราะห์เป็นผู้ เช่ียวชาญตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ  
ตลอดจนให้ค าแนะน าต่าง ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ในการท างานวิจยั รวมถึงเป็นคณะกรรมการสอบสาร
นิพนธ์ ผู้วิจยัรู้สกึซาบซึง้ในความกรุณา จงึขอกราบขอบพระคณุเป็นอยา่งสงูมา ณ โอกาสนี ้

 
ผู้วิจยัขอขอบพระคณุคณาจารย์ในโครงการบริหารธุรกิจมหาบณัฑิตทุกท่านท่ีได้กรุณาให้

ความรู้ทัง้ในทางทฤษฎี รวมถึงการประยุกต์ใช้ในทางปฏิบตัิท่ีเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่ผู้ วิจยั  และ
ขอขอบคุณเจ้าหน้าท่ีโครงการบริหารธุรกิจมหาบณัฑิตทุกท่านท่ีได้ให้ความช่วยเหลือ และอ านวย
ความสะดวกเป็นย่างดีตลอดระยะเวลาการศกึษาของผู้วิจยั และขอขอบคณุผู้ตอบแบบสอบถามทุก
ทา่นท่ีได้กรุณาเสียสละเวลาให้ความร่วมมือในการตอบค าถามส าหรับการท าสารนิพนธ์ฉบบันี ้

 
สุดท้ายผู้ วิจัยขอกราบขอบพระคณุคุณพ่อ คณุแม่ ท่ีท่านเห็นความส าคญัของการศึกษา

และพยายามส่งเสริมให้ผู้ วิจัยมีการศึกษาท่ีดี  ท่านให้การอบรมสั่งสอน เป็นท่ีปรึกษาและคอยให้
ก าลงัใจท่ีส าคญัท่ีสดุของผู้วิจยัเสมอ รวมทัง้ทกุ ๆ คนในครอบครัว เพ่ือน ๆ และเพ่ือนร่วมงาน รวมทัง้
ผู้ เก่ียวข้องทุกท่าน ท่ีให้ค าแนะน าท่ีดีมีคณุค่าท าให้ผู้ วิจัยสามารถจัดท าวิจัยฉบับนีไ้ด้ส าเร็จลุล่วง
ด้วยดี คณุประโยชน์ใดท่ีได้รับจากสารนิพนธ์ฉบบันี ้ผู้วิจยัขอมอบให้ทกุทา่นท่ีให้ความกรุณาแก่ผู้วิจยั 
และขอให้ทกุทา่นประสบแตค่วามสขุความเจริญสืบไป 

  
  

ปิยะนชุ  พาลีตา 
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บทที่ 1  
บทน า 

 
ภูมิหลัง 

หากได้ทบทวนปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดขึน้ในองค์การ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาด้านใด ก็จะพบว่า
ปัญหาสว่นใหญ่เก่ียวข้องกบัการส่ือสาร โดยเฉพาะปัญหาด้านการจดัการ จะมีสาเหตเุช่ือมโยงกบั
การส่ือสาร การพฒันาการจดัการจึงต้องพฒันาการส่ือสารควบคู่ไปด้วย มิฉะนัน้ก็จะเปิดปัญหา
เดิม ๆ ซ า้อีก เหตท่ีุมกัก่อให้เกิดปัญหาในการส่ือสารท่ีมักพบได้แก่ อุปสรรคของการส่ือสาร การ
ส่ือสารท่ีเป็นปัญหาไม่จ าเป็นต้องมาจากสาเหตเุร่ืองอุปสรรคเสมอไป หลายครัง้พบว่าการส่ือสาร
ไม่เป็นผล หรือไม่ได้รับผลดีเท่าท่ีควร ทัง้ ๆ ท่ีปราศจากอุปสรรค กล่าวคือ สถานการของการ
ส่ือสาร อนัประกอบด้วย ผู้ส่งสาร ผู้ รับสาร ช่องทางการส่ือสาร และตวัสารเอง ไม่มีอุปสรรคสิ่งใด
สกดัอยู่ หากแต่ตวัผู้ส่งสารเองก่อให้เกิดปัญหาขึน้ หรือกล่าวอีกนยัหนึ่งคือ มีการท าให้เกิดปัญหา
จากสาเหตุต่าง ๆ ในหลายกรณี ปัญหาท่ีมกัเกิดในระดบัองค์การ คือ การปฏิบตัิท่ีไม่เป็นไปตาม
ระเบียบขององค์การ เพราะเม่ือองค์การได้ก าหนดนโยบาย และถ่ายทอดถึงพนักงานบริหารใน
ระดบัตา่ง ๆ เป็นข้อก าหนดเพ่ือเป็นกรอบหรือแนวทางปฏิบตัไิว้ล่วงหน้า ด้วยการออกเป็นระเบียบ 
และค าสัง่ แตพ่นกังานขาดความเข้าใจ หรือเข้าใจแตไ่มป่ฏิบตัติาม หรือปฏิบตัติา่งไปจากนโยบาย 
เป็นผลให้การปฏิบตังิานโดยรวมไมต่รงตามวตัถปุระสงค์ สมิต สชัฌกุร (2557) 

การติดตอ่ส่ือสาร คือ การติดตอ่ส่งข่าว ความคิดเห็นและท่าทีตา่ง ๆ จากบุคคลหนึ่งหรือ
หลายบุคคลไปยงัอีกบุคคลหนึ่งหรือหลายบุคคล จดุประสงค์ท่ีส าคญัของการติดต่อส่ือสารก็เพ่ือ
ท าให้ผู้ รับสารเกิดความเข้าใจ พยอม วงศ์สารศรี (2542)  

การส่ือสารในองค์การ (Organizational Communication) เป็นกระบวนการส่ือสารเพ่ือ
ประสานงานท่ีเกิดขึน้ในแตล่ะฝ่ายในองค์การ องค์การ (Organization) หมายถึง แหลง่กลางท่ีเป็น
ท่ีรวมเข้าด้วยกันของกลุ่มคนแต่ละปัจจัยทรัพยากรต่าง ๆ เพ่ือการท างานร่วมกันให้บรรลุใน
เปา้หมายผลส าเร็จของกลุม่ท่ีตัง้ไว้ โดยท่ีองค์การจะเป็นระบบท่ีมีการวางกรอบเหตผุลหรือระเบียบ
ส าหรับส่วนรวม ท่ีซึ่งสมาชิกทุกฝ่ายต่างจะต้องยึดมัน่ปฏิบตัิตาม และท างานได้อย่างมีระบบและ
ประสานกันอย่างมีระเบียบ เพ่ือท่ีจะให้งานบรรลุเป้าหมายได้ด้วยประสิทธิภาพ ธงชยั สนัติวงษ์ 
and ชนาธิป สนัตวิงษ์ (2542)  

การติดต่อส่ือสารจึงเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับองค์การ ไม่เฉพาะแต่การใช้ประโยชน์ในด้าน
ความเข้าใจอนัดีต่อกันโดยทั่วไป แต่ยังมีการใช้การส่ือสารส าหรับการสัง่การต่าง ๆ ไปให้บุคคล  
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ไม่ว่าจะเป็นการแจ้งนโยบาย การก าหนดมอบหมายงานหรือการประสานงานต่าง ๆ และใน
ขณะเดียวกนั การติดตอ่ส่ือสารเป็นวิธีท่ีผู้บงัคบับญัชาและผู้ ใต้บงัคบับญัชาจะใช้ประโยชน์ในการ
รายงานหรือสอบถามตลอดจนเสนอความคิดเห็นตา่ง ๆ  

ทัง้นี ้รูปแบบการส่ือสารท่ีใช้ภายในองค์การมีความส าคัญในการประกอบขึน้มาเป็น
โครงสร้างขององค์การ โดยทัว่ไปได้แก่ การส่ือสารจากบนลงล่าง ( Downward Communication) 
เป็นการสั่งงานจากผู้บงัคบับญัชาถึงผู้ ใต้บงัคบับญัชาเก่ียวกับวิธีการปฏิบตัิงานและกฎระเบียบ
ตา่ง ๆ ไปยงัผู้ ใต้บงัคบับญัชา รวมถึงการส่ือสารจากล่างขึน้บน (Upward Communication) เป็น
การส่ือสารจากผู้ ใต้บังคบับญัชาไปยังผู้บงัคบับัญชา หรือการส่ือสารตามแนวนอน (Horizontal 
Communication) ซึ่งเป็นการส่ือสารในระดบัเดียวกนัของผู้ปฏิบตัิงานระหว่างหน่วยงานตา่ง ๆ ใน
องค์การ และการส่ือสารแบบไขว้ (Cross-channel/Diagonal Communication) เป็นการส่ือสาร
ข้ามสายงานเพ่ือแลกเปล่ียนความคิดเห็นระหว่างผู้ปฏิบตัิงานท่ีมีระดบัต่างกัน  รสชงพร โกมลเส
วิน (2547)  

รูปแบบการส่ือสารดังกล่าว นับว่าเป็นส่วนประกอบท่ีส าคัญขององค์การ นอกจากนี  ้
ทิศทางการส่ือสารยังต้องสอดคล้องกับโครงสร้างการบริหารงานในองค์การ และช่วยให้เกิด
ประสิทธิภาพในการส่ือสารส าหรับการบริหารและการปฏิบัติงาน ทัง้นีข้ึน้อยู่กับพฤติกรรมและ
แนวความคดิของผู้ปฏิบตังิาน ท่ีมีอิทธิพลตอ่รูปแบบและกระบวนการส่ือสาร ข่าวสารหรือข้อความ
ท่ีผู้ส่งสารตัง้ใจส่งให้ผู้ รับสารอาจมีความหมายแตกต่างกัน จึงต้องพิจารณาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ
การส่ือสารภายในองค์การ คือ ข้อมลูของผู้บงัคบับญัชา และข้อมูลของผู้ ใต้บงัคบับญัชาจะต้องมี
ความหมายไปในทิศทางเดียวกนั จงึจะท าให้การส่ือสารนัน้ประสบความส าเร็จ 

การส่ือสารท่ีดีมีประสิทธิภาพ จึงเรียกได้ว่าเป็นส่วนส าคัญต่อการสร้างข้อได้เปรียบ
ทางการแข่งขนัเหนือคู่แข่ง ปัจจยัทัง้หลายท่ีส่งผลให้เกิดปัญหาจากการส่ือสารนัน้ หากองค์การ  
พบประเด็นปัญหา รู้สาเหตแุละสามารถบริหารจดัการ องค์การจะมีแนวทางดแูล ปรับเปล่ียนหรือ
พฒันาประเด็นปัญหาตา่ง ๆ ให้ดียิ่งขึน้ ลดปัญหาท่ีเกิดจากการส่ือสารภายในองค์การ จึงกล่าวได้
ว่าการพิจารณาปัจจัยท่ีส่งผลต่อปัญหาและอุปสรรคในการส่ือสารเป็นสิ่งส าคัญ เพ่ือให้เกิด  
การส่ือสารท่ีดีช่วยสร้างประสิทธิภาพและสร้างงานท่ีมีคุณค่าตามเป้าหมายท่ีตัง้ไว้ได้  แพมาลา 
วฒันเสถียรสินธุ์ (2559)  

ธนาคารพาณิชย์ หมายถึง บริษัทมหาชนจ ากัดท่ีได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจการรับ
ฝากเงินท่ีต้องจ่ายคืนเม่ือทวงถามหรือเม่ือครบก าหนดระยะเวลา ให้สินเช่ือ ซือ้ขายตัว๋แลกเงิน  
ซือ้ขายเงินตราตา่งประเทศ รวมถึงธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกบัการประกนัภยัและหลกัทรัพย์ ธุรกิจอนพุนัธ์
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ทางการเงิน ธุรกิจธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ (e-banking)  ธุรกิจการเงินและธุรกิจการให้บริการอ่ืน 
ธนาคารพาณิชย์แบ่งออกได้อีก 4 ประเภท ดงันี ้ธนาคารพาณิชย์ไทย ธนาคารพาณิชย์เพ่ือราย
ย่อย  (Retail Bank) ธนาคารพาณิ ชย์ ท่ี เป็นบ ริษัทลูกของธนาคารพาณิ ชย์ต่างประเทศ 
(Subsidiary) และ สาขาของธนาคารพาณิชย์ตา่งประเทศ (Foreign Bank Branch / Full Branch) 

ธุรกิจเชา่ซือ้ยานยนต์ เป็นธุรกิจท่ีให้สินเช่ือเพ่ือซือ้รถยนต์และรถจกัรยานยนต์แก่ผู้กู้  โดย
ผู้ ให้กู้ จะยังคงความเป็นเจ้าของรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ จนกว่าผู้ เช่าซือ้ได้ช าระค่างวดครบ
ตามจ านวนและระยะเวลาท่ีตกลงไว้ในสญัญาเช่าซือ้และจะให้กรรมสิทธ์ิในสินค้าแก่ผู้ ซือ้เม่ือครบ
สญัญา ซึ่งจะมีความแตกต่างจากธุรกิจลิสซิ่ง (Leasing) เน่ืองจากสญัญาลิสซิ่งจะสามารถเลือก
ตอ่สญัญาเช่าหรือสง่คืนสินค้าแก่ผู้ให้เชา่เม่ือผอ่นช าระครบตามสญัญา ซึ่งสว่นใหญ่มกัพบในกลุ่ม
ลกูค้านิตบิคุคลท่ีต้องการเช่าสินค้าในปริมาณมาก  สินเช่ือเช่าซือ้เป็นสินเช่ือท่ีมีหลักประกัน โดย
อตัราดอกเบีย้ในสญัญาเช่าซือ้จะเป็นแบบเงินต้นคงท่ี (Flat rate) ซึ่งจะค านวณดอกเบีย้จากเงิน
ต้นเต็มจ านวนตลอดอายสุญัญาแม้ว่าผู้ กู้ จะทยอยผ่อนช าระเงินต้นบางส่วนก็ตาม ท าให้ผู้กู้ ต้องมี
ภาระจา่ยดอกเบีย้พร้อมเงินกู้ ท่ีเทา่กนัทกุงวด  

ธุรกิจเช่าซือ้ยานยนต์ มีทิศทางการเติบโตสอดคล้องกับตลาดรถยนต์และมีบทบาท
ส าคญัต่อเศรษฐกิจไทยอย่างต่อเน่ืองในช่วงท่ีผ่าน มาสะท้อนจาก ณ สิน้ปี 2559 สินเช่ือเช่าซือ้
ยานยนต์มีมูลคา่ 0.88 ล้านล้านบาท คิดเป็นสดัส่วน 22.7% ของยอดคงค้างสินเช่ืออปุโภคบริโภค
ของระบบธนาคารพาณิชย์ โดยแนวโน้มอตุสาหกรรมธุรกิจเช่าซือ้ยานยนต์จะยงัอยู่ในทิศทางของ
การฟื้นตัวต่อเน่ือง โดยมีปัจจัยสนับสนุนท่ีส าคญัจากความต้องการเปล่ียนรถยนต์ในโครงการ
รถยนต์คนัแรกหลงัรถยนต์มีอายคุรบ 5 ปี ภาวะเศรษฐกิจท่ีมีแนวโน้มฟืน้ตวั และการท าการตลาด
ของผู้ประกอบการธุรกิจเช่าซือ้ ตลับลักขณ์ ธนดิษฐ์สุวรรณ์ (2560) จากแนวโน้มดงักล่าว ท าให้
ธนาคารพาณิชย์ในฐานะผู้ให้บริการเช่าซือ้ยานยนต์ จ าเป็นต้องมีการเตรียมแผนธุรกิจ การวางกล
ยทุธ์ รวมทัง้ปรับวิธีด าเนินธุรกิจ เพ่ือให้การบริการสามารถตอบโจทย์ลูกค้าได้อย่างทนัท่วงที และ
สามารถแขง่ขนัในตลาดได้  

ในการด าเนินธุรกิจด้านการให้บริการเช่าซือ้ยานยนต์ของธนาคารพาณิชย์นัน้ มี
โครงสร้างการด าเนินงานท่ีเก่ียวเน่ืองกันหลายฝ่าย เช่น ฝ่ายเช่าซือ้ ฝ่ายก ากับสินเช่ือ ฝ่าย
สนบัสนุนสินเช่ือ เป็นต้น ท าให้ต้องมีการติดต่อประสานงานกันระหว่างฝ่ายอยู่เสมอ ผ่านรูปแบบ
การส่ือสารในองค์การ ดงันัน้ รูปแบบการส่ือสารในองค์การโดยเฉพาะรูปแบบการส่ือสารแบบ  
ข้ามสาย จึงมีส่วนส าคญัท่ีจะท าให้การปฏิบตัิงานนัน้ประสบความส าเร็จ หากรูปแบบการส่ือสาร
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แบบข้ามสายไม่ดี ไม่มีประสิทธิภาพ จะท าให้การติดต่อประสานงานของแต่ละฝ่ายเกิดอุปสรรค 
สง่ผลให้มีผลการปฏิบตังิานไมดี่ และท าให้เกิดความไมพ่งึพอใจในการปฏิบตังิานนัน้ ๆ 

ด้วยแนวโน้มอุตสาหกรรมธุรกิจเช่าซือ้ยานยนต์ในปัจจุบัน ท าให้ผู้ บริหารต้องมีการ
ก าหนดนโยบาย และปรับเปล่ียนวิธีการด าเนินงานอยู่เสมอ ดงันัน้ รูปแบบการส่ือสารแบบบนลง
ลา่งก็เป็นสิ่งส าคญั เพราะหากผู้บริหารก าหนดนโยบาย หรือก าหนดวิธีการด าเนินงานใหม ่ๆ แตไ่ม่
สามารถส่ือสารไปยังผู้ปฏิบตัิงานได้ ท าให้นโยบายนัน้ไม่สามารถใช้ปฏิบัติได้จริง ซึ่งก่อให้เกิด
ผลกระทบกบัผลการปฏิบตังิานท่ีไมส่ามารถด าเนินตามเปา้หมายท่ีวางไว้  

การศึกษาวิจยัครัง้นี ้ผู้ วิจยัมีความสนใจท่ีจะศกึษาถึงปัจจยัด้านรูปแบบการส่ือสาร ท่ีมี
ความสมัพันธ์กับความพึงพอใจในการปฏิบตัิงานของพนกังานธนาคารแห่งหนึ่ง เพ่ือน ามาใช้ใน
การวางแผนการตดิตอ่ส่ือสารข้อมลูข่าวสารตา่ง ๆ ขององค์การและเพ่ือสร้างความพึงพอใจในการ
ปฏิบตังิาน ให้พนกังานมีแรงจงูใจท่ีจะท างานให้กบัองค์การได้อยา่งมีประสิทธิภาพ  

 
ความมุ่งหมายของการวิจัย 

ในการวิจยัครัง้นีผู้้วิจยัได้ตัง้ความมุง่หมายไว้ดงันี ้
1. เพ่ือศึกษาปัจจยัด้านรูปแบบการส่ือสารในองค์การ ท่ีมีความสมัพนัธ์กับความพึง

พอใจในการปฏิบตังิานของพนกังานธนาคารแหง่หนึง่  
2. เพ่ือศกึษาความพงึพอใจในการปฏิบตังิานของพนกังานธนาคารแหง่หนึง่  

 
ความส าคัญของการวิจัย 

1. เพ่ือทราบถึงรูปแบบการส่ือสารภายในองค์การว่ามีความสมัพนัธ์กบัความพงึพอใจใน
การปฏิบตังิานของพนกังานหรือไม่ 

2. เพ่ือน าข้อมูลมาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการส่ือสารภายในองค์การให้มี
ประสิทธิภาพ 

3. เพ่ือน าข้อมูลมาใช้เป็นแนวทางในการสร้างความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ
พนกังาน  

 
ขอบเขตของการวิจัย 

การวิจยัครัง้นีผู้้ วิจยัมุ่งศึกษาปัจจยัด้านรูปแบบการส่ือสารในองค์การ ท่ีมีความสมัพนัธ์
กับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารแห่งหนึ่ง ในส่วนงานสินเช่ือรายย่อย 
สาขาส านกังานใหญ่ โดยก าหนดขอบเขตการวิจยัไว้ดงันี ้
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ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้คือ พนักงานธนาคารแห่งหนึ่ง ส่วนงานสินเช่ือราย

ย่อย สาขาส านักงานใหญ่ ประกอบด้วยฝ่ายเช่าซือ้ จ านวน 116  คน ฝ่ายก ากับสินเช่ือ จ านวน 
135 คน ฝ่ายบริหารสินเช่ือรายย่อย จ านวน 231 คน ฝ่ายสนับสนุนสินเช่ือ จ านวน 139 คน ฝ่าย
พฒันาหนีแ้ละกฎหมาย จ านวน 149 คน รวมเป็นจ านวน 770 คน 

 
กลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจยั 

กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้ได้แก่ พนกังานของธนาคารแห่งหนึ่งในส่วนงาน
สินเช่ือรายย่อย สาขาส านกังานใหญ่ ซึ่งผู้ท าการวิจยัทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน จึงค านวณ
ตัวอย่างโดยใช้สูตร Taro Yamane (Yamane Taro, 1970) ค่าความคลาดเคล่ือนในการสุ่ม
ตวัอย่างร้อยละ 5 หรือ .05 จากการค านวณจะได้กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัทัง้สิน้ 264 คน และ
เพิ่มจ านวนตวัอย่างร้อยละ 10 ของกลุ่มตวัอย่างเท่ากับ 26 คน รวมกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั
ทัง้สิน้ 290 คน 

ตวัแปรท่ีศกึษา 
การศกึษาวิจยั เร่ือง “ปัจจยัรูปแบบการส่ือสารท่ีมีความสมัพนัธ์กบัความพึงพอใจใน

การปฏิบตังิานของพนกังานธนาคารแหง่หนึง่” มีตวัแปรท่ีใช้ในการศกึษาวิจยัในครัง้นี ้คือ 
1. ตวัแปรอิสระหรือตวัแปรต้น (Independent Variable) ได้แก่ 

1.1 ปัจจยัรูปแบบการส่ือสาร 
1.1.1 การส่ือสารจากบนลงลา่ง 
1.1.2 การส่ือสารจากลา่งขึน้บน 
1.1.3 การส่ือสารตามแนวนอน 
1.1.4 การส่ือสารแบบข้ามสาย 

2. ตวัแปรตาม (Dependent Variable) คือ ความพึงพอใจในการปฏิบตัิงานของ
พนกังานธนาคารแหง่หนึง่  

2.1 ลกัษณะงานท่ีท า 
2.2 คา่ตอบแทนและสวสัดกิาร 
2.3 ความมัน่คงของงาน 
2.4 ความส าเร็จและความก้าวหน้าในงาน 
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นิยามศัพท์เฉพาะ 
1. พนักงาน หมายถึง พนักงานประจ าท่ีปฏิบัติงานในธนาคารแห่งหนึ่ง ในส่วนงาน

สินเช่ือรายย่อย สาขาส านักงานใหญ่ ได้แก่ พนักงานฝ่ายเช่าซือ้ พนักงานฝ่ายก ากับสินเช่ือ 
พนกังานฝ่ายบริหารสินเช่ือรายย่อย  พนกังานฝ่ายสนบัสนุนสินเช่ือ และพนกังานฝ่ายพฒันาหนี ้
และกฎหมาย โดยแบง่พนกังานเป็น 3 ระดบั คือ   

1.1 พนักงานระดับปฏิบัติการ  หมายถึง  เจ้าหน้าท่ีท่ีท างานในแต่ละฝ่าย ได้แก่
พนกังานในต าแหนง่ Staff 

1.2 พนกังานระดบัหัวหน้างาน หมายถึง หัวหน้างาน หัวหน้าฝ่าย ระดบัผู้บริหารท่ี
ดแูลรับผิดชอบงานในแตล่ะฝ่าย ได้แก่ พนกังานในต าแหนง่ Supervisor 

1.3 พนักงานระดบัหัวหน้างานอาวุโส หมายถึง พนักงานท่ีมีต าแหน่งสูงกว่าระดบั
หวัหน้างานหรือสงูกวา่ต าแหนง่ Supervisor ได้แก่ พนกังานในต าแหนง่ Senior Supervisor ขึน้ไป 

2. การส่ือสารภายในองค์การ หมายถึง กระบวนการแลกเปล่ียนข้อมลูข่าวสาร สร้างการ
รับรู้ ความเข้าใจในนโยบายและเปา้หมายขององค์การ 

3. ปัจจัยรูปแบบการส่ือสาร หมายถึง ลักษณะวิธีการติดต่อส่ือสารในองค์การ เพ่ือใช้
แลกเปล่ียนความรู้ ความเข้าใจ ความคดิเห็นตา่ง ๆ เก่ียวกบัข้อมลูขา่วสารขององค์การ  

ปัจจยัด้านรูปแบบการส่ือสาร ประกอบด้วย 
- การส่ือสารแบบบนลงลา่ง หมายถึง การส่ือสารจากบคุคลท่ีมีต าแหนง่สงูกวา่ไป

ยงับุคคลท่ีมีต าแหน่งต ่ากว่า หรือการส่ือสารจากพนกังานระดบัหวัหน้างาน ไปยงัพนกังานระดบั
ปฏิบตักิาร 

- การส่ือสารแบบล่างขึน้บน หมายถึง การส่ือสารจากบุคคลท่ีมีต าแหน่งต ่ากว่า
ไปยงับคุคลท่ีมีต าแหน่งสงูกว่า หรือการส่ือสารจากพนกังานระดบัปฏิบตัิการ ไปยงัพนกังานระดบั
หวัหน้างาน 

- การส่ือสารแบบตามแนวนอน หมายถึง การส่ือสารท่ีเกิดขึน้ระหว่างบุคคลใน
ระดบัเดียวกนั 

- การส่ือสารแบบข้ามสาย หมายถึง การส่ือสารระหว่างบุคคลท่ีอยู่คนละ
หนว่ยงาน เป็นการตดิตอ่ส่ือสารข้ามแผนก 

4. ความพึงพอใจในการปฏิบตังิาน หมายถึง ความรู้สึกพอใจในงานท่ีท า และเต็มใจท่ีจะ
ปฏิบตังิานนัน้ให้บรรลวุตัถปุระสงค์ขององค์การ  

ความพงึพอใจในการปฏิบตังิาน ประกอบด้วย 
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- ลักษณะงานท่ีท า หมายถึง ลักษณะงานท่ีส่งเสริมให้ผู้ ท่ีท างานนัน้ มีโอกาส
ประสบความส าเร็จในการท างาน 

- คา่ตอบแทนและสวสัดกิาร หมายถึง การจ่ายคา่แรงงานและสวสัดกิารท่ีมีความ
ยตุธิรรมและเทา่เทียมกนั 

- ความมัน่คงของงาน หมายถึง ลกัษณะงานมีความมัน่คง ท าให้คนพอใจท่ีจะ
ท างานนัน้อยา่งตอ่เน่ือง 

- ความส าเร็จและความก้าวหน้าในงาน หมายถึง โอกาสท่ีจะได้รับการแต่งตัง้
เล่ือนต าแหนง่และประสบความส าเร็จ 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
เร่ือง ปัจจัยรูปแบบการส่ือสารท่ีมีผลความสมัพันธ์กับความพึงพอใจในการปฏิบตัิงาน

ของพนกังานธนาคารแหง่หนึง่  
 

ตัวแปรอิสระ 
 

 
 

 
ปัจจัยรูปแบบการส่ือสาร 
การส่ือสารจากบนลงลา่ง 
การส่ือสารจากลา่งขึน้บน 
การส่ือสารตามแนวนอน 
การส่ือสารแบบข้ามสาย 
 
 
 
 
 
 

 

    ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 

 ความพงึพอใจในการปฏิบัตงิาน 
 ของพนักงานธนาคารแห่งหน่ึง 

  ลกัษณะงานท่ีท า 
 คา่ตอบแทนและสวสัดกิาร 
 ความมัน่คงของงาน 
 ความส าเร็จและความก้าวหน้า 
ในงาน 
 
 
 
 

 
ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 

 
 

สมมตฐิานในการวิจัย 
1. พนกังานท่ีมีรูปแบบการส่ือสาร ได้แก่ การส่ือสารจากบนลงล่าง การส่ือสารจากล่าง

ขึน้บน การส่ือสารตามแนวนอน การส่ือสารแบบข้ามสาย มีความสมัพนัธ์กบัความพึงพอใจในการ
ปฏิบตังิาน 



 

บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
การวิจัยเร่ือง ปัจจัยรูปแบบการส่ือสารท่ีมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการ

ปฏิบตัิงานของพนกังานธนาคารแห่งหนึ่ง ผู้ วิจยัได้ศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง และได้
น าเสนอตามหวัข้อดงัตอ่ไปนี ้

1. แนวคดิและทฤษฎีการส่ือสารในองค์การ 
2. แนวคดิและทฤษฎีเก่ียวกบัความพงึพอใจในการปฏิบตังิาน 
3. งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 
1. แนวคิดและทฤษฎีการส่ือสารในองค์การ 

การส่ือสาร เป็นกระบวนการส าคญัของการบริหารงานในองค์การท าให้เกิดประสิทธิภาพ 
อีกทัง้เป็นการสร้างการรับรู้ แลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสาร ความคิดเห็นระหว่างฝ่ายต่างๆ ตลอดจน
ระหว่างบุคคลกับบุคคล เพ่ือให้เกิดความเข้าใจในข้อมูลข่าวสารท่ีตรงกันและเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน ซึ่งจะท าให้เกิดความส าเร็จตามเป้าหมายท่ีตัง้ไว้ แนวคิดในการส่ือสารท่ีมีความจ าเป็น
หลกั คือ การเปิดรับข้อมลูข่าวสาร และการรับรู้ข้อมลูขา่วสาร เพ่ือให้กระบวนการของการส่ือสารมี
การแลกเปล่ียนข้อมลูขา่วสาร เพ่ือบรรลวุตัถปุระสงค์ท่ีต้องการ 

การส่ือสาร มีผู้ ให้ความหมายไว้มากมาย ผู้วิจยัได้รวบรวมความหมายของการส่ือสารไว้
ดงันี ้

สมเดช มุงเมือง (2549) กล่าวถึง การติดต่อส่ือสาร คือ กระบวนการส่งและรับข้อมูล
ขา่วสารเพ่ือให้เกิดความเข้าใจในความหมายท่ีตรงกนั 

เอือ้การย์ สันติศิริ (2546) กล่าวถึง การส่ือสาร คือ กระบวนการถ่ายทอดสด หรือ
แลกเปล่ียนข้อมลูขา่วสาร จากผู้สง่สารผา่นส่ือตา่ง ๆ ซึ่งอาจเป็นค าพดู การเขียน การแสดงทา่ทาง
ไปยังผู้ รับสารอย่างมีวัตถุประสงค์ ท าให้ผู้ รับสารเข้าใจความหมาย และมีการตอบสนองตาม
วตัถปุระสงค์ของผู้สง่สาร 

เรวัตร สมบัติทิพย์ (2543) กล่าวถึง การส่ือสาร คือ กระบวนการแลกเปล่ียนข่าวสาร 
ความเช่ือ ความรู้สึก ความปรารถนา และความเข้าใจระหว่างบุคคลทัง้ภายใน และภายนอก
องค์การ มีรูปแบบการส่ือสารทัง้ท่ีเป็นค าพูด ข้อเขียน หรือไม่เป็นลายลกัษณ์อกัษร ซึ่งทิศทางการ
ไหลของข่าวสารจะเป็นทัง้จากบนลงล่าง จากล่างขึน้บน ระดบัเดียวกัน หรือกับองค์การภายนอก
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เพ่ือให้เกิดความเข้าใจร่วมกัน สามารถประสานงานให้ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้องได้ปฏิบตัิงานตรงตาม
วตัถปุระสงค์ท่ีต้องการก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการท างาน 

ณรงค์ สมพงษ์ (2543) กล่าวถึง การตดิตอ่ส่ือสาร หรือการส่ือสาร หมายถึง สิ่งท่ีมุ่งสร้าง
ให้เกิด “ความร่วมกัน” ระหว่างบุคคลท่ีเก่ียวข้อง ฉะนัน้ การส่ือสาร หมายถึงกระบวนการส่งหรือ
แลกเปล่ียนข่าวสาร ความคิด ทศันคติ จากบุคคลหนึ่งไปยงัอีกบุคคลหนึ่ง ตามความหมายนีก้าร
ติดต่อส่ือสารจะต้องมีคู่สารเกิดขึน้ คือ ผู้ ส่งสาร และผู้ รับสาร โดยมีสารท่ีจะส่ งและช่องทางการ
ส่ือสารท่ีสารนัน้จะถกูสง่ผา่นไปด้วย 

เฉลิมพล พนัธ์บวั (2549) กล่าวว่า การติดตอ่ส่ือสารมีความส าคญัอย่างยิ่ง ไม่เฉพาะแต่
การใช้ประโยชน์ในด้านการท าความเข้าใจอนัดีตอ่กนัโดยทัว่ ๆ ไปเท่านัน้ การติดตอ่ส่ือสารยงัเป็น
สิ่งท่ีขาดไม่ได้ในกระบวนการบริหารงาน ถ้าขาดการติดตอ่ส่ือสารแล้ว การด าเนินงานในองค์การ
จะไม่ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี เพราะการติดต่อส่ือสารมีจดุมุ่งหมายเพ่ือให้การด าเนินงานส าเร็จตาม
แผนท่ีได้ก าหนดไว้ และเป็นการกระตุ้นเตือนให้มีการปฏิบตัิตามแผนเพ่ือบรรลุเป้าหมายท่ีวาง
เอาไว้ 

สรุปได้วา่ การส่ือสาร หมายถึง กระบวนการแลกเปล่ียนข่าวสาร ความคิด ทศันคติ จากผู้
ส่งสารไปยังผู้ รับสาร อาจเป็นค าพูด การเขียน การแสดงท่าทาง เพ่ือให้เกิดความเข้าใจใน
ความหมายท่ีตรงกนั เพ่ือให้การด าเนินงานส าเร็จบรรลตุามเปา้หมาย 

การส่ือสารภายในองค์การ มีนกัวิชาการตา่ง ๆ ได้ให้ความหมายไว้ ดงันี ้
สร้อยตระกูล (ติวยานนท์) อรรถมานะ (2550) อธิบายว่า องค์การเป็นการร่วมมือ

ประสานงานในกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีมีเหตผุลของบุคคลจ านวนหนึ่ง เพ่ือให้บรรลุความประสงค์หรือ
จดุมุ่งหมายท่ีมีอยู่ร่วมกันอย่างชดัเจนด้วยวิธีการแบ่งแรงงานและหน้าท่ี (Division of labor and 
function) ตามสายงานท่ีก าหนดล าดบัชัน้ของอ านาจหน้าท่ี (a hierarchy of authority) และความ
รับผิดชอบ อาจวิเคราะห์ได้ว่าองค์การจะต้องประกอบด้วยบุคคลมากกว่าหนึ่งคนมาร่วมกนัอย่าง
จริงจงัเพ่ือท่ีจะได้บรรลเุปา้หมายท่ีได้ตัง้ไว้ มีความจ าเป็นต้องมีโครงสร้าง (Structure) ท่ีจดัตัง้ขึน้
ตามหลักการจัดตัง้องค์การอย่างมีระเบียบ และมีการจัดแบ่งแรงงานและหน้าท่ีตามสายงานท่ี
ก าหนดไว้ มีล าดบัชัน้ของอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบระบไุว้อยา่งชดัเจน 

กิติมา สรุสนธิ (2548) กล่าวถึง การส่ือสารภายในองค์การ ว่าเป็นกระบวนการอย่างหนึ่ง
ของการแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสารท่ีเกิดขึน้ในองค์การ ระหว่างบคุคลทกุหน่วยงานทกุระดบั โดยท่ี
บุคคลเหล่านัน้จะมีความสัมพันธ์ภายใต้บรรยากาศ สภาพแวดล้อมการท างานในองค์การท่ี
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สามารถแปรเปล่ียนไปตามกาลเทศะ และบุคคล รวมถึงเก่ียวข้องกับเนือ้หา วตัถุประสงค์ในการ
ส่ือสารนัน้ 

ปรมะ สตะเวทิน (2546) ให้นิยามของการส่ือสารภายในองค์การว่า เป็นการส่ือสาร
ระหว่างบุคคลท่ีเป็นสมาชิกขององค์การ หรือหน่วยงานท่ีมีความเป็นทางการ มีวัตถุประสงค์ 
นโยบาย การแบง่งาน เพ่ือให้ปฏิบตังิานขององค์การให้บรรลตุามเปา้หมาย 

วิรัช ลภิรัตนกลุ (2540) ได้อธิบายความหมายของการติดตอ่ส่ือสารภายในองค์การ ไว้ว่า 
หมายถึง การติดต่อส่ือสารกับบุคลภายในองค์การ/สถาบัน ซึ่งก็คือ ผู้บริหารและพนักงานของ
องค์การ การส่ือสารภายในองค์การท่ีมีประสิทธิภาพจะท าให้ลูกจ้างและพนักงานขององค์การ
รับทราบข่าวสารความเคล่ือนไหวขององค์การ สามารถป้องกันความขดัแย้งและภาวะข่าวลือท่ี
กระทบตอ่ขวญัก าลงัใจของพนกังานได้ดี 

สมใจ ลกัษณะ (2542) ได้อธิบายความหมายของการติดต่อส่ือสาร หมายถึง การสร้าง
ความรับรู้ความเข้าใจให้เกิดขึน้กบัสมาชิกใหม่ ในเร่ืองตา่ง ๆ ท่ีทกุคนควรรู้ เข้าใจ หรือสิ่งท่ีอยากรู้
อยากเข้าใจ เกณฑ์ของการส่ือสารท่ีดี คือ รู้เข้าใจถูกต้องตรงกันระหว่างผู้ ให้ข่าวสารกับผู้ รับสาร 
รวดเร็ว ทนัสมยั และชดัเจน 

นิตยา เงินประเสริฐศรี (2542) ได้อธิบายความหมายของการติดต่อส่ือสารขององค์การ 
(organizational communication) หมายถึง การแลกเปล่ียนสารสนเทศและความรู้ในหมู่สมาชิก
องค์การ เพ่ือให้บรรลุประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์การ การติดต่อส่ือสารขององค์การมี
หลายระดบั ได้แก่ ระดบัปัจเจกบคุคล ระดบักลุม่ และระดบัองค์การ 

สรุปได้ว่า การส่ือสารภายในองค์การ เป็นการถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ระหว่าง
บคุคล หรือหน่วยงาน ผ่านรูปแบบวิธีการส่ือสารตา่ง ๆ เพ่ือให้เกิดการรับรู้ ความเข้าใจ และน าไป
ปฏิบตัติาม เพ่ือให้บรรลปุระสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์การ  

การส่ือสารเป็นสิ่งส าคญัยิ่งในองค์การ เป็นกระบวนการแลกเปล่ียนข้อมลูข่าวสาร สร้าง
การรับรู้ ความเข้าใจในนโยบายและเปา้หมายขององค์การ การส่ือสารเป็นการสร้างความสมัพนัธ์
ระหว่างบุคคลในองค์การ รวมถึงสร้างขวญัและก าลงัใจให้กับพนกังานในองค์การได้ โดยเฉพาะ
ช่วงท่ีเกิดการเปล่ียนแปลง การส่ือสารยิ่งทวีความส าคญัมากขึน้ เพราะช่วยท าให้เกิดความเข้าใจ
ในทิศทางเดียวกนัและเกิดการร่วมมือกนัของพนกังานในองค์การ 

ความส าคญัของการส่ือสาร 
การส่ือสารเป็นกระบวนการท่ีเกิดขึน้เป็นปกติของคนทุกคน และมีความเก่ียวข้องไป

ถึงบุคคลอ่ืน ตลอดจนสงัคมท่ีแต่ละคนเก่ียวข้องอยู่ ไม่ว่าท าสิ่งใดล้วนต้องอาศยัการ ส่ือสารเป็น
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เคร่ืองมือช่วยให้บรรลุจดุประสงค์ทัง้สิน้ และในสภาพสงัคมปัจจบุนัท่ีคนจะต้องเก่ียวข้องกันมาก
ขึน้การส่ือสารก็ยิ่งมีความส าคญัต่อบุคคล และสงัคมมากขึน้ หากคนในสงัคมขาดความรู้ความ
เข้าใจในการส่ือสาร ไม่สามารถถ่ายทอดความรู้ความคิด หรือท าให้เกิดความเข้าใจระหว่างกนัได้ 
ย่อมจะท าให้เกิดปัญหาต่าง ๆ มากมายปัญหาท่ีเกิดขึน้กบับคุคลและสงัคมทกุวนันีมี้อยู่ไม่น้อยท่ี
เป็นสาเหตมุาจากความล้มเหลวของการส่ือสาร ดงันัน้การส่ือสารจึงมีความส าคญัส าหรับบุคคล
และสงัคมหลายด้าน ดงัตอ่ไปนี ้ปรมะ สตะเวทิน (2536)  

1. ด้านชีวิตประจ าวนั ในชีวิตประจ าวนัหนึง่ ๆ แตล่ะคนจะต้องส่ือสารกบัตวัเอง และ
ส่ือสารกบับคุคลอ่ืนตลอดเวลานบัตัง้แตเ่วลาต่ืนนอนก็ต้องส่ือสารกบัตวัเอง และคนอ่ืนท่ีอยู่ใกล้ตวั 
การฟังวิทย ุอา่นหนงัสือ ออกจากบ้านไปปฏิบตัภิารกิจประจ าวนัก็ต้องพบปะบคุคล และเหตกุารณ์
ต่าง ๆ ล้วนแต่เป็นเร่ืองท่ีต้องท าการส่ือสารอยู่ตลอดเวลา ไม่ในฐานะผู้ส่งสารก็ในฐานะผู้ รับสาร 
หากคนเราขาดความรู้ หรือทกัษะการส่ือสารก็อาจท าให้การปฏิบตัิภารกิจประจ าวนัอาจบกพร่อง
ได้ 

2. ด้านสงัคม การรวมกลุม่ในสงัคมทัง้ในระดบัครอบครัว ชมุชน จนถึงระดบัประเทศ 
จะต้องมีการส่ือสารให้เกิดความเข้าใจร่วมกันในเร่ืองต่าง ๆ มีกระบวนการท าให้คนยอมอยู่ใน
กฎเกณฑ์กตกิาของสงัคมมีการถ่ายทอดความรู้ และท านบุ ารุงศลิปวฒันธรรม 

3. ด้านธุรกิจอตุสาหกรรม เก่ียวกับการโฆษณาสินค้า การประชาสมัพนัธ์ทัง้ภายใน 
และภายนอกองค์การ การบริหารติดต่อประสานงาน การฝึกอบรมพนักงาน การใช้เคร่ืองมือ
เทคโนโลยีการส่ือสาร ฯลฯ กิจการด้านอุตสาหกรรมจะต้องมีการส่ือสารท่ีดีจึงจะประสบผลส าเร็จ
ได้ 

4. ด้านการเมืองการปกครอง กิจกรรมด้านการเมืองการปกครองจะต้องใช้การส่ือสาร
ทกุขัน้ตอน เช่น การประชาสมัพนัธ์ผลงานของรัฐบาล การสร้างความเข้าใจกับประชาชนในเร่ือง
ตา่ง ๆ การบงัคบับญัชาสัง่การ การให้บริการประชาชน การชกัชวนให้ปฏิบตัติามระเบียบกฎหมาย
ซึง่ล้วนจะต้องใช้เทคนิควิธีการของการส่ือสารทัง้สิน้ 

5. ด้านการเมืองระหว่างประเทศ ซึ่งจะต้องมีการติดต่อสัมพันธ์ในด้านต่าง ๆ เช่น 
การค้า การทหาร การท าสนธิสญัญา ฯลฯ การมีนกัการฑตูประจ าในประเทศตา่ง ๆ ความสมัพนัธ์
ระหว่างประเทศในเร่ืองต่าง ๆ เหล่านีมี้ความจ าเป็นต้องใช้การติดต่อส่ือสารระหว่างกันอยู่เสมอ 
หากผู้ เก่ียวข้องมีความรู้ และทกัษะในการส่ือสารเพียงพอย่อมสามารถสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีต่อ
กนัได้ 
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ซึ่งสอดคล้องกับ มัลลิกา คณานุรักษ์ (2548) ท่ีได้กล่าวว่า พฤติกรรมการส่ือสารมี
ความส าคญัมาก ดงันี ้

1. พฤติกรรมการส่ือสารท าให้มนุษย์อยู่ร่วมกนัอย่างมีความสุข มีความเข้าใจต่อกัน 
มนุษย์สามารถอยู่ร่วมกันในสงัคมอย่างมีคามสุขได้ด้วยพฤติกรรมการส่ือสาร การติดต่อสมัพนัธ์
ระหว่างมนุษย์ในสงัคม จ าแนกเป็น 2 ลักษณะ ขวัญเรือน กิติวัฒน์ and ภัสวลี นิติเกษตรสุนทร 
(2540) คือ  

1.1 พฤติกรรมภายใน (Covert Behavior) เป็นพฤติกรรมการส่ือสารท่ีไม่สามารถ
มองเห็น ได้แก่ พฤติกรรมท่ีเก่ียวกับระดบัสติปัญญา จิตใจ อารมณ์ ความรู้สึกซึ่งจะมีผลต่อการ
เรียนรู้ การคิด การตดัสินใจ การจดจ า ฯลฯ เชน่ เวลาท่ีผู้ส่งสารส่ือสารกบัผู้ รับสารหลายคน ดจูาก
ภายนอกทกุคนสนใจฟังสาร แตก็่จะไม่สามารถจะรู้ได้ว่า แต่ละคนคิดอะไรอยู่ คิดตรงกบัผู้ส่งสาร
หรือไม่ ไม่มีใครรู้ได้ ถ้าผู้ รับสารไม่แสดงปฏิกิริยา หรือไม่พูดออกมา เพราะเป็นพฤติกรรมภายใน
ของผู้ รับสารท่ีผู้ รับสารรู้เอง แตค่นอ่ืนไมส่ามารถรู้ได้ 

1.2 พฤติกรรมภายนอก (Overt Behavior) เป็นพฤติกรรมการส่ือสารท่ีมองเห็น
ได้ชดัเจน เห็นได้จากการท่ีมีคนปฏิสมัพนัธ์กบัเหตกุารณ์กบับคุคลอ่ืนในสภาพแวดล้อมตา่ง ๆ กัน 
เช่น พฤติกรรมการแต่งกาย แต่งเคร่ืองประดับ การใช้เสียง การแสดงสีหน้า หรือการพูด ฯลฯ  
เม่ือใดท่ีคนแสดงพฤตกิรรมการส่ือสารแบบนีอ้อกมาคนทัว่ไปจะมองเห็นทนัที 

เม่ือมนษุย์สามารถส่ือสารกบัคนอ่ืนด้วยวจันภาษา และอวจันภาษาในสงัคมแล้ว
ก่อให้เกิดความเข้าใจ เกิดความรู้สึกท่ีดีต่อกัน ก็จะท าให้การติดต่อส่ือสารกันในกลุ่มสังคม
ด าเนินการไปด้วยดีจากพฤติกรรมการส่ือสารของมนุษย์ท่ีพยายามปรับความเข้าใจท่ีดีต่อกัน 
มนษุย์ก็จะอยูใ่นสงัคมอยา่งมีความสขุ 

2. พฤติกรรมการส่ือสาร ท าให้มนุษย์ได้พฒันาการส่ือสารระหว่างมนุษย์ด้วยกันให้
เจริญมาเป็นล าดบั แม้ว่ามนุษย์จะเร่ิมต้นด้วยการพยายามคิดประดิษฐ์ภาษา ทัง้ภาษาพูดและ
ภาษาเขียนเพ่ือเผยแพร่กระจายและถ่ายทอดข่าวสาร ความคิดเห็น ความรู้ ฯล ไปยงัสมาชิกใน
สงัคม ตลอดจนอนุชนรุ่นหลงัจะเป็นสิ่งท่ีเป็นไปได้ไม่ยาก โดยการบอกเล่าจากปากต่อปาก และ
การจดบนัทกึเป็นหลกัฐานซึง่เป็นการส่ือสารในรูปแบบท่ีใช้ถ้อยค าหรือการส่ือสารแบบวจันภาษาก็
ตามและจากจุดนัน้เองเป็นต้นแบบของพฤติกรรมการส่ือสารของมนุษย์ท่ีแตกต่างไปจาก
พฤตกิรรมการส่ือสารของมวลสตัว์โลกอยา่งท่ีเห็นปัจจบุนั 

ความส าคญัของการส่ือสารองค์การ  
เสนาะ ตเิยาว์ (2541) กลา่วถึงความส าคญัของการส่ือสารองค์การ ดงันี ้
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1. จัดหาข้อมูลเพ่ือสามารถแข่งขันกับองค์การอ่ืน การด าเนินงานขององค์การจะ
ประสบความส าเร็จมากน้อยเพียงใด ส่วนหนึ่งอยู่ท่ีความสามารถท่ีจะแข่งขันกับองค์การอ่ืน 
โดยเฉพาะทางธุรกิจนบัวา่เป็นหวัใจส าคญัของการด าเนินงาน การแข่งขนัเป็นเร่ืองต้องอาศยัข้อมลู
ตา่ง ๆ หลายอยา่ง เพ่ือน ามาใช้ในการปรับตวัให้เข้ากบัสภาพการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป 

2. ใช้เป็นเคร่ืองมือในการตัดสินใจ เป้าหมายการด าเนินธุรกิจคือ พยายามท าให้
ธุรกิจนัน้ ประสบผลส าเร็จ ซึง่ขึน้อยู่กบัการตดัสินใจของผู้บริหาร นกับริหารท่ีรอบคอบต้องแสวงหา
ข้อมลูท่ีเป็นประโยชน์ตอ่เขาอยู่ตลอดเวลา 

3. สร้างความสมัพนัธ์ภายในและภายนอกองค์การ ยิ่งองค์การบริหารขนาดใหญ่ขึน้
เท่าใดช่องว่างระหว่างพนกังานกับผู้บริหาร และระหว่างบริษัทกับลูกค้าหรือสงัคมจะขยายกว้าง
ขึน้เท่านัน้ ผู้บริหารอยู่ในฐานะท่ีจะต้องจดัหาข้อมูลต่าง ๆ เพ่ือสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างทัง้
สองฝ่าย ซึ่งนอกจากจะก่อให้เกิดความพอใจแล้ว ยังส่งผลถึงประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงานอีก
ด้วย 

4. ช่วยให้เกิดการพัฒนาการท างานท่ีมีประสิทธิภาพ การท่ีบุคลากรสามารถท่ีจะ
ส่ือสารกนัได้อยา่งไมมี่ข้อจ ากดั และมีความไว้วางใจกนั ยอ่มน าไปสูก่ารท างานแบบสร้างสรรค์ ท า
ให้เกิดผลงานท่ีดีและน าองค์การไปสูค่วามส าเร็จในท่ีสดุ 

กระบวนการตดิตอ่ส่ือสาร 
ปรียาพร วงศ์อนตุรโรจน์ (2544) กลา่วถึง กระบวนการตดิตอ่ส่ือสาร ดงันี ้

1. ผู้ ส่ง (Sender) หมายถึง ผู้ พูด ผู้ เขียน ผู้ แสดง มีข่าวสาร ความคิดเห็นหรือ
ความจริงท่ีต้องการส่งไป เรียกว่า ความคิด (Ideation) ความคิดนีส้ าคญัท่ีสดุและเป็นพืน้ฐานของ
ขา่วสาร ความคิดเกิดขึน้ตามเหตผุล ความคิดจะลึกซึง้เพียงไรขึน้อยูก่บัความสามารถของผู้คิดจะ
สง่สาร ผู้สง่ควรคดิเป็นล าดบัขัน้ คดิให้แจม่แจ้งและมีความหมายก่อนสง่ขา่วสารไป 

2. ส่งรหัส (Encoding) คือ ผู้ ส่ง พยายามเรียบเรียงความคิดนัน้ออกมาเป็น
ค าพดู สญัลกัษณ์ การแสดง การส่งรหสั เป็นสิ่งจ าเป็นเพราะข่าวสารจะส่งผ่านไปยงัผู้ อ่ืนได้ก็ด้วย
การมีส่ือด้วยเหตนีุ ้ถ้าผู้สง่สามารถใช้ส่ือได้ถกูต้องและง่ายก็สะดวกแก่ผู้ รับ 

3. ข่าวสาร (Message) ข่าวสารท่ีใช้แบ่งเป็น 2 รูปแบบคือ ข่าวสารท่ีใช้วาจา 
ได้แก่ การใช้ค าพูด การเขียน ส่วนข่าวสารท่ีไม่ใช้วาจา ไดแก่ การใช้สญัลกัษณ์เป็นส่ือ ในการส่ง
ข่าวสาร การส่งข่าวสารท่ีส าคญั คือ ประสิทธิภาพของส่ือท่ีส่งไปยงัผู้ รับ จะต้องมีคณุสมบตัิหลาย
ประการ เพ่ือท่ีวา่ขา่วท่ีเผยแพร่ออกไปมีผลกบัผู้ รับแนน่อน ประสิทธิภาพของส่ือสารมีดงันี ้
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3.1 ความน่าเช่ือถือของแหล่งข้อมูล ข้อมูลท่ีได้มา ถ้ามาจากแหล่งท่ีผู้ รับ
เช่ือถือได้ก็เป็นไปตามจุดมุ่งหมายของการให้ข่าวสาร ความคิดเห็นจะเปล่ียนรูปไปตามเปา้หมาย
เดิมของการส่ือสารหรือไม่เพียงใด ขึน้อยู่กับการไว้วางใจ ความน่าเช่ือถือในตัวผู้ ส่งหรือแหล่ง
ขา่วสาร 

3.2 ความกลมกลืน ค าพูด และท่าทาง ซึ่งประกอบขึน้เป็นข่าวของการ
ติดต่อส่ือสารต้องให้เหมาะสม กลมกลืนเข้ากนัได้กบัสภาพแวดล้อมควรเปิดโอกาสให้ผู้ รับ ผู้ส่งมี
สว่นร่วมด้วย 

3.3 เนือ้หา เนือ้หาของข่าวท่ีเผยแพร่ออกไปต้องมีความหมาย มีหลักฐาน
อ้างอิง ไมใ่ชค่ าพดูลอยๆ 

3.4 ความตอ่เน่ือง ข่าวสารเผยแพร่ไปต้องตดัตอ่เป็นเร่ืองเดียวกนั นอกจากนี ้
ต้องท าบอ่ย ๆ เพ่ือให้เกิดผลท่ีแนน่อน 

3.5 ช่องทางท่ีส่งข่าวสาร การท่ีจะเยแพร่ข่าวสารไปยังคนหมู่มาก ท่ีมี
คณุสมบตัิแตกต่างกัน ควรอาศยัเคร่ืองมือหลายอย่างประกอบ เช่น วิทยุ โทรทัศน์ หนงัสือพิมพ์ 
แผน่ปลิว เป็นต้น 

3.6 ความชดัเจน ข่าวสารท่ีส่งไป ต้องมีความชดัเจนไม่ก ากวม ไม่คลุมเครือ 
ง่ายตอ่การตีความหมาย ใช้ภาษาง่าย ๆ สัน้ ๆ ได้ความชดัเจน 

3.7 ความสามารถของผู้ รับ ควรค านึงถึงผู้ รับว่าเป็นใคร มีความสามารถ
เพียงใดในการรับ มิฉะนัน้ขา่วสารท่ีสง่ไปก็ไมมี่ประโยชน์ 

4. ช่องรับข่าวสาร (Channel) ช่องรับข่าวสารเป็นการถ่ายทอดจากบคุคลหนึ่งไป
ยังอีกบุคคลหนึ่งเช่น กระดาษใช้ส าหรับการเขียนจดหมาย ไมโครโฟนใช้ส าหรับการกระจาย
ข่าวสาร การติดต่อส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต้องมีช่องทางข่าวสารท่ีเหมาะสมกับ
ข่าวสารท่ีส่งไป การพูดจากันทางโทรศพัท์ไม่เหมาะกับงานวิชาการด้านเทคนิค มีแผนผงัไดอาแก
รม ความต้องการของผู้ รับก็เช่นกัน ท าให้ต้องเลือกช่องรับข่าวสารท่ีเหมาะสม ผู้ ท่ีอ่านหนงัสือไม่
ออก การสง่ขา่วสารทางหนงัสือก็จะไมมี่ประโยชน์  

5. ผู้ รับ (Receiver) ผู้ รับข่าวสารได้ดีต้องสอดคล้องกับส่ือ เช่น ถ้าส่ือด้วยค าพูด 
ผู้ รับต้องเป็นผู้ ฟังท่ีดี ฟังแล้วจบัใจความได้ ถ้าส่ือด้วยการเขียน ผู้ รับต้องอ่านแล้วจับใจความได้ 
เข้าใจ โดยพิจารณาถึงคณุสมบตัขิองผู้ รับ ดงันี ้

5.1 วยัของผู้ รับ วยัแต่ละวยัมีความในใจต่างกนั แม้แตค่ าพูดท่ีใช้ก็แตกต่าง
กนั 
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5.2 เพศ ชายและหญิงมีความสนใจแตกต่างกัน วิทยุท่ีส่งในภาคกลางวัน
มกัจะค านงึถึงผู้ ฟังท่ีเป็นกลุม่แมบ้่าน 

5.3 การศกึษา ระดบัการศกึษาท่ีแตกตา่งกนั ความเข้าใจในเร่ืองท่ีพดูตา่งกนั 
รวมทัง้ลกัษณะทางวิชาชีพท่ีศกึษา 

5.4 ฐานะทางสงัคมและเศรษฐกิจ จะมีความต้องการและรสนิยมตา่งกนั 
5.5 บริเวณท่ีอยู่อาศยั หากบ้านอยู่หา่งไกล การส่งขา่วสารจะเป็นอีกลกัษณะ

หนึง่รวมทัง้การค านงึถึงผู้ รับด้วยวา่มีส่ือท่ีจะรับได้หรือไม่ 
5.6 ศาสนา ศาสนาตา่งกนั ความคดิเห็น ความเช่ือ ความศรัทธาจะตา่งกนั ผู้

สง่ต้องค านงึถึงผู้ รับวา่นบัถือศาสนาใด 
5.7 เชือ้ชาติและภาษาท่ีต่างกัน ท าให้การใช้ภาษา สัญลักษณ์รวมทัง้การ

แปลผลข้อมลูแตกตา่งกนัไปด้วย 
6. การถอดรหัส (Decoding) การถอดรหัส เป็นกระบวนการตีความหมายของ

ผู้ รับ การแปลความหมายเป็นข่าวสารเป็นกระบวนการท่ีมีขัน้ตอน ขัน้ตอนแรกผู้ รับต้องเป็นผู้ รู้
ขา่วสารก่อนแล้วจึงตีความ การถอดรหสัมีผลขึน้กบัประสบการณ์ของผู้ รับ การประเมินผลของผู้ รับ 
ภาษา ท่าทางและความคาดหวงัของผู้ รับ เช่น การถอดรหสัจะเกิดปัญหาขึน้ เม่ือฝ่ายบริหารถาม
พนกังานว่า เขาต้องการท างานนอกเวลาในวนัสดุสปัดาห์หรือไม่ อาจเกิดความเข้าใจไปคนละทาง 
ผู้ ถามเข้าใจว่าการให้มาท างานนอกเวลาเป็นการแบ่งปันผลประโยชน์ให้เพิ่มขึน้เป็นความ
ปรารถนาดี แตผู่้ ฟังกลบัเข้าใจวา่ถกูขอให้มาท างานเพิ่มเตมิทัง้ ๆ ท่ีเป็นวนัหยดุควรจะได้พกัผอ่น 

7. สิ่งรบกวน (Noise) สิ่งรบกวนท่ีท าให้การส่งสารเกิดความเข้าใจผิด และการ
ตีความ หมายผิดไป เสียงอาจหมายถึงความไม่ตัง้ใจฟัง ส่ือท่ีขาดประสิทธิภาพ เสียงไม่ชัดเจน 
เสียงคอ่ย สามารถเกิดได้ทกุขัน้ตอนของการตดิตอ่ส่ือสาร เชน่ เสียงวิทยถุกูรบกวนด้วยอากาศท่ีไม่
ดี สิ่งรบกวนจะเกิดขึน้ในชว่งของการสง่รหสัและการถอดรหสั 

8. ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) การให้ข้อมูลย้อนกลับ เป็นการตีกลับของ
กระบวนการติดตอ่ส่ือสาร ถึงความรู้สึกของผู้ รับสารและผู้ รับสารก็กลายเป็นผู้ส่งสาร ซึ่งมีรูปแบบ
ของการย้อนกลบัแตกตา่งกนัไป บางทีก็เป็นการย้อนกลบัจากผู้ รับ บางทีผู้ รับไม่กล้าแสดงออก แต่
ก็มีการย้อนกลบัทางอ้อมจากบุคคลอ่ืน ๆ ถ้าไม่มีข้อมูลย้อนกลบั ฝ่ายจัดการก็จะไม่รู้หรือรู้สาย
เกินไปท่ีจะแก้ไขสถานการณ์นัน้ ๆ 

สรุปได้ว่า กระบวนการติดต่อส่ือสาร ประกอบด้วย ผู้ ส่ง รหัส ข่าวสาร ช่องรับข่าวสาร 
ผู้ รับ การถอดรหสั สิ่งรบกวน และข้อมูลย้อนกลบั โดยผู้ส่งสารควรมีการคิดแบบเป็นล าดบัขัน้ ท า
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การเรียบเรียงความคิดเป็นค าพูด สญัลกัษณ์ เพ่ือส่งข่าวสารผ่านช่องรับข่าวสารตา่ง ๆ ไปยงัผู้ รับ
ข่าวสาร และควรพิจารณาคณุสมบตัิของผู้ รับข่าวสาร เพ่ือให้สอดคล้องกับการส่ือสารนัน้ ๆ เม่ือ
ผู้ รับสารได้รับข่าวสารแล้ว จะมีกระบวนการตีความหมาย แปลความหมายข่าวสารท่ีได้รับ โดย
ข่าวสารอาจเกิดความผิดพลาด ไม่มีประสิทธิภาพ หากมีสิ่งรบกวน ซึ่งผู้ส่งสารจะทราบได้ว่าการ
ส่ือสารนัน้ ๆ ผู้ รับสารได้รับข้อมูลข่าวสารท่ีถูกต้องมีประสิทธิภาพหรือไม่ ผ่านข้อมูลย้อนกลบัใน
รูปแบบตา่ง ๆ  

วตัถปุระสงค์ของการส่ือสารในองค์การ 
รสชงพร โกมลเสวิน (2547) กล่าวถึง วตัถปุระสงค์การส่ือสารภายในองค์การ วา่การ

ส่ือสารภายในองค์การ ช่วยให้บุคคลในองค์การรับทราบข้อมูลข่าวสาร การเปล่ียนแปลง หรือ
กิจกรรมตา่ง ๆ ท่ีเกิดขึน้ภายในองค์การ เน่ืองจากการส่ือสารชว่ยก าหนดทิศทางความเปล่ียนแปลง
ในองค์การ ผ่านทางกิจกรรมในองค์การท่ีบุคคลปฏิบัติร่วมกัน เกิดการแลกเปล่ียนข่าวสาร 
ประสบการณ์ตา่ง ๆ ร่วมกนั  ท าให้สมาชิกในองค์การบรรลวุตัถปุระสงค์ เปา้หมายองค์การ น ามา
ซึ่งความเข้าใจในกิจกรรม และการเปล่ียนแปลงภายในองค์การได้ ดังนัน้ วัตถุประสงค์และ
เป้าหมายของการส่ือสารภายใน เป็นสิ่งส าคญัในทุกองค์การโดยแต่ละองค์การต่างก็มีวิธีจดัการ
การส่ือสารภายในองค์การแตกต่างกัน ซึ่งรูปแบบต่าง ๆ ของการส่ือสารภายในจะช่วยท าให้การ
จดัการส่ือสารภายในประสบความส าเร็จ 

การตดิตอ่ส่ือสารแบบเป็นทางการและไมเ่ป็นทางการ 
สมยศ นาวีการ (2527) ได้กล่าวว่า การส่ือสารในองค์การยังมีลักษณะเป็นการ

ตดิตอ่ส่ือสารแบบเป็นทางการและไมเ่ป็นทางการ 
การตดิตอ่ส่ือสารแบบเป็นทางการ (Formal communication) 

หมายถึง การท่ีสารถูกส่งต่อไปในองค์การตามล าดับ หรือตามลักษณะหน้าท่ีของ
ภารกิจ สารนัน้จะไหลผา่นไปตามสายใยความสมัพนัธ์อยา่งเป็นทางการ อาจถกู่งขึน้บนหรือลา่ง ท่ี
เป็นไปตามกรอบกฎหมาย อ านาจหน้าท่ี และการตดัสินใจ สารจะถูกส่งข้ามหน่วยงานก็ต่อเม่ือ
ก าหนดไว้โดยหน้าท่ีการปฏิบตัิ จะสงัเกตได้ว่าความสมัพนัธ์อย่างเป็นทางการภายในองค์การจะ
เป็นตวัก าหนดทิศทางการไหลของสาร นอกจากนี ้การติดตอ่ส่ือสารอย่างเป็นทางการมกัเน้นการ
ติดต่อส่ือสารท่ีเป็นลายลักษณ์อักษรมากกว่าการพูด เช่น ประกาศ แจ้งน โยบาย หรือผล
ความก้าวหน้าขององค์การ หรือเป็นการอาศัยการพูด เช่น การสั่งงานโดยตรง เป็นต้น การ
ตดิตอ่ส่ือสารแบบเป็นทางการมกัพบในระบบราชการ ซึง่มีการติดตอ่ส่ือสารแบบเป็นแบบแผนและ
เป็นลายลกัษณ์อกัษร 
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การตดิตอ่ส่ือสารแบบไมเ่ป็นทางการ (Informal communication) 
เป็นการติดต่อส่ือสารท่ีไม่เก่ียวกับต าแหน่งหน้าท่ีในองค์การ กล่าวคือ เป็นการ

ติดต่อส่ือสารกับบุคคลอ่ืนโดยไม่พิจารณาถึงต าแหน่งของพวกเขา ท าให้เกิดสายใยของการ
ตดิตอ่ส่ือสารเป็นส่วนตวัขึน้มา ซึ่งเกิดขึน้มากภายในองค์การไม่น้อยไปกว่าแบบเป็นทางการ มีทัง้
จากเบือ้งบนสู่เบือ้งล่าง เบือ้งล่างสู่เบือ้งบน ตามแนวนอน และข้ามสายงาน โดยพิจารณาถึง
ความสมัพนัธ์ทางต าแหน่งน้อยมาก เน่ืองจากข่าวสารท่ีไม่เป็นทางการและเป็นสว่นตวัเกิดขึน้จาก
ความเก่ียวพนัระหวา่งบคุคลทิศทางของข่าวสารจงึไมอ่าจจะคาดคะเนได้ 

ลกัษณะเด่นของการติดต่อส่ือสารแบบไม่เป็นทางการ คือ ส่วนใหญ่มักใช้โดยทาง
วาจามีความเป็นอิสระจากข้อจ ากดัขององค์การและต าแหน่ง สามารถส่งข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว 
มีสายใยของการติดต่อส่ือสารท่ีไม่เป็นทางการเป็นลกัษณะลูกโซ่ เน่ืองจากผู้ถ่ายทอดแต่ละคนมี
ความโน้มเอียงท่ีจะบอกเล่าแก่กลุ่มบุคคลมากกว่าบุคคลเพียงคนเดียว มีความน่าเช่ือถือของ
ข่าวสารท่ีอาจมีความถูกต้องน้อยกว่าการติดตอ่ส่ือสารแบบเป็นทางการ และมีอิทธิพลบางอย่าง
ในองค์การทัง้ดีและไม่ดี ดงันัน้การท าความเข้าใจ และการใช้การตดิตอ่ส่ือสารแบบไม่เป็นทางการ
จงึมีสว่นชว่ยองค์การในการแก้ปัญหาตา่ง ๆ ได้ 

การตดิตอ่ส่ือสารแบบทางเดียวและสองทาง 
ทิชาพร เลิศสมบรูณ์ (2532) กลา่วถึงทิศทางการส่ือสารภายในองค์การ สามารถแบง่

ออกได้ 2 ทาง คือ 
การส่ือสารทางเดียว (one-way communication) 

หมายถึง การส่ือสารท่ีผู้ ส่ือสารหรือผู้บงัคบับญัชาถ่ายทอดข่าวสารหรือค าสัง่สู่ผู้ รับ
สารหรือผู้ ใต้บงัคบับญัชา มีลกัษณะเป็นเส้นตรง ไม่มีการย้อนหลบัหรือดปูฏิกิริยาของผู้ รับสาร ซึ่ง
การส่ือสารแบบนีจ้ะมีลักษณะเป็นไปในรูปของนโยบาย ค าสั่งของผู้ บ ริหารระดับสูงสู่
ผู้ ใต้บงัคบับญัชาท่ีอาจจะผ่านส่ือในประกาศต่าง ๆ หรือส่ือมวลชนเสนอข่าวสารสู่ประชาชนหรือ
รายงานขา่วสรตา่ง ๆ ขององค์การ 

การส่ือสารสองทาง (two-way communication) 
หมายถึง การส่ือสารท่ีผู้สง่สารและผู้ รับสารสามารถส่งขา่วสาร และแลกเปล่ียนความ

คิดเห็นระหว่างกันและกนั ผู้ส่งสารจะให้ความสนใจกับปฏิกิริยาโต้กลบัของผู้ รับสาร (feedback) 
ซึ่งนบัว่าเป็นสิ่งท่ีจ าเป็นมากส าหรับการบริหาร เปรียบเสมือนหัวหน้าท่ีท าหน้าท่ีเป็นทัง้ผู้ ส่งสาร
และผู้ รับสารจากลกูน้องในขณะเดียวกนันัน้เอง การเปิดโอกาสให้ผู้ ใต้บงัคบับญัชาได้แสดงความ
คิดเห็นและความเข้าใจในเร่ืองตา่ง นบัเป็นการลดช่องว่างของการส่ือสารท่ีตีความหมายไปคนละ
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ทิศคนละทาง ประการส าคญั การส่ือสารสองทางสามารถสร้างขวญั และการมีส่วนร่วมในงาน 
ความรู้สึกเป็นเจ้าของงานของผู้ ใต้บังคับบัญชา ซึ่ง รูปแบบการส่ือสารสองทางระหว่าง
ผู้บงัคบับญัชากับผู้ ใต้บงัคบับญัชาหรือเพ่ือนร่วมงาน จะออกมาในลักษณะของการประชุมหรือ
ปรึกษาหารือกนั 

Harold J. Leavitt. (1964) ได้ท าการทดลองและเปรียบเทียบระหว่างการส่ือสารทาง
เดียวกบัการส่ือสารสองทาง พบวา่ 

การส่ือสารทางเดียวรวดเร็วกวา่การส่ือสารสองทาง 
การส่ือสารสองทางมีความถกูต้องแมน่ย ากวา่การส่ือสารทางเดียว 
การส่ือสารสองทางสามารถสร้างความมัน่ใจแก่ผู้ รับข่าวสารมากกว่าการส่ือสารทาง

เดียว 
การส่ือสารทางเดียวมีความถูกต้องแม่นย าน้อยกว่า แต่ก็มีความเป็นระเบียบ

มากกวา่การส่ือสารสองทางท่ีมกัมีการรบกวนและยุง่เหยิงมากกวา่ 
กลัยิมา โตกะคณุะ (2541) กลา่วถึง การตดิตอ่ส่ือสารแบบทางเดียวและสองทางวา่ 

1. การส่ือสารทางเดียว (One-Way Communication) หมายถึง การส่ือสารท่ีผู้ ส่ง
สารถ่ายทอดข่าวสารหรือค าสั่งไปยงัผู้ รับสาร โดยทั่วไปการติดต่อส่ือสารแบบนีจ้ะอยู่ในรูปของ
นโยบายค าสั่งของผู้ บริหารระดังสูงหรือผู้ บังคับบัญชาไปสู่ผู้ ใต้บังคับบัญชา และอาจจะผ่าน
ส่ือมวลชนในการเสนอขา่วสาร หรือรายงานตา่ง ๆ ขององค์การ 

ข้อดีของการส่ือสารแบบทางเดียว คือ มีความรวดเร็ว เพราะเม่ือมีคนหลายคน
ร่วมกันคิดกว่าจะได้ข้อสรุปต้องใช้ระยะเวลานาน การส่ือสารแบบทางเดียวจึงเหมาะกับ
สถานการณ์ท่ีผู้ ส่ือสารมีความรู้และความเช่ียวชาญเร่ืองนัน้ ๆ สงูกว่าอีกฝ่ายหนึ่ง แต่การส่ือสาร
แบบนีจ้ะท าให้ขวญัและก าลงัใจอีกฝ่ายหนึ่งถกูกระทบกระเทือน เสมือนว่าผู้ ส่ือสารนัน้ควบคมุ บง
การส่วนท่ีอีกฝ่ายหนึ่งไม่มีความรู้ ความสามารถ การท่ีอีกฝ่ายหนึ่งจะเกิดการยอมรับก็ต่อเม่ือ
พิจารณาแล้ววา่ผู้ ส่ือสารนัน้มีความรู้ ความสามารถและมีประสบการณ์และมีข้อมลูมากกวา่ 

2. การส่ือสารสองทาง (Two-Way Communication) หมายถึง การติดต่อส่ือสารท่ี
ผู้ รับสารมีการตองสนอง (Response) และมีการย้อนกลบั (Feedback) มายงัผู้ส่งสารหรืออีกนัย
หนึ่งการส่ือสารสองทาง คือ กระบวนการส่ือสารท่ีค านึงถึงปฏิกิริยาโต้กลบั คือ ข่าวสารทัง้ผู้ส่งสาร 
และผู้ รับสารใช้ติดต่อระหว่างกัน บุคคลท่ีก าลงัส่งสารกันนัน้ต่างก็แสดงปฏิกิริยาโต้ตอบกับสาร
แทนท่ีจะเป็นผู้ รับอย่างเดียว โดยมีผู้บงัคบับญัชาเปิดโอกาสให้ผู้ ใต้บงัคบับญัชาทกุระดบัสามารถ
แสดงความคิดเห็นได้ จะท าให้ผู้ ใต้บงัคบับญัชามีความรู้สกึว่าตนเองได้รับความยตุธิรรมและนิยม
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ชมชอบจากหวัหน้างาน มีขวญัและส่วนร่วมในการปฏิบตัิงานต่าง ๆ อีกทัง้ยงัเป็นการลดช่องว่าง
ทางการส่ือสารและปอ้งกนัการตีความหมายผิด ซึ่งจะสง่ผลให้ผู้ ปฏิบตัิงานมีความพงึพอใจในการ
ปฏิบตัิงาน โดยรูปแบบการส่ือสารแบบสองทางระหว่างผู้บงัคบับญัชา และผู้ ใต้บงัคบับญัชาหรือ
เพ่ือนร่วมงานจะออกมาในลกัษณะของการประชมุ หรือปรึกษาหารือกนั 

รูปแบบของการส่ือสารในองค์การ 
การส่ือสารในองค์การสามารถจ าแนกตามลกัษณะของการส่ือสารได้หลายรูปแบบ 

เช่น จ าแนกตามลกัษณะการใช้ จ าแนกตามสญัลกัษณ์ท่ีใช้ จ าแนกตามทิศทาง ในท่ีนีจ้ะกล่าวถึง
ในสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัการศกึษา 4 รูปแบบ คือ 

1. การส่ือสารจากบนลงล่าง (Downward Communication) หมายถึง การส่ง
ขา่วสารจากต าแหนง่ท่ีสงูกว่ามายงัต าแหน่งท่ีต ่ากวา่ เป็นลกัษณะการส่ือสารท่ีมีลกัษณะเคล่ือนท่ี
ตามสายการบงัคบับญัชา จากผู้บงัคบับญัชาไปสู่ผู้ ใต้บงัคบับญัชา การส่ือสารแบบนีม้กัจะเป็นไป
ในรูปแบบการแจ้งนโยบายระเบียบ ขอบงัคบั ค าเตือน การซกัซ้อมความเข้าใจ โดยมีวตัถปุระสงค์
ดังต่อไปนี ้คือ เพ่ือให้แนวปฏิบัติงานท่ีจ าเพาะเจาะจงในการสั่งงาน เพ่ือให้ข่าวสารเก่ียวกับ
หลักการปฏิบัติและขัน้ตอนการด าเนินงานขององค์การ เพ่ือให้ข่าวสารท่ีเก่ียวข้องกับเหตุผลท่ี
ส าคญั เพ่ือบอกผู้ ใต้บงัคบับญัชาทราบเก่ียวกับการปฏิบตัิงานของเขา และ เพ่ือให้ข่าวสารแบบ
อดุมการณ์ท่ีจะชว่ยให้เกิดการซาบซึง้ในเปา้หมาย และโดยทัว่ไปชอ่งทางในการส่ือสารมีดงัตอ่ไปนี ้

- การสัง่งานตามล าดบัขัน้ 
- โปสเตอร์และกระดานปิดประกาศ 
- จดหมายถึงพนกังานโดยตรง 
- รายงานประจ าปี 
- ระบบส่ือสารทางเคร่ืองกระจายเสียง 
- การประชมุกลุม่ 

2. การส่ือสารจากล่างขึน้บน (Upward Communication) หรือ การส่ือสารใน
แนวตัง้ หมายถึง การส่งข่าวสารจากระดบัต ่ากว่าไปยงัระดบัสงูกวา่ คือ ผู้ ใต้บงัคบับญัชาเป็นผู้ส่ง
ขา่วสารย้อนกลบัไปหาผู้บงัคบับญัชา ซึง่เป็นผู้ รับการส่ือสารแบบนีม้กัเป็นไปในรูปการรายงานผล
การปฏิบตัิงานอปุสรรคขดัข้องในการปฏิบตัิงาน ข้อเสนอแนะ การปรึกษาหารือ และการร้องทกุข์ 
ซึ่งการส่ือสารประเภทนีจ้ะมีส่วนในการสร้างขวญัก าลงัใจและทศันคติของบคุลากรในการท างาน 
ชอ่งทางการส่ือสารจะมีลกัษณะดงันี ้คือ 

- การประชมุกลุม่ 
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- การร้องทกุข์ 
- การเรียกร้อง การปรึกษาหารือ 
- การสมัภาษณ์พนกังานท่ีออก 
- สหภาพแรงงาน 

การส่ือสารจากล่างขึน้บนเป็นสิ่งท่ีมีคณุค่าแก่ผู้บริหาร เพราะเป็นเสมือนกระจก
สะท้อนถึงความเป็นไปขององค์การ และยงัช่วยชีใ้ห้เห็นถึงผลการตอบรับจากบคุลากรว่ามีความ
เข้าใจเพียงใดในสารท่ีได้รับจากผู้บงัคบับัญชา เป็นแรงกระตุ้นให้บุคลากรได้เข้ามาร่วมในการ
ก าหนดและตดัสินใจในการท างานขององค์การ 

การส่ือสารจากล่างขึน้บนอาจรวมถึงการรายงานผลการปฏิบตัิงานของบคุลากร 
ตลอดจนปัญหาหรือข้อเสนอแนะในการปรับปรุง ตวัอย่างกิจกรรมส่ือสารหลายประเภทท่ีน ามา
เสริมการส่ือสารจากบคุลากรไปยงัผู้บริหาร เช่น การประชมุในระดบัปฏิบตักิาร ซึ่งเป็นการประชมุ
ระดบัพนกังานด้วยกัน แล้วจึงน าข้อสรุปจากผลการประชมุไปน าเสนอต่อผู้บริหารเพ่ือให้ผู้บริหาร
ได้พิจารณาตอ่ไป 

3. การส่ือสารตามแนวนอน (Horizontal Communication) การส่ือสารตาม
แนวนอนเป็นการตดิตอ่ส่ือสารท่ีเกิดขึน้ระหวา่งบคุคลท่ีด ารงต าแหนง่ในระดบัเดียวกนัขององค์การ 
เป็นการแลกเปล่ียนข้อมลูระหว่างพนกังานท่ีอยู่หน่วยงานเดียวกนั มีผู้บงัคบับญัชาเดียวกนัและมี
หน้าท่ีการงานในลกัษณะเดียวกนั เป็นการส่ือสารเพ่ือขอค าแนะน าและข้อมลูเป็นการประสานงาน
อย่างไม่เป็นทางการ เป็นการติดต่อท่ีไม่ขึน้อยู่กับสายการบังคับบัญชา เป็นการแลกเปล่ียน
ข่าวสาร ความคิดเห็นกัน เพ่ือแก้ปัญหา เพ่ือสร้างความเข้าใจร่วมกันเม่ือมีการเปล่ียนแผนงาน 
เพ่ือลดความขดัแย้งจากความคดิเห็นท่ีแตกตา่ง และเพ่ือพฒันาความสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคล 

วิธีการส่ือสารในแนวนอนมีดงันี ้คือ 
- การประชมุกรรมการ 
- แลกเปล่ียนความคดิเห็นกนัระหวา่งหยดุพกังาน 
- การคยุกนัทางโทรศพัท์ 
- บนัทกึข้อความ 
- กิจกรรมทางสงัคม 
- หนงัสือเวียนและบนัทกึโต้ตอบ 
- การร่วมมือและการประสานงาน 
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4. การส่ือสารแบบข้ามสาย (Cross – Channel Communication) การส่ือสาร
ระหว่างบุคคลท่ีอยู่คนละหน่วยงานกัน หรือระหว่างหน่วยงานซึ่งเป็นการติดต่อข้ามแผนกของ
หน่วยงาน บคุคลท่ีติดตอ่กนัอาจจะอยู่ในต าแหน่งท่ีเท่ากนั หรือระดบัต าแหน่งตา่งกนัก็ได้ ส าหรับ
กรณีศึกษานีมี้การติดต่อแบบข้ามสายอยู่เป็นประจ า เช่น พนักงานท่ีท างานในฝ่ายเช่าซือ้ จะ
ตดิตอ่ส่ือสารกบัพนกังานท่ีท างานในฝ่ายก ากบัสินเช่ือ หรือ พนกังานท่ีท างานในฝ่ายก ากบัสินเช่ือ 
จะตดิตอ่ส่ือสารกบัพนกังานในฝ่ายสนบัสนนุสินเช่ือ เป็นต้น 

ดงันัน้ จากข้อมูลข้างต้นสรุปได้ว่า การส่ือสารเป็นกระบวนในการแลกเปล่ียน
ข้อมูลข่าวสารในองค์การ โดยมีรูปแบบการส่ือสาร 4 รูปแบบ คือ 1.การส่ือสารจากบนลงล่าง เป็น
การส่ือสารจากบุคคลท่ีมีต าแหน่งสูงกว่ามายังบุคคลท่ีมีต าแหน่งต ่ากว่า มีวัตถุประสงค์ในการ
ส่ือสาร เพ่ือให้แนวทางในการปฏิบตัิงาน 2.การส่ือสารจากล่างขึน้บน เป็นการส่ือสารจากบคุคลท่ี
มีต าแหน่งต ่ากว่า ไปยงับคุคลท่ีมีต าแหนง่สงูกวา่ มีวตัถปุระสงค์ในการส่ือสาร เพ่ือรายงานผลการ
ปฏิบตัิงาน การปรึกษาหารือ 3.การส่ือสารตามแนวนอน เป็นการส่ือสารของบคุคลท่ีมีต าแหน่งใน
ระดบัเดียวกัน เพ่ือขอค าแนะน า แลกเปล่ียนความคิดเห็น แก้ปัญหา และ 4.การส่ือสารแบบข้าม
สาย เป็นการส่ือสารของบุคคลท่ีอยู่คนละหน่วยงาน เพ่ือประสานงาน แลกเปล่ียนความคิดเห็น 
แก้ปัญหา 

 
2. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับความพงึพอใจในการปฏิบัตงิาน 

ตามธรรมชาติโดยทัว่ไปของมนุษย์นัน้มีความต้องการอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นความ
ต้องการทางด้านร่างกาย เช่น อาหารเพ่ือรับประทาน ท่ีอยู่เพ่ือพักอาศัย หรือความต้องการ
ทางด้านจิตใจ เช่น ต้องการความรัก เพ่ือความรู้สึกอบอุ่นใจท่ีมีคนรัก และรู้สึกว่ามีเพ่ือน การ
ต้องการความเคารพนบัถือ เพ่ือจะได้รู้สึกว่ามีเกียรติ์ ศกัดิ์ศรี และมีช่ือเสียง เป็นต้น ดงันัน้ มนษุย์
จงึต้องแสวงหาแนวทางท่ีจะได้รับในสิ่งท่ีต้องการดงักล่าว เพ่ือตอบสนองความต้องการและความ
พงึพอใจของตนเองอยูเ่สมอ 

ส าหรับความต้องการหรือความพึงพอใจของบุคคลในการปฏิบตัิงานในองค์การ มกัเป็น
เร่ืองความต้องการความรักจากผู้บงัคบับญัชา และเพ่ือนร่วมงาน ความต้องการความก้าวหน้า
และความมัน่คงในอาชีพ ความต้องการเคารพนบัถือ ช่ือเสียง และเกียรติยศ เป็นต้น ซึ่งสิ่งเหล่านี ้
ล้วนมาจากผลของการปฏิบตัิงาน ท่ีมีการส่ือสารเป็นตวักลางประสานการด าเนินงานให้ส าเร็จ
ลลุว่งด้วยดี 

ความพงึพอใจในการปฏิบตังิาน ได้มีผู้ให้ความหมายและความเห็นตา่ง ๆ กนัดงันี ้
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George Strauss and Leonard R. Say (1976) ได้กล่าวถึง ความพึงพอใจในการท างาน
ว่าเป็นความรู้สึกพอใจในงานท่ีท าและเต็มใจท่ีจะปฏิบัติงานนัน้ให้บรรลุวตัถปุระสงค์ขององค์การ 
บคุคลจะรู้สึกพอใจในงานท่ีท า เม่ืองานนัน้ให้ผลประโยชน์ตอบแทนทัง้ทางด้านวตัถแุละทางด้าน
จิตใจซึง่สามารถตอบสนองความต้องการขัน้พืน้ฐานได้ 

จ านงค์ สมประสงค์ (2518) ได้สรุปความส าคญัของความพึงพอใจในการปฏิบตัิงาน คือ 
ความพึงพอใจในงานท่ีจะน าไปสู่การเพิ่มความสนใจในงานมากขึน้ เพิ่มความกระตือรือร้นในการ
ท างานมากขึน้ และเพ่ือผลงานในการผลิตให้สงูขึน้ ส่วนความไม่พึงพอใจในงานท่ีจะน าไปสูค่วาม
ลดความสนใจในงานให้น้อยลง สร้างความท้อถอยในการท างานมากขึน้ท าให้ผลงานในการผลิต
ตกต ่าลงและเพิ่มจ านวนการออกจากงานให้สงูขึน้ 

ชนินทร์ ชุณหพนัธรักษ์ (2544) ได้กล่าวถึง ความพึงพอใจต่องาน หมายถึง ทศันคติท่ีมี
ตอ่งานซึง่เก่ียวข้องระหวา่งรางวลัท่ีได้รับจริงกบัรางวบัท่ีพนกังานคาดวา่จะได้รับ 

Newcomer (1995) ได้กล่าวถึง คนจะเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงานได้ก็ต่อเม่ือ
งานในต าแหน่งมีคามท้าทายต่อสติปัญญาของตน ตลอดจนมีรายได้เพียงพอ มีความมั่นคงใน
ต าแหนง่หน้าท่ี และมีสิทธิพิเศษบางประการตอ่ต าแหนง่นัน้ 

ปรียาพร วงศ์อนตุรโรจน์ (2544) กลา่ววา่ ความพงึพอใจในการท างานเป็นความรู้สกึร่วม
ของบคุคลท่ีมีตอ่การท างานในทางบวก เป็นความสขุของบคุคลท่ีเกิดจากการปฏิบตัิงาน และได้รับ
ผลตอบแทน คือ ผลท่ีเป็นความพึงพอใจท่ีจะท าให้บคุคลเกิดความรู้สกึกระตือรือร้น มีความมุ่งมัน่
ท่ีจะท างาน มีขวญัและก าลงัใจ สิ่งเหล่านีจ้ะมีผลตอ่ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการท างาน 
รวมทัง้การสง่ผลตอ่ความส าเร็จและเป็นไปตามเปา้หมายขององค์การ 

Feldman D.C. and Arnold H.J. (1983) กล่าวถึง ความพึงพอใจในการปฏิบตัิงาน คือ 
สิ่งท่ีแสดงออก หรือความรู้สกึในทางบวกท่ีมีอยูท่ัง้หมดท่ีบคุคลมีตอ่งานท่ีปฏิบตัอิยู่ 

เสนาะ ติเยาว์ (2541) กล่าวว่า ความพึงพอใจในการท างาน หมายถึง ระดบัความรู้สึกท่ี
เกิดขึน้ของผู้ปฏิบตังิานในทางบวกหรือลบตอ่งาน ปัจจยัท่ีท าให้คนเกิดความพงึพอใจในงานก็คือ 

1. ลกัษณะงานท่ีท า ลกัษณะงานท่ีส่งผลกระทบตอ่ความส าเร็จในการท างาน ความ
รับผิดชอบในงาน 

2. ค่าจ้างหรือระบบค่าตอบแทน ทัง้นีค้่าตอบแทนสะท้อนให้เห็นถึงความมีคุณค่า
ของผู้ปฏิบตังิานและการปฏิบตัท่ีิเทา่เทียมกนัของผู้บริหาร 

3. สถานภาพการท างาน มีความส าคญัเพราะเหตุว่ากระทบต่อความต้องการทาง
ร่างกายและสง่ผลตอ่ความส าเร็จในการท างานของผู้ปฏิบตังิาน 
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4. นโยบายและฝ่ายบริหารขององค์การ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความส าเร็จในการ
ท างาน ความรับผิดชอบ และบทบาทของผู้ปฏิบตังิาน 

5. ความสมัพนัธ์กบัเพ่ือนร่วมงานและผู้ใต้บงัคบับญัชา เพราะสะท้อนถึงความส าเร็จ
ในการท างานและความพอใจในทางสงัคม 

6. ความก้าวหน้าในงานทัง้ในต าแหน่งงาน และการพัฒนาทางด้านความรู้ ความ
ช านาญในการท างาน 

เอกชยั ก่ีสขุพนัธ์ (2538) กล่าววา่ ความรู้สกึพอใจหรือไมพ่อใจมีผลกระทบตอ่พฤติกรรม
ในการท างานเป็นอย่างมาก นอกเหนือจากการมีบุคลิกภาพท่ีดี มีความเช่ือมั่นและศรัทธาแล้ว 
จะต้องมีความรู้สึกพอใจในงานท่ีท า หรืองานท่ีได้รับมอบหมาย จะต้องสร้างความรู้สึกพอใจใน
ผู้ ร่วมงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้บังคบับัญชา เพ่ือนร่วมงาน หรือผู้ ใต้บงัคบับญัชา การสร้างความรู้สึก
พอใจในการท างาน จะท าให้เกิดแรงจูงใจในการท างานได้ดี และจะช่วยลดอุปสรรคในการสร้าง
มนษุยสมัพนัธ์ในการท างานร่วมกนัด้วย 

Good C.V. (1973) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจไว้ว่า หมายถึง คณุภาพ สภาพ
หรือระดบัความพอใจของบุคคล ซึ่งเป็นผลจากความสนใจต่าง ๆ และทัศนคติของบุคคลท่ีมีต่อ
งาน 

Vroom W.H. (1984) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจในการปฏิบตัิงานว่า หมายถึง 
ความรู้สึกท่ีบุคคลมีต่องานท่ีตนปฏิบตัิอยู่ ค าว่า ความพึงพอใจในการท างานและเจตคติต่องาน
เป็นค าท่ีสามารถใช้ความหมายแทนกนัได้ เจตคติทางบวกตอ่งานเทียบได้กบัความพึงพอใจในการ
ท างานและเจตคตทิางลบตอ่งานเทียบได้กบัความไมพ่งึพอใจในการท างาน 

อรุณ รักธรรม (2527) ได้กลา่วถึงปัจจยัท่ีท าให้เกิดความพงึพอใจในการปฏิบตังิาน ดงันี ้
1. คา่จ้างแรงงาน คนจะพอใจเม่ือได้รับคา่ตอบแทนพอสมควร คุ้มกบังานท่ีได้ปฏิบตัิ

และความคดิท่ีให้แก่นายจ้าง 
2. ลักษณะงานท่ีท า บางคนเห็นว่าลักษณะงานท่ีท าย่อมส าคัญกว่าเงิน งาน

บางอยา่งใช้แรงงานมาก สถานท่ีท างานไมน่า่ท างาน แม้จะมีคา่ตอบแทนสงูคนก็จะไมพ่งึพอใจ 
3. เพ่ือนร่วมงาน ถ้ามีเพ่ือนร่วมงานท่ีถูกใจ แม้องค์ประกอบอ่ืน ๆ จะไม่ค่อยดี เขาก็

ยงัมีความพงึพอใจท่ีจะท างาน เพราะมีเพ่ือนร่วมงานท่ีดีท าให้ท่ีท างานนา่อยู ่นา่ท า 
4. หัวหน้าและฝ่ายจัดการ ผู้ บังคับบัญชาหรือนายจ้าง ย่อมมีอิทธิพลต่อลูกจ้าง 

เพราะเป็นผู้ มีอ านาจก าหนดนโยบาย มีอ านาจในการให้รางวลั ถ้าหวัหน้างานมีความยตุิธรรมเป็น
กนัเอง ผู้ใต้บงัคบับญัชายอ่มเกิดความสบายใจ 
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5. ความมัน่คงในการท างาน ถ้าลกัษณะงานท่ีท ามัน่คง คนก็จะตัง้ใจท างานเพ่ือท่ีจะ
ได้มีความก้าวหน้า แตถ้่าเป็นงานชัว่คราวคนงานก็จะไมพ่อใจท่ีจะท างานนัน้อยา่งตอ่เน่ือง 

6. โอกาสท่ีจะก้าวหน้าเป็นสิ่งท่ีจ าเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะคนในวยัหนุ่มสาว หรือคน
ท่ีมีการศกึษา 

7. ประชาธิปไตยในงาน คนย่อมไม่ชอบการกดข่ีบงัคบั แตช่อบท่ีจะมีส่วนร่วมในการ
ท างาน 

8. สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ เช่น เสียง แสง การถ่ายเทของอากาศ เป็นปัจจยัท่ีท าให้
เกิดความพอใจ หรือไมพ่อใจได้ 

9. ความมีระเบียบ หมายถึง องค์การท่ีระเบียบชดัเจน มีการมอบหมายหน้าท่ีความ
รับผิดชอบท่ีชดัเจน 

เอกศิษฏ์ เจริญธันยบูรณ์ (2559) อ้างอิงจาก Glimer Von Haller B (1971) ได้สรุป
มิตท่ีิมีผลตอ่ความพงึพอใจในการปฏิบตังิานได้ 10 ด้าน ดงันี ้

1. ลักษณะของงานท่ีท า มีความสมัพันธ์กับความรู้ความสามารถของผู้ปฏิบตัิงาน 
หากได้ท างานตามท่ีเขาถนดั หรือตามความสามารถ เขาจะเกิดความพอใจ คนท่ีมีความรู้สงูมกัจะ
รู้สกึชอบงานเพราะองค์ประกอบนีม้าก 

2. การบงัคบับญัชา มีส่วนส าคญัและมีผลโดยตรงท่ีจะท าให้ผู้ ปฏิบตังิานมีความรู้สึก
พอใจหรือไม่พอใจตอ่งานได้ และผู้บริหารหรือหวัหน้าท่ีมีการบงัคบับญัชาท่ีไม่ดี บริหารงานไม่เป็น
อาจเป็นสาเหตุอันดับหนึ่ง ท่ีจะท าให้เกิดการขาดงานและลาออกจากงานได้ ในเร่ืองนีพ้บว่า 
ผู้หญิงมีความรู้สกึไวตอ่การบงัคบับญัชามากกวา่ผู้ชาย 

3. ความมั่นคงในการท างาน ได้แก่ ความมั่นคงในการท างาน การได้ท างานตาม
หน้าท่ีอย่างเต็มความสามารถ การได้รับความเป็นธรรมจากผู้บงัคบับญัชา คนท่ีมีพืน้ความรู้น้อย
หรือขาดความรู้ยอ่มเห็นวา่ ความมัน่คงในการท างานมีความส าคญัตอ่เขามาก แตค่นท่ีมีความรู้สงู
จะรู้สึกว่าไม่มีความส าคญัมากนกั และคนท่ีมีอายุมากขึน้ จะมีความต้องการความมัน่คงในการ
ท างานสงูขึน้ 

4. บริษัทและการด าเนินงาน ได้แก่ ขนาดขององค์การ ช่ือเสียง รายได้และการ
ประชาสมัพนัธ์ให้เป็นท่ีรู้จกักนัแพร่หลายของสถานท่ีท างานนัน้ ๆ องค์ประกอบนีท้ าให้ผู้ปฏิบตังิาน
เกิดความรู้สึกมัน่คง ปลอดภยัในการท างาน ผู้ ท่ีมีอายมุากจะมีความต้องการเก่ียวกบัเร่ืองนีส้งูกว่า
ผู้ ท่ีมีอายนุ้อย 
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5. สภาพการท างาน ได้แก่ แสง เสียง อากาศ ห้องอาหาร ห้องน า้ ห้องสุขา ชัว่โมง
การท างาน มีการวิจัยหลายเร่ืองท่ีแสดงว่า สภาพการท างานมีความส าคัญต่อผู้ ชายมากกว่า
ลักษณะอ่ืน ๆ ของการปฏิบัติงาน และในระหว่างผู้ หญิงโดยเฉพาะผู้ ท่ีแต่งงานแล้ว จะเห็นว่า
ชัว่โมงการท างานมีความส าคญัเป็นอยา่งมาก 

6. คา่จ้าง หรือรายได้จะมีความสมัพนัธ์กบัเงินซึ่งผู้ปฏิบตัิงานมกัจะจดัอนัดบัคา่จ้าง
นีไ้ว้ในอนัดบัเกือบสงู แต่ก็ยงัคงให้ความส าคญัน้อยกว่าโอกาสก้าวหน้าในการท างาน และความ
มัน่คงปลอดภยั องค์ประกอบนีม้กัจะก่อให้เกิดความไม่พึงพอใจมากกว่าความพึงพอใจ ผู้ชายจะ
เห็นค่าจ้างเป็นสิ่งส าคัญมากกว่าผู้ หญิง และผู้ ท่ีปฏิบัติงานในโรงงานจะเห็นว่า ค่าจ้างมี
ความส าคญัส าหรับเขามากกวา่ผู้ ท่ีปฏิบตังิานในส านกังาน หรือหนว่ยงานของรัฐบาล 

7. ความก้าวหน้าในการท างาน เช่น การได้เล่ือนต าแหน่งสูงขึน้ การได้สิ่งตอบแทน
จากความสามารถในการท างานของเขา จากงานวิจยัหลายเร่ืองสรุปได้วา่ การไม่มีโอกาสก้าวหน้า
ในการท างานย่อมก่อให้เกิดความไม่ชอบงาน ผู้ชายมีความต้องการเร่ืองนีส้งูกว่าผู้หญิง และเม่ือ
อายมุากขึน้ความต้องการเก่ียวกบัเร่ืองนีจ้ะลดลง 

8. ลักษณะทางสังคม องค์ประกอบท่ีเก่ียวข้องกับความต้องการเป็นส่วนหนึ่งของ
สงัคมหรือการให้สงัคมยอมรับตน ซึง่จะก่อให้เกิดทัง้ความพึงพอใจและความไมพ่งึพอใจได้ ถ้างาน
ใดผู้ปฏิบตัิงานร่วมกบัผู้ อ่ืนได้อย่างมีความสุข ก็จะเกิดความพึงพอใจในงานนัน้ องค์ประกอบนีมี้
ความสมัพนัธ์กบัอายแุละระดบังาน ผู้หญิงจะเห็นวา่องค์ประกอบนีส้ าคญัมากกว่าชาย 

9. การติดต่อส่ือสาร ได้แก่ การรับ-ส่งข้อมูลสารสนเทศ ค าสัง่ การท ารายงาน การ
ติดต่อทัง้ภายในและภายนอกหน่วยงาน องค์ประกอบนีมี้ความส าคัญมากส าหรับผู้ ท่ีมีระดับ
การศกึษาสงู 

10. ผลตอบแทนท่ีได้รับจากการท างาน ได้แก่ เงินบ าเหน็จตอบแทนเม่ือออกจากงาน 
การบริการและการรักษาพยาบาล สวสัดกิารอาหาร ท่ีอยู ่วนัหยดุพกัผอ่นตา่ง ๆ 

ทฤษฎีความพงึพอใจของมาสโลว์ 
รังสิมา ศฤงคารนฤมิตร (2556) อ้างอิงจาก อบัราฮมั มาสโลว์ (Abraham Maslow) 

(เช่ือวา่พฤติกรรมของมนษุย์เป็นจ านวนมากสามารถอธิบายโดยใช้แนวโน้มของบคุคลในการค้นหา
เป้าหมายท่ีจะท าให้ชีวิตของเขาได้รับความต้องการ ความปรารถนา และได้รับสิ่งท่ีมีความหมาย
ต่อตนเอง เป็นความจริงท่ีจะกล่าวว่า กระบวนการของแรงจูงใจเป็นหวัใจของทฤษฎีบุคลิกภาพ
ของมาสโลว์ โดยเขาเช่ือว่ามนุษย์เป็น “สัตว์ท่ีมีความต้องการ” (wanting animal) และเป็นการ
ยากท่ีมนษุย์จะไปถึงขัน้ของความพึงพอใจอยา่งสมบรูณ์ ในทฤษฎีล าดบัขัน้ความต้องการของมาส
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โลว์ เม่ือบคุคลปรารถนาท่ีจะได้รับความพึงพอใจและเม่ือบคุคลได้รับความพงึพอใจในสิ่งหนึ่งแล้ว
ก็ยงัคงเรียกร้องความพึงพอใจสิ่งอ่ืน ๆ ต่อไป ซึ่งถือเป็นคณุลกัษณะของมนุษย์ ซึ่งเป็นผู้ ท่ีมีความ
ต้องการจะได้รับสิ่งต่าง ๆ อยู่เสมอ มาสโลว์ กล่าวว่า ความปรารถนาของมนุษย์นัน้ติดตวัมาแต่
ก าเนิดและความปรารถนาเหล่านีจ้ะเรียงล าดบัขัน้ของความปรารถนา ตัง้แต่ขัน้แรกไปสู่ความ
ปรารถนาขัน้สูงขึน้ไปเป็นล าดับ ล าดับขัน้ความต้องการของมนุษย์ (The Need-Hierarchy 
Conception of Human Motivation) มาสโลว์ เรียงล าดบัความต้องการของมนุษย์จากขัน้ต้นไปสู่
ความต้องการขัน้ตอ่ไปไว้เป็นล าดบั ดงันี ้

1. ความต้องการทางด้านร่างกาย (Physiological needs) 
2. ความต้องการความปลอดภยั (Safety needs) 
3. ความต้องการความรักและความเป็นเจ้าของ (Belongingness and love 

needs) 
4. ความต้องการได้รับความนบัถือยกย่อง (Esteem needs) 
5. ความต้องการท่ีจะเข้าใจตนเองอยา่งแท้จริง (Self-actualization needs) 

ล าดบัขัน้ความต้องการของมาสโลว์ มีการเรียงล าดบัขัน้ตอนความต้องการท่ีอยู่ใน
ขัน้ต ่าท่ีสดุจะต้องได้รับความพงึพอใจเสียก่อน บคุคลจงึจะสามารถผ่านพ้นไปสู่ความต้องการท่ีอยู่
ในขัน้สงูขึน้ตามล าดบั ดงันี ้

1. ความต้องการทางด้านร่างกาย (Physiological needs) เป็นความต้องการขัน้
พืน้ฐานท่ีมีอ านาจมากท่ีสดุและสงัเกตเห็นได้ชดัท่ีสดุ จากความต้องการทัง้หมดเป็นความต้องการ
ท่ีช่วยการด ารงชีวิต ได้แก่ ความต้องการอาหาร น า้ด่ืม ออกซิเจน การพักผ่อนนอนหลับ ความ
ต้องการทางเพศ ความต้องการความอบอุน่ ตลอดจนความต้องการท่ีจะถกูกระตุ้นอวยัวะรับสมัผสั 
แรงขบัของร่างกายเหล่านีจ้ะเก่ียวข้องโดยตรงกบัความอยู่รอดของร่างกายและของอินทรีย์ ความ
พงึพอใจท่ีได้รับในขัน้นีจ้ะกระตุ้นให้เกิดความต้องการในขัน้ท่ีสงูกวา่ และถ้าบคุคลใดประสบความ
ล้มเหลวท่ีจะสนองความต้องการพืน้ฐานนีก็้จะไม่ได้รับการกระตุ้นให้เกิดความต้องการในระดบัท่ี
สูงขึน้ อย่างไรก็ตาม ถ้าความต้องการอย่างหนึ่งยงัไม่ได้รับความพึงพอใจ บุคคลก็จะอยู่ภายใต้
ความต้องการนัน้ตลอดไป ท าให้ความต้องการอ่ืน ๆ ไม่ปรากฏหรือกลายเป็นความต้องการระดบั
รองลงไป เช่น คนท่ีอดอยากหิวโหยเป็นเวลานานจะไม่สามารถสร้างสรรค์สิ่งท่ีมีประโยชน์ต่อโลก
ได้ บคุคลเช่นนีจ้ะหมกมุ่นอยู่กบัการจดัหาบางสิ่งยางอย่างเพ่ือให้มีอาหารไว้รับประทาน มาสโลว์ 
อธิบายตอ่ไปว่าบคุคลเหล่านีจ้ะมีความรู้สึกเป็นสขุอย่างเต็มท่ีเม่ือมีอาหารเพียงพอส าหรับเขาและ
จะไมต้่องการสิ่งอ่ืนใดอีก ชีวิตของเขากลา่วได้วา่เป็นเร่ืองของการรับประทน สิ่งอ่ืน ๆ นอกจากนีจ้ะ
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ไม่มีความส าคญัไม่ว่าจะเป็น เสรีภาพ ความรัก ความรู้สึกต่อชุมชน การได้รับการยอมรับ และ
ปรัชญาชีวิต บุคคลเช่นนีมี้ชีวิตอยู่เพ่ือท่ีจะรับประทานเพียงอย่างเดียวเท่านัน้ ตวัอย่าง การขาด
แคลนอาหารมีผลต่อพฤติกรรม ได้มีการทดลองและการศึกษาชีวประวัติเพ่ือแสดงว่า ความ
ต้องการทางด้านร่างกายเป็นเร่ืองส าคญัท่ีจะเข้าใจพฤติกรรมมนุษย์ และได้พบผลว่าเกิดความ
เสียหายอยา่งรุนแรงของพฤตกิรรมซึง่มีสาเหตจุากการขดอาหารหรือน า้ติดตอ่กนัเป็นเวลานาน 

2. ความต้องการความปลอดภัย (Safety needs) เม่ือความต้องการทางด้าน
ร่างกายได้รับความพึงพอใจแล้วบุคคลก็จะพัฒนาการไปสู่ขัน้ใหม่ต่อไป ซึ่งขัน้นีเ้รียกว่าความ
ต้องการความปลอดภัยหรือความรู้สึกมั่นคง (Safety or Security) มาสโลว์ กล่าวว่า ความ
ต้องการความปลอดภัยนีจ้ะสงัเกตได้ง่ายในทารกและในเด็กเล็ก ๆ เน่ืองจากทารกและเด็กเล็ก ๆ 
ต้องการความช่วยเหลือและต้องพึ่งพาอาศัยผู้ อ่ืน ตัวอย่าง ทารกจะรู้สึกกลัว เม่ือถูกทิง้ให้อยู่
ตามล าดบัหรือเม่ือได้ยินเสียงดงั 

การเรียนรู้จะท าให้ความรู้สึกกลวัหมดไป ดงัค าพูดท่ีว่า “ฉันไม่กลวัเสียงฟ้าร้อง
และฟ้าแลบอีกต่อไปแล้ว เพราะฉันรู้ธรรมชาติในการเกิดของมัน ” พลังความต้องการความ
ปลอดภัยจะเห็นได้ชดัเจนเช่นกนัเม่ือเด็กเกิดความเจ็บป่วย ตวัอย่างเด็กท่ีประสบอุบตัิเหตขุาหกัก็
จะรู้สึกกลัวและอาจแสดงออกด้วยอาการฝันร้ายและความต้องการท่ีจะได้รับความปกป้อง
คุ้มครองและการให้ก าลงัใจ 

3. ความต้องการความรักและความเป็นเจ้าของ (Belongingness and love 
needs) ความต้องการความรักและความเป็นเจ้าของเป็นความต้องการขัน้ท่ี 3 ความต้องการนีจ้ะ
เกิดขึน้เม่ือความต้องการทางด้านร่างกาย และความต้องการความปลอดภัยได้รับการตอบสนอง
แล้ว บุคคลต้องการได้รับความรักและความเป็นเจ้าของโดยการสร้างความสมัพันธ์กับผู้ อ่ืน เช่น 
ความสัมพันธ์ภายในครอบครัวหรือกับผู้ อ่ืน สมาชิกภายในกลุ่มจะเป็นเป้าหมายส าคญัส าหรับ
บคุคล กล่าวคือบคุคลจะรู้สึกเจ็บปวดมากเม่ือถกูทอดทิง้ไมมี่ใครยอมรับ หรือถกูตดัออกจากสงัคม 
ไม่มีเพ่ือน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเม่ือจ านวนเพ่ือน ๆ ญาติพ่ีน้อง สามีหรือภรรยาหรือลูก ๆ ได้ลด
น้อยลงไป นกัเรียนท่ีเข้าโรงเรียนท่ีห่างไกลบ้านจะเกิดความต้องการเป็นเจ้าของอย่างยิ่ง และจะ
แสวงหาอยา่งมากท่ีจะได้รับการยอมรับจากกลุม่เพ่ือน 

4. ความต้องการได้รับความนบัถือยกย่อง (Esteem needs) เม่ือความต้องการ
ได้รับความรักและการให้ความรักแก่ผู้ อ่ืนเป็นไปอย่างมีเหตผุลและท าให้บคุคล เกิดความพึงพอใจ
แล้วพลงัผลกัดนัในขัน้ท่ี 3 ก็จะลดลงและมีความต้องการในขัน้ต่อไปมาแทนท่ี กล่าวคือ มนุษย์
ต้องการท่ีจะได้รับความนบัถือยกย่องออกเป็น 2 ลกัษณะ คือ ลกัษณะแรกเป็นความต้องการนบั
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ถือตนเอง (Self-Respect) ส่วนลักษณะท่ี 2 เป็นความต้องการได้รับการยกย่องนับถือจากผู้ อ่ืน 
(Esteem from others) 

4.1 ความต้องการนับถือตนเอง (Self-Respect) คือ ความต้องการมีอ านาจ 
มีความเช่ือมัน่ในตนเอง มีความแข็งแรง มีความสามารถในตนเอง มีผลสมัฤทธ์ิไมต้่องพึง่พาอาศยั
ผู้ อ่ืน และมีความเป็นอิสระ ทกุคนต้องการท่ีจะรู้สึกว่าเขามีคณุคา่และมีความสามารถท่ีจะประสบ
ความส าเร็จในงานภารกิจตา่ง ๆ และมีชีวิตท่ีเดน่ดงั 

4.2 ความต้องการได้รับการยกย่องนับถือจากผู้ อ่ืน (Esteem from others) 
คือ ความต้องการมีเกียรติยศ การได้รับการยกย่อง ได้รับการยอมรับ ได้รับความสนใจ มี
สถานภาพ มีช่ือเสียงเป็นท่ีกลา่วขาน และเป็นท่ีช่ืนชมยินดี มีความต้องการท่ีจะได้รับความยกย่อง
ชมเชยในสิ่งท่ีเขากระท า ซึ่งท าให้รู้สึกว่าตนเองมีคณุคา่ว่าความสามารถของเขาได้รับการยอมรับ
จากผู้ อ่ืน 

ความต้องการได้รับความนับถือยกย่อง ก็เป็นเช่นเดียวกับธรรมชาติของ
ล าดบัชัน้ในเร่ืองความต้องการด้านแรงจูงใจตามทศันะของมาสโลว์ ในเร่ืองอ่ืนๆ ท่ีเกิดขึน้ภายใน
จิตนั่นคือ บุคคลจะแสวงหาความต้องการได้รับการยกย่องก็ต่อเม่ือ ภายหลงัจากความต้องการ
ความรักและความเป็นเจ้าของได้รับการตอบสนองความพึงพอใจของเขาแล้ว และมาสโลว์กล่าว
ว่ามันเป็นสิ่งท่ีเป็นไปได้ท่ีบุคคลจะย้อนกลับจากระดับขัน้ความต้องการในขัน้ท่ี 4 กลับไปสู่
ระดบัชัน้ท่ี 3 อีกถ้าความต้องการระดบัขัน้ท่ี 3 ซึ่งบุคคลได้รับไว้แล้วนัน้ถูกกระทบกระเทือนหรือ
สญูสลายไปทนัทีทนัใด 

5. ความต้องการท่ีจะเข้าใจตนเองอย่างแท้จริง (Self-actualization needs) 
ล าดบัขัน้สดุท้าย ถ้าความต้องการล าดบัขัน้ก่อน ๆ ได้ท าให้เกิดความพึงพอใจอยา่งมีประสิทธิภาพ 
ความต้องการเข้าใจตนเองอย่างแท้จริงก็จะเกิดขึน้ มาสโลว์ อธิบายความต้องการเข้าใจตนเอง
อย่างแท้จริงว่าเป็นความปรารถนาในทุกสิ่งทุกอย่าง ซึ่งบุคคลสามารถจะได้รับอย่างเหมาะสม
บุคคลท่ีประสบผลส าเร็จในขัน้สูงสุดนีจ้ะใช้พลังอย่างเต็มท่ีในสิ่งท่ีท้าทายความสามารถและ
ศกัยภาพของเขาและมีความปรารถนาท่ีจะปรับปรุงตนเอง พลงัแรงขบัของเขาจะกระท าพฤตกิรรม
ตรงกบัความสามารถของตน กล่าวโดยสรุป การเข้าใจตนเองอย่างแท้จริงเป็นความต้องการอย่าง
หนึ่งของบคุคลท่ีจะบรรลถุึงจุดสงูสุดของศกัยภาพ เช่น “นกัดนตรีก็ต้องใช้ความสามารถทางด้าน
ดนตรี ศิลปินก็จะต้องวาดรูป กวีก็จะต้องเขียนโคลงกลอน ถ้าบุคคลเหล่านีไ้ด้บรรลถุึงเปา้หมายท่ี
ตนตัง้ไว้ก็เช่ือได้วา่เขาเหลา่นัน้เป็นคนท่ีรู้จกัตนเองอย่างแท้จริง” 

ทฤษฎีสองปัจจยัของเฮิร์ซเบร์ิก (Two-Factors Theory of Motivation) 
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ทฤษฎีสองปัจจยัของเฟรเดอริก เฮิร์ซเบิร์ก (Frederick Herzberg) ศิริวรรณ เสรีรัตน์ 
(2545) ประกอบด้วย 2 ปัจจัย คือ ปัจจัย ท่ี เป็นตัวกระตุ้ นในการท างานหรือปัจจัยจูงใจ 
(Motivation Factors of Motivators) และ ปัจจัยท่ีช่วยลดความไม่พึงพอใจในการท างานหรือ
ปัจจยับ ารุงรักษา (Maintenance Factors) ซึ่งเป็นปัจจยัท่ีก่อให้เกิดความรู้สึกท่ีดี และความรู้สึกท่ี
ไมดี่ตอ่การท างานดงันี ้

1. ปัจจยัท่ีเป็นตวักระตุ้นในการท างานหรือปัจจัยจูงใจ (Motivation Factors or 
Motivators) เป็นปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับงานโดยตรง และเป็นปัจจัยท่ีเป็นตัวกระตุ้ นให้เกิดความ
พอใจในการท างานและเป็นแรงจูงใจให้บุคคลในองค์กรปฏิบตัิงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึน้ ประกอบด้วย 6 ด้านดงันี ้

1. ความส าเร็จของงาน (Achievement) หมายถึง การท่ีบุคคลสามารถ
ท างานได้เสร็จสิน้และประสบผลส าเร็จอย่างดี ความสามารถในการแก้ปัญหาต่าง ๆ การรู้จัก
ปอ้งกนัปัญหาท่ีเกิดขึน้ และเม่ืองานส าเร็จจะเกิดความรู้สึกพอใจในผลส าเร็จของงานนัน้ เช่น การ
ท่ีสามารถท างานได้ส าเร็จทนัตามเป้าหมาย การมีส่วนร่วมในการท างานของหน่วยงานให้ส าเร็จ
ลลุว่งไปได้ 

2. การได้รับการยอมรับ (Recognition) หมายถึง การได้รับการยอมรับนบัถือ
จากบคุคลตา่ง ๆ เชน่ ผู้บงัคบับญัชา เพ่ือนร่วมงาน ผู้มาขอค าปรึกษา หรือจากบคุคลในหนว่ยงาน
รวมทัง้การยกย่องชมเชยแสดงความยินดี การให้ก าลงัใจ หรือการแสดงออกอ่ืนใดท่ีท าให้เห็นถึง
การยอมรับในความสามารถจะท าให้ผู้ปฏิบตังิานชอบและรักงานท่ีท า 

3. ความก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน (Advancement) หมายถึง การมีโอกาส
ได้รับเล่ือนขัน้ต าแหนง่ให้สงูขึน้ของบคุคลในองค์การ การได้มีโอกาสศกึษาหาความรู้เพิ่มเติม หรือ
ได้รับการฝึกอบรมและจะเป็นสิ่งจงูใจให้บคุคลอยากท างาน 

4. ลกัษณะของงานท่ีท า (Work Content) หมายถึง ลกัษณะงานท่ีเป็นงานท่ี
น่าสนใจต้องอาศยัความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ ท้าทายให้ลงมือท า เป็นสิ่งจูงใจท่ีท าให้บุคคลอยาก
ท างาน 

5. โอกาสในการเจริญเติบโต (Possibility of Growth) เช่น การได้มีโอกาสได้
เพิ่มพนูความรู้ความสามารถ ความช านาญ ตลอดจนโอกาสในการเล่ือนขัน้ 

6. ความรับผิดชอบ (Responsibility) หมายถึง ความพึงพอใจท่ีเกิดขึน้จาก
การได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบและมีอ านาจรับผิดชอบอย่างเต็มท่ี ไม่มีการตรวจหรือควบคุม
มากเกินไปจนขาดอิสระในการท างาน ท าให้บคุคลมีความรู้สกึอยากท างาน 
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2. ปัจจัย ท่ีช่วยลดความไม่พึงพอใจในการท างานหรือปัจจัยบ ารุงรักษา 
(Maintenance Factors) เป็นปัจจัยท่ีไม่เก่ียวกับงานโดยตรง เป็นเพียงสิ่งท่ีช่วยสกัดกัน้ไม่ให้
พนักงานเกิดความไม่พึงพอใจ เป็นปัจจัยท่ีจะคงไว้ซึ่งแรงจูงใจในการท างานของบุคคลให้มีอยู่
ตลอดเวลา โดยส่วนใหญ่จะเป็นปัจจัยพืน้ฐานท่ีจ าเป็นท่ีพนักงานจะต้องได้รับการตอบสนอง 
เน่ืองจากหากไม่มีให้ หรือมีให้ไม่เพียงพอ จะท าให้พนกังานเกิดความไม่พงึพอใจในการท างาน แต่
ก็ไมไ่ด้หมายความว่า ถ้าให้ปัจจยัเหล่านีแ้ล้วจะก่อให้เกิดความพึงพอใจในการท างาน ซึ่งประกอบ
ไปด้วย 10 ด้าน ดงันี ้

1. นโยบายการบริหาร (Policy and Administration) เช่น  นโยบายการ
ควบคมุดแูล ระบบขัน้ตอนของหนว่ยงาน ข้อบงัคบั วิธีการท างานการตดิตอ่ส่ือสารภายในองค์การ 

2. การบังคับบัญชา (Supervision) เช่น ความสามารถและลักษณะการ
บังคับบัญชาของหัวหน้างานในการด าเนินงาน ความยุติธรรมในการกระจายงานของ
ผู้บงัคบับญัชา 

3. ค ว าม สั ม พั น ธ์ กั บ ผู้ บั ง คั บ บัญ ช า  ( Interpersonal Relations with 
Superior) เช่น  ความสนิทสนม ความจริงใจ ความ ร่วมมือ การได้ รับการช่วยเหลือจาก
ผู้บงัคบับญัชา 

4. ความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน (Interpersonal Relations with Peers) 
เชน่ ความสนิทสนม ความจริงใจ ความร่วมมือ การได้รับการชว่ยเหลือจากเพ่ือนร่วมงาน 

5. ความสัมพัน ธ์กับผู้ ใ ต้บังคับบัญ ชา ( Interpersonal Relations with 
Subordinate) เช่น ความสนิทสนม ความจริงใจ ความร่วมมือ การได้รับการช่วยเหลือจาก
ผู้ใต้บงัคบับญัชา 

6. ค่าตอบแทน (Compensation) เช่น ผลตอบแทนในรูปของเงินเดือน 
(Salary) คา่จ้าง สวสัดกิารตา่ง ๆ (Fringe Benefits) เป็นต้น 

7. ความมัน่คงในการท างาน (Job Security) เป็นความรู้สึกของบคุคลท่ีมีต่อ
ความมั่นคงในการท างาน ความยั่งยืนของอาชีพ หรือความมัน่คงขององค์กร ภาพพจน์ช่ือเสียง
หรือขนาดขององค์การ 

8. ความเป็นอยู่ส่วนตวั (Individual Information) เช่น สภาพความเป็นอยู่ใน
ปัจจบุนั ความสะดวกในการเดนิทางมาท างาน 
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9. สถานภาพการท างาน (Working Conditions) เช่น สภาพการท างานในท่ี
ท างาน เช่น แสงสว่าง เสียง อุณหภูมิ การระบายอากาศ บรรยากาศในการท างาน ชัว่โมงท างาน
เพิ่มขึน้ เป็นต้น 

10. ต าแหน่งงาน (Status) ความส าคัญของงานต่อบริษัท อาชีพนัน้เป็นท่ี
ยอมรับนบัถือของสงัคม มีเกียรตแิละศกัดิศ์รี 

ปัจจยัท่ีช่วยลดความไม่พึงพอใจในการท างานหรือปัจจยับ ารุงรักษา (Maintenance 
Factors) ไมใ่ช่เป็นสิ่งจงูใจท่ีจะท าให้ผลผลิตเพิ่มขึน้ แตจ่ะเป็นข้อก าหนดเบือ้งต้นเพ่ือปอ้งกนัไมใ่ห้
คนไม่พอใจในงานท่ีท าอยูเ่ทา่นัน้เอง แตไ่มส่ามารถสร้างแรงจงูใจให้เกิดขึน้ได้เพราะการใช้เงินหรือ
สิ่งจูงใจท่ีไม่เก่ียวกับงานหรือบีบบังคับให้บุคลากรท างานด้วยการขู่หรือการลงโทษ จะท าให้
บคุลากรท างานด้วยความจ าเป็น ไม่มีความรู้สึกพึงพอใจต่องาน ดงันัน้ จึงควรใช้ปัจจยัจูงใจเป็น
ตวักระตุ้นในการท างานเพ่ือสร้างแรงจงูใจในการท างาน เช่นการออกแบบงานให้น่าท า โดยท่ีเม่ือ
บุคลากรท างานแล้วรู้สึกว่าตนเองมีความหมาย ท้าทายความสามารถ ท าแล้วได้พัฒนาตนเอง
บคุลากรจะเกิดความพงึพอใจในงาน 

ทฤษฎีสองปัจจยัของเฮิร์ซเบิร์กข้างต้น เป็นปัจจยัท่ีเป็นตวักระตุ้นในการท างานหรือ
ปัจจัยจูงใจ ได้แก่ ความส าเร็จของงาน การได้รับการยอมรับนบัถือ ยกย่อง การชมเชยจากผู้ อ่ืน 
ความก้าวหน้าในหน้าท่ีการท างาน ลักษณะของงานท่ีท า โอกาสในการเจริญเติบโต และความ
รับผิดชอบในงาน โดยปัจจยัเหล่านีถื้อเป็นปัจจยัพืน้ฐานในการโน้มน้าวบุคคลให้เข้าท างานหรือ
ปัจจัยบ ารุงรักษาได้แก่ นโยบายการบริหารของบริษัท การบังคับบัญชาความสัมพันธ์กับ
ผู้บังคบับญัชา ความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน ความสัมพันธ์กับผู้ ใต้บังคบับญัชา ค่าตอบแทน 
ความมัน่คงในการท างาน ความเป็นอยูส่่วนตวั สถานภาพการท างาน และต าแหนง่งาน โดยปัจจยั
เหลา่นีจ้ะเป็นปัจจยับ ารุงรักษา หรือเป็นปัจจยัเสริมให้บคุลากรมีความพงึพอใจในงานท่ีท าอยู ่หาก
ปัจจยับ ารุงรักษาอยู่ต ่ากว่าระดบัท่ีผู้ปฏิบตัิงานพิจารณาว่าเป็นระดบัท่ียอมรับจะท าให้เกิดความ
ไม่พอใจ แตอ่ยา่งไรก็ตามเม่ืออยูใ่นระดบัท่ียอมรับหรือสงูกวา่ ความไมพ่อใจจะไม่เกิดขึน้ การไม่มี
ความพอใจจะน าไปสู่สภาวะท่ีเป็นกลางเท่านัน้ ไม่ใชร่ะดบัของความพอใจใด ๆ เก่ียวกบัสิ่งท่ีท าให้
เกิดความพอใจ และสิ่งท่ีท าให้เกิดความไม่พอใจ ตามแนวคิดของเฮิร์ซเบิร์ก มณัฑนา เสนาธรรม 
(2545) 

สรุปได้ว่า ความพึงพอในการปฏิบตัิงาน หมายถึง ความรู้สึกท่ีบุคคลมีต่องานท่ีตน
ปฏิบตัิอยู่ สิ่งท่ีให้เกิดความพึงพอใจในการปฏิบตัิงานนัน้ ขึน้อยู่กบัปัจจยัและองค์ประกอบหลาย
อยา่ง เชน่ 
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1. ลกัษณะงานท่ีท า เป็นงานท่ีบคุคลนัน้ชอบ ท าให้มีโอกาสได้เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ มี
ระดับความยากง่ายเหมาะสมกับคนท า ปริมาณงานพอดีกับความสามารถและเวลา งานนัน้
สง่เสริมให้ผู้ท ามีโอกาสประสบความส าเร็จ 

2. ค่าตอบแทนและสวสัดิการ การจ่ายค่าแรงงานและสวสัดิการท่ียุติธรรมและ
เทา่เทียมกนั  

3. ความมัน่คงของงาน ถ้าลกัษณะงานมีความมัน่คง คนจะพอใจท่ีจะท างานนัน้
อยา่งตอ่เน่ือง 

4. ความส าเร็จและความก้าวหน้าในงาน โอกาสท่ีจะได้รับการแต่งตัง้เล่ือน
ต าแหนง่และประสบความส าเร็จ 

 
3. ข้อมูลเก่ียวกับธนาคารพาณิชย์ 

ความหมายของธนาคารพาณิชย์ ชนินทร์ พิทยาวิวิธ (2551) ได้กล่าวว่า การธนาคาร
พาณิชย์ไทย ตามค าจ ากดัความในพระราชบญัญัติการธนาคารพาณิชย์ ได้แก่ การปรกอบธุรกิจ
ประเภทรับฝากเงินท่ีต้องจ่ายคืนเม่ือทวงถาม หรือเม่ือสิน้ระยะเวลาอนัก าหนดไว้ และใช้ประโยชน์
เงินนัน้ในทางหนึง่หรือหลายทาง และมีกฎเกณฑ์ตา่งท่ีตราไว้โดยกฎหมาย เชน่ 

1. การให้สินเช่ือ ได้แก่ ให้กู้ ยืมเงิน ซือ้ ซือ้สด รับช่วงซือ้ลดตั๋วเงิน เป็นเจ้าหนี ้
เน่ืองจากได้จา่ยหรือสัง่จา่ยเงินเพ่ือประโยชน์ของผู้ เคยค้า หรือเป็นเจ้าหนีเ้น่ืองจากได้จ่ายเ งินตาม
ภาระผกูพนัตามเลตเตอร์ออฟเครดติ 

2. ซือ้ขายตัว๋แลกเงินหรือตราสารเปล่ียนมือได้ 
3. ซือ้ขายเงินปริวรรตตา่งประเทศ และ 
4. จะจัดตัง้ขึน้ได้ก็แต่เฉพาะในรูปแบบบริษัทมหาชนตามกฎหมายเท่านัน้ และ

จะต้องได้รับใบอนญุาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงั 
นอกจากนัน้ยงัต้องมีเงินกองทนุตามท่ีกฎหมายก าหนดไว้ด้วย ได้แก่ 

1. ทนุช าระแล้วซึ่งรวมทัง้ส่วนล า้มลูคา่หุ้นท่ีธนาคารพาณิชย์ได้รับ และเงินท่ีธนาคาร
พาณิชย์ได้รับจากการออกใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นของธนาคารพาณิชย์นัน้ 

2. ทนุส ารอง 
3. เงินส ารองท่ีได้จดัสรรจากก าไรสทุธิเม่ือสิน้งวดการบญัชีตามมตท่ีิประชมุใหญ่ผู้ ถือ

หุ้นหรือตามข้อบงัคบัของธนาคารพาณิชย์ แต่ไม่รวมถึงเงินส ารองส าหรับการลดค่าของสินทรัพย์
และเงินส ารองเพ่ือการช าระหนี ้
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4. ก าไรสทุธิคงเหลือหลงัจากการจดัสรรแล้ว 
5. เงินส ารองจากการตีราคาสินทรัพย์ เงินส ารองอ่ืน และ 
6. เงินท่ีธนาคารพาณิชย์ได้รับเน่ืองจากการออกตราสารแสดงสิทธิในหนีร้ะยะยาว

เกินห้าปีท่ีมีสิทธิด้อยกวา่เจ้าหนีส้ามญั 
ระบบธนาคารพาณิชย์ 

ชนินทร์ พิทยาวิวิธ (2551) ได้กล่าวถึงระบบธนาคารพาณิชย์ว่า ในทางทฤษฎี
สามารถแบง่ธนาคารพาณิชย์ออกได้เป็น 3 ระบบ ดงันี ้

ระบบท่ีหนึ่ง ธนาคารอิสระหรือธนาคารเด่ียว (Independent of Unit Banking 
System) ระบบธนาคารอิสระหรือธนาคารเด่ียวนี ้เป็นโครงสร้างระบบธนาคารท่ีด าเนินการโดย
เอกเทศธนาคารตามระบบนีจ้ะมีส านักงานเพียงแห่งเดียว เป็นรูปแบบท่ีมีลักษณะเป็นธนาคาร
ท้องถ่ิน ซึ่งอาจจะเกิดขึน้ในท้องถ่ินใดท้องถ่ินหนึ่ง ท่ีมีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจพอท่ีจะ
จดัตัง้ธนาคารขึน้มารองรับกิจกรรมทางธุรกิจของท้องถ่ินนัน้ ธนาคารในระบบนีจ้ะมีอยู่มากใน
สหรัฐอเมริกา ควบคูไ่ปกบัระบบธนาคารสาขาและระบบธนาคารแบบลกูโซ่และกลุ่มธนาคาร โดย
การท่ีมีระบบธนาคารอิสระหรือธนาคารเด่ียวแพร่หลายในสหรัฐอเมริกานัน้ เป็นเพราะสภาพ
ภูมิศาสตร์มลรัฐแต่ละมลรัฐของสหรัฐอเมริกานัน้กว้างใหญ่ไพศาลมาก แต่ละมลรัฐมีอ านาจใน
การปกครองตนเองตามรัฐธรรมนูญการปกครองของสหรัฐอเมริกาประกอบกับกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจขยายตวัอย่างรวดเร็ว และธนาคารพาณิชย์มีความส าคญัตอ่เศรษฐกิจมาก ดงันัน้ แตล่ะ
มลรัฐจึงได้มีการตรากฎหมายออกมาใช้บงัคบั เช่น ห้ามมิให้ธนาคารในมลรัฐอ่ืนมาเปิดสาขาใน
เขตมลรัฐของตน ทัง้นีเ้พ่ือสงวนอาชีพและเปิดโอกาสให้คนของมลรัฐด าเนินธุรกิจ ธนาคารพาณิชย์
เองตามหลกัเศรษฐศาสตร์ ด้วยเหตนีุธ้นาคารพาณิชย์ในสหรัฐอเมริกาจึงมีลกัษณะเป็นธนาคาร
อิสระหรือธนาคารเด่ียวเป็นจ านวนมาก โดยมีเจ้าของ เจ้าหน้าท่ีธนาคาร และลูกค้าเป็นคนใน
ท้องถ่ินของแตล่ะมลรัฐ 

ระบบท่ีสอง ธนาคารสาขา (Branch Banking System) ระบบธนาคารสาขา เป็น
ระบบธนาคารซึ่งมีส านกังานใหญ่เป็นศนูย์กลางการบริหารและด าเนินงาน โยมีสาขาเปิดท าการ
หลายแห่งกระจายไปในท้องถ่ินต่าง ๆ ในประเทศ และอาจมีสาขาในต่างประเทศด้วย เจ้าหน้าท่ี
ระดบัสงูของสาขาได้รับการแต่งตัง้จากส านกังานใหญ่ในยโุรป เช่น ประเทศองักฤษ และประเทศ
ในกลุม่อาเซียนจะมีระบบธนาคารสาขาเป็นสว่นใหญ่ รวมทัง้ประเทศไทยด้วย 

ระบบท่ีสาม ธนาคารแบบลูกโซ่และกลุ่มธนาคาร (Chain and Group Banking 
System) ระบบธนาคารแบบลูกโซ่และกลุ่มธนาคารนีเ้กิดขึน้จากกรณีท่ีบางประเทศ อาจจะมี
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กฎหมายห้ามการมีระบบธนาคารสาขา จงึใช้ระบบธนาคารแบบลกูโซม่าใช้เพ่ือหลีกเล่ียงกฎหมาย
หรือเกิดจากการวมตวัของธนาคารเดี่ยว เพ่ือให้เกิดความแข็งแกร่ง โดยการรวมตวักนัของธนาคาร
ตัง้แต่สองธนาคารขึน้ไปมาอยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกัน โดยการควบคุมอาจจะเป็นลักษณะ
จดัตัง้องค์การในรูปของทรัสต์ หรือจะเป็นวิธีใดก็ได้ท่ีไมใ่ชก่ารควบคมุจากส านกังานใหญ่ หรือผู้ ถือ
หุ้นใหญ่ หรือกรรมการการบริหารในธนาคารเหลา่นัน้ นอกจากนีอ้าจจะมีบริษัทตา่ง ๆ เข้าร่วมกลุ่ม
ด้วย การสั่งงานและการบริหารจะมีการประสานงานกันระหว่างสมาชิกในกลุ่มเพ่ือให้เกิด
ผลประโยชน์ร่วมกันแต่ต้องไม่ขดัต่อกฎหมาย ซึ่งในสหรัฐอเมริกาเรียกธนาคารระบบนีว้่า “Bank 
Holding Company” กลุ่มธุรกิจเหล่านีจ้ะมีขนาดใหญ่มาก มีสายใยการด าเนินงานร่วมกันเป็น
แขนงตา่ง ๆ มากมาย 

 
4. งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 

กรณิการ์ พีรานนท์ (2559) ท าการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในการ
ท างาน การส่ือสารภายในองค์กร และความผูกพันในองค์กร กรณีศึกษา บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย 
จ ากดั (มหาชน) ผลการศกึษาพบวา่ ระดบัความคิดเห็นความพงึพอใจในการท างานโดยรวมอยู่ใน
ระดบัสูง ระดบัความคิดเห็นการส่ือสารภายในองค์กรโดยรวมอยู่ในระดบัสูง ระดบัความคิดเห็น
ความผูกพันในองค์กรโดยรวมอยู่ในระดับสูง โดยพนักงานท่ีมีปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกัน 
ประกอบด้วย อายุ การศึกษา ต าแหน่งงาน อายุการท างาน จะมีความคิดเห็นความผูกพันใน
องค์กรไม่แตกตา่งกนั ความพึงพอใจในการท างานโดยรวมพบว่ามีความสมัพนัธ์กับรูปแบบความ
ผูกพันในองค์กรในเชิงบวกในระดบัต ่า อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และการส่ือสาร
ภายในองค์กรโดยรวมมีความสมัพนัธ์กบัรูปแบบความผกูพนัในองค์กรเชิงบวกในระดบัต ่า อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.01 

ชาติชาย ทองสวสัดิ์ (2553) ท าการศึกษารูปแบบการส่ือสารภายในองค์การกบัการรับรู้
ข้อมูลข่าวสารของพนกังานบริษัท ชุมพรอตุสาหกรรมน า้มนัปาล์ม จ ากัด (มหาชน) โดยศึกษาถึง
รูปแบบการส่ือสารภายในองค์การ การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร การวิเคราะห์เปรียบเทียบลกัษณะทาง
ประชากรศาสตร์ กบัการเปิดรับขา่วสารและรูปแบบการส่ือสารภายในองค์การ ผลการศกึษาพบว่า 
ในภาพรวมลกัษณะประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อาย ุและระดบัการศกึษาท่ีแตกต่างกัน จะมีการ
รับรู้ข้อมลูข่าวสารไม่แตกตา่งกนั และ ลกัษณะประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ และอายท่ีุแตกตา่งกนั 
จะมีความคิดเห็นตอ่รูปแบบการส่ือสารท่ีแตกตา่งกัน ในขณะท่ีระดบัการศกึษาท่ีแตกตา่งกันจะมี
ความคิดเห็นต่อรูปแบบการส่ือสารไม่แตกต่างกัน ด้านความคิดเห็นต่อรูปแบบการส่ือสารใน
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องค์การโดยรวมอยูใ่นระดบัเห็นด้วย  โดยกลุม่ตวัอยา่งเห็นด้วยกบัการส่ือสารในแนวนอนมากท่ีสดุ 
รองลงมา คือ การส่ือสารจากลา่งสูบ่น การส่ือสารจากบนสูล่า่ง และการส่ือสารแบบไขว้  

ณัฐพงษ์ ล้อมชวการ (2554) ได้ท าการศึกษาความสมัพันธ์ระหว่างความคิดเห็นท่ีมีต่อ
ข้อมลูข่าวสาร รูปแบบการส่ือสารภายในองค์กรกับความพึงพอใจในการปฏิบตัิงานของพนกังาน
บริษัท ไอเอ็นจีประกันชีวิต จ ากัด ผลการศึกษาพบว่า ความคิดเห็นท่ีมีต่อรูปแบบการส่ือสาร
ภายในองค์การ กลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นในระดบัมาก ด้านรูปแบบการส่ือสารแบบแนวนอน 
และมีความคิดเห็นในระดบัปานกลาง ด้านรูปแบบการติดต่อส่ือสารแบบบนสู่ล่าง รูปแบบการ
ส่ือสารแบบลา่งสู่บน และรูปแบบการส่ือสารแบบข้ามสาย ส าหรับความพงึพอใจตอ่การปฏิบตังิาน
ในองค์การอยู่ในระดับมาก ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า กลุ่มตัวอย่างท่ีมีเพศ อายุ ระดับ
การศกึษา และอายงุานท่ีแตกตา่งกนั มีความคิดเห็นตอ่ข้อมลูข่าวสาร รูปแบบการส่ือสารภายใน
องค์กร และความพงึพอใจในการปฏิบตัิงานในองค์กรไมแ่ตกตา่งกนั ส าหรับความสมัพนัธ์ระหว่าง
ความคิดเห็นท่ีมีตอ่ข้อมลูข่าวสารในองค์กร รูปแบบการส่ือสารภายในองค์กร และความพึงพอใจ
ในการปฏิบตัิงานของพนกังานบริษัท ไอเอ็นจีประกนัชีวิต จ ากดั อย่างมีนยัส าคัญทางสถิติท่ีระดบั 
.01 

(ภาณุพงศ์ ชินศุภลักษณ์ , 2556) ได้ท าการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างวิธีการส่ือสาร
ภายในองค์กร ความคิดเห็นตอ่การส่ือสารในองค์กร และผลการปฏิบตังิาน : กรณีศกึษา บริษัท โอ
เร็กซ์ เทรดดิง้ จ ากัด  ผลการศึกษาพบว่า พนักงานมีการส่ือสารในระดับปานกลาง โดยมีการ
ส่ือสารด้วยวาจามากท่ีสุด รองลงมาคือการใช้ลายลกัษณ์อกัษรและการใช้เทคโนโลยีตามล าดบั 
ระดบัความคิดเห็นตอ่การส่ือสารองค์กรอยู่ในระดบัสงู ระดบัของผลการปฏิบตัิงานอยู่ในระดบัท่ีดี 
ปัจจยัด้านบุคคลท่ีแตกต่างกัน จะมีระดบัความคิดเห็นต่อการส่ือสารในองค์การท่ีไม่แตกต่างกัน 
วิธีการส่ือสารพบว่ามีความสัมพันธ์กับระดบัความคิดเห็นต่อการส่ือสารในองค์การในทางบวก 
ระดบัความคดิเห็นตอ่การส่ือสารในองค์การพบวา่มีความสมัพนัธ์กบัผลการปฏิบตังิานในทางบวก 

นภาพร ไทยเหนือ (2552) ได้ท าการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการส่ือสาร
ภายในหน่วยงานกับความพึงพอใจในการปฏิบตัิงานของบุคลากรมหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงราย 
จากการศกึษาพบว่า รูปแบบการส่ือสารภายในหน่วยงานเป็นการส่ือสารแบบแนวนอน รองลงมา 
คือ การส่ือสารจากล่างขึน้บน และต ่าสุดคือ การส่ือสารจากบนลงล่าง ในส่วนของระดบัความพึง
พอใจในการปฏิบตัิงานในภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง โดยด้านท่ีมีระดบัความพึงพอใจสูงสุด 
คือ ด้านองค์การและการจดัการ รองลงมา คือ ด้านงานท่ีปฏิบตัิ และต ่าสุด คือด้านผลประโยชน์/
สวสัดกิาร 
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มานิดา ค าจีน (2547) ได้ท าการศึกษาเร่ืองการส่ือสารภายในองค์กรท่ีมีผลต่อความพึง
พอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานรายเดือน: กรณีศึกษา บริษัท วาไทยอุตสาหกรรม จ ากัด 
(มหาชน) โดยศกึษาความสมัพนัธ์ระหวา่งความพึงพอใจในรูปแบบการส่ือสารและความพึงพอใจ
ในการปฏิบตัิงานของพนกังานรายเดือน ผลการศกึษาพบว่า พนกังานมีความพึงพอใจในรูปแบบ
การส่ือสารแนวนอน แบบล่างสู่บน และแบบบนสู่ล่าง อยู่ในระดบัมาก ส่วนแบบข้ามสายงานมี
ความพึงพอใจอยู่ในระดบัปานกลาง นอกจากนีพ้นกังานยงัมีความพึงพอใจในการปฏิบตัิงานอยู่
ในระดบัปานกลาง โดยมีความพึงพอใจท่ีผู้บงัคบับญัชาเปิดโอกาสให้มีสิทธิในการตดัสินใจในงาน
ท่ีรับผิดชอบอยู่ในระดับท่ีเหมาะสมมากท่ีสุด และยังพบว่า รูปแบบการส่ือสารทัง้ 4 รูปแบบ มี
ความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน อย่างมีนัยส าคัญ ท่ีระดับ 0.01 และมี
ความสมัพนัธ์ทางบวกกบัความพงึพอใจในการปฏิบตังิาน 

ปรียพรรณ วรรธนะวาสิน (2550) ได้ศกึษาเร่ืองความพึงพอใจของพนกังานธนาคารไทย
พาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ต่อการส่ือสารภายในองค์การ ผลการศึกษา พบว่า รูปแบบการส่ือสาร
ภายในองค์การท่ีพนกังานพึงพอใจทัง้ 4 แบบ มีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกบัความพึงพอใจใน
การปฏิบตัิงาน โดยมีระดบัความสมัพนัธ์ท่ีมากท่ีสดุ คือ แบบบนสู่ล่าง รองลงมาคือ แบบข้ามสาย 
แบบล่างสู่บน และแบบแนวนอน ตามล าดับ ความคิดเห็นเก่ียวกับรูปแบบการส่ือสารภายใน
องค์การ พบวา่ วิธีท่ีผู้บงัคบับญัชาใช้เพ่ือการส่ือสารไปสู่ผู้ ใต้บงัคบับญัชาแบบบนสู่ลา่งนัน้ จะเป็น
ลักษณะตามล าดับสายบังคับบัญชามากกว่าใช้วิธีการติดต่อส่ือสารด้วยตนเอง หรือการใช้
โทรศพัท์ ส่วนการติดตอ่ส่ือสารแบบล่างสู่บนก็ใช้วิธีการเดียวกนักับแบบบนสู่ล่าง คือ ใช้ลกัษณะ
ตามล าดบัสายบงัคบับญัชามากกว่าแบบอ่ืน ๆ ส่วนการติดต่อส่ือสารแบบแนวนอนนัน้ มกัใช้การ
ติดต่อส่ือสารด้วยตนเอง ส่วนการติดต่อส่ือสารแบบข้ามสาย จะใช้วิธีการคุยและสั่งงานกับทาง
โทรศพัท์เป็นสว่นใหญ่ ด้านความพงึพอใจในรูปแบบการส่ือสารในองค์การ พบว่า มีความพึงพอใจ
ในรูปแบบการส่ือสารแบบแนวนอนมากท่ีสดุ รองลงมา คือแบบล่างสู่บน แบบบนสู่ล่าง และแบบ
ข้ามสาย ด้านความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน พบว่า มีความพึงพอใจในการ
ปฏิบตัิงานระดบัปานกลาง โดยมีความพึงพอใจต่อความมัน่คงในการท างาน งานท่ีปฏิบตัิได้รับ
ผลส าเร็จเป็นท่ีน่าพอใจ สามารถปรึกษาเร่ืองงานและเร่ืองสว่นตวักบัเพ่ือนร่วมงานได้ ภาระหน้าท่ี
ท่ีรับผิดชอบเหมาะสมกับต าแหน่งงาน การได้รับการยอมรับในความสามารถจากผู้บงัคบับญัชา
และเพ่ือนร่วมงาน และผู้บงัคบับญัชาเปิดโอกาสให้มีสิทธิในการตดัสินใจในงานท่ีรับผิดชอบอยู่ใน
ระดบัท่ีเหมาะสม ด้านรายได้และสวสัดกิารท่ีได้รับจากองค์การพบวา่ มีความพงึพอใจน้อยท่ีสดุ 
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รัฐนนัท์ หนองใหญ่ (2558) ได้ท าการศึกษาปัจจยัการส่ือสารภายในองค์การท่ีส่งผลต่อ
การเปิดรับข่าวสารของพนักงาน : กรณีศึกษาโรงแรมเดอะซายน์ แอนด์ วิลล่า โดยศึกษา
ความสมัพนัธ์ระหว่างรูปแบบการส่ือสารภายในองค์การ กับ การเปิดรับข่าวสารของพกังาน และ
ศกึษาอิทธิพลระหว่างรูปแบบการส่ือสารภายในองค์การ กบัการเปิดรับข่าวสารของพนกังาน ผล
การศกึษาพบว่า รูปแบบการส่ือสารภายในองค์การทกุรูปแบบ คือ การส่ือสารแบบบนลงล่าง การ
ส่ือสารแบบล่างขึน้บน การส่ือสารแบบแนวนอน และการส่ือสารแบบแนวไขว้ มีความสมัพันธ์ใน
ทิศทางเดียวกันกับการเปิดรับข่าวสารของพนักงาน ประกอบด้วย การเลือกเปิดรับ การเลือกให้
ความสนใจ การเลือกรับรู้ และการเลือกจดจ า ในส่วนของอิทธิพลระหว่างรูปแบบการส่ือสาร
ภายในองค์การพบว่า ด้านการส่ือสารแบบแนวไขว้มีอิทธิพลโดยตรง ต่อการเปิดรับข่าวสารของ
พนกังาน รองลงมา คือการส่ือสารแบบแนวนอน และการส่ือสารแบบล่างขึน้บน ตามล าดบั โดย
การส่ือสารแบบแนวไขว้นีจ้ะส่งผลให้การส่ือสารความรวดเร็วมากยิ่งขึน้ สามารถลดขัน้ตอนในการ
ประสานงานตามแผนกตา่ง ๆ ได้เป็นอยา่งดี 

วลัย์ลิกา ปัญจมะวตั (2550) ได้ท าการศึกษาความพึงพอใจของพนกังานการไฟฟ้าฝ่าย
ผลิตแหง่ประเทศไทยตอ่การส่ือสารในองค์การ ผลการศกึษาพบวา่  

ด้านการส่ือสารภายในองค์การในปัจจุบนั พนกังานรับทราบแหล่งข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ 
ภายในองค์การในระดบัมาก ส าหรับการติดต่อส่ือสารท่ีผู้บงัคบับญัชาใช้กับพนักงาน และการ
ตดิตอ่ส่ือสารท่ีพนกังานใช้กบัผู้บงัคบับญัชา มีการใช้อยู่ในระดบัปานกลาง โดยมีการใช้การส่ือสาร
ตามล าดบัสายการบงัคบับญัชามากท่ีสดุ ส าหรับการติดต่อส่ือสารท่ีใช้กับเพ่ือนร่วมงาน พบว่ามี
การใช้อยู่ในระดบัปานกลาง ส าหรับการติดต่อส่ือสารท่ีใช้กับหน่วยงานอ่ืน พบว่ามีการใช้อยู่ใน
ระดบัปานกลาง  

ด้านความพึงพอใจในรูปแบบการส่ือสารในองค์การ พบว่า พนกังานมีความพึงพอใจใน
รูปแบบการส่ือสารภายในองค์การในภาพรวมในระดับสูง โดยมีความพึงพอใจในการส่ือสาร
ภายในองค์การในรูปแบบการส่ือสารระหว่างเพ่ือนร่วมงานในระดบัเดียวกนั (แบบแนวนอน) มาก
ท่ีสดุ รองลงมา พงึพอใจในการส่ือสารภายในองค์การในรูปแบบการส่ือสารจากหวัหน้าสัง่ลงมาถึง
ลูกน้อง (แบบบนลงล่าง) รูปแบบการส่ือสารจากลูกน้องสู่หัวหน้า (แบบล่างขึน้บน) และรูปแบบ
การส่ือสารระหวา่งหนว่ยงาน (แบบแนวไขว้) ตามล าดบั 

ด้านความพึงพอใจในการปฏิบตัิงาน พนกังานมีความพึงพอใจในการปฏิบตัิงานโดยรวม
ในระดับสูง โดยมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลมากท่ีสุด 
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รองลงมา คือ ด้านความส าเร็จของงาน และความมั่นคงในงาน ส่วนความพึงพอใจในการ
ปฏิบตังิานด้านนโยบายขององค์การมีความพงึพอใจน้อยท่ีสดุ 

ด้านประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกัน พบว่า มีความพึงพอใจตอ่รูปแบบการส่ือสารภายใน
องค์การแตกตา่งกนั โดยการศึกษา อาย ุการท างาน และต าแหน่งงานท่ีแตกตา่งกนั จะมีความพึง
พอใจตอ่รูปแบบการส่ือสารภายในองค์การแตกตา่งกนั ส่วนเพศและอายุท่ีแตกตา่งกนั จะมีความ
พงึพอใจตอ่รูปแบบการส่ือสารภายในองค์การไมแ่ตกตา่งกนั 

ด้านประชากรศาสตร์ท่ีแตกตา่งกนั จะมีความพงึพอใจในการปฏิบตังิานแตกตา่งกน โดย
พบว่าอายแุละอายุการท างนท่ีแตกต่างกนั จะมีความพึงพอใจในการปฏิบตัิงานแตกต่างกัน ส่วน
เพศ การศกึษา และต าแหนง่งาน จะมีความพงึพอใจในการปฏิบตังิานไมแ่ตกตา่งกนั 

ด้านความพึงพอใจท่ีมีต่อรูปแบบการส่ือสารภายในองค์การ พบว่า มีความสมัพันธ์กับ
ความพึงพอใจในการปฏิบตัิงานอย่างมีนยัส าคญั โดยมีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั และความ
พึงพอใจท่ีมีต่อรูปแบบการส่ือสารภายในองค์การมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการ
ปฏิบตังิานด้านความรับผิดชอบในงานท่ีได้รับมอบหมายมากท่ีสดุ 

สุภา นานาพูลสิน (2546) ได้ท าการศึกษาความพึงพอใจของพนักงานต่อการส่ือสาร
ภายในองค์การ กรณีศึกษาบริษัทไฮไฟ โอเรียนท์ (ไทย) จ ากัด โดยศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
รูปแบบการส่ือสาร กบั ความพึงพอใจในการส่ือสารภายในองค์การ ผลการศึกษาพบว่า ลกัษณะ
ด้านประชากรศาสตร์ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา และระดบัต าแหน่งงานต่างกัน มีความพึงพอใจ
ตอ่การส่ือสารภายในองค์การโดยรวมแตกต่างกัน ด้านทิศทางการส่ือสาร พบว่า การส่ือสารทาง
เดียว มีความสมัพันธ์ทางลบในระดบักลางกับความพึงพอใจต่อการส่ือสารภายในองค์การ ส่วน
การส่ือสารสองทาง มีความสมัพนัธ์ทางบวกอยู่ในระดบัปานกลางกบัความพึงพอใจตอ่การส่ือสาร
ภายในองค์การ ด้านประเภทของการใช้ในการส่ือสาร พบว่า การส่ือสารแบบเป็นทางการไม่มี
ความสัมพันธ์กับความพึงพอใจต่อการส่ือสารในองค์การ ส่วนการส่ือสารแบบไม่เป็นทางการมี
ความสมัพนัธ์ทางบวกอยูใ่นระดบัน้อยกบัความพงึพอใจตอ่การส่ือสารภายในองค์การ 

อรรัตน์ สว่างแสง (2548) ได้ท าการศึกษาวิจัยรูปแบบการส่ือสารกับความพึงพอใจใน
การท างานของบคุลากรสงักดังานเลขานกุาร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่โดยศกึษา
รูปแบบการส่ือสารท่ีท าให้ความพึงพอใจในการท างานของบุคลากรสังกัดงานเลานุการ คณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยั เชียงใหม่แตกต่างกัน ผลการศึกษา พบว่า ความคิดเห็นในภาพรวม
เก่ียวกับรูปแบบการส่ือสารอยู่ในระดับปานกลาง ความคิดเห็นเก่ียวกับการส่ือสารแบบไม่เป็น
ทางการในระดับปานกลาง รองลงมา คือการส่ือสารแบบเป็นทางการตามล าดับ ส่วนด้านทิศ
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ทางการส่ือสารในภาพรวมของบุคลากรอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีความคิดเห็นในระดบัปาน
กลางกับการส่ือสารสองทาง ความคิดเห็นเก่ียวกบัการส่ือสารทางเดียวกันอยู่ในระดบัไม่เห็นด้วย 
ด้านความพึงพอใจในการท างาน ในภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก ซึ่งได้แก่ ด้านการ
ยอมรับนับถือจากผู้ บังคับบัญชา ด้านความส าเร็จในการท างาน ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ ความ
รับผิดชอบในหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย ความมัน่คงในงานและสภาพการท างาน ตามล าดบั  

บุคลากรสงักัดงานเลขานุการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่มีรูปแบบการ
ส่ือสารในองค์การ โดยภาพรวมแตกต่างกันท าให้ความพึงพอใจในการท างานโดยภาพรวมของ
บคุลากรสงักัดงานเลขานุการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ต่างกัน เม่ือจ าแนกตาม
ประเภทของรูปแบบการส่ือสารในองค์การ พบว่า มีรูปแบบการส่ือสารด้านลกัษณะการส่ือสารใน
ภาพรวมแตกต่างกันท าให้ความพึงพอในในการท างานในภาพรวมแตกต่างกัน ส่วนรูปแบบการ
ส่ือสารด้านทิศทางการส่ือสารในภาพรวมของบุคลากรสังกัดงานเลขานุการ คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่แตกตา่งกนัท าให้ความพงึพอใจในการท างานในภาพรวมไมแ่ตกตา่งกนั 



 

บทที่ 3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 
ในการวิจัยเร่ือง ปัจจัยรูปแบบการส่ือสารท่ีมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการ

ปฏิบตังิานของพนกังานธนาคารแหง่หนึง่ ผู้วิจยัได้ด าเนินการศกึษาค้นคว้าตามขัน้ตอน ดงันี ้
1. การก าหนดประชากรและเลือกกลุม่ตวัอย่าง 
2. การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
3. การเก็บรวบรวมข้อมลู 
4. การจดัท าและการวิเคราะห์ข้อมลู 
5. สถิตท่ีิใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู 

 
1. การก าหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากร 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้ได้แก่ พนกังานประจ าของธนาคารแห่งหนึ่ง ส่วนงาน

สินเช่ือรายย่อย สาขาส านักงานใหญ่ ประกอบด้วย ฝ่ายเช่าซือ้ ฝ่ายก ากับสินเช่ือ ฝ่ายบริหาร
สินเช่ือรายยอ่ย ฝ่ายสนบัสนนุสินเช่ือ และ ฝ่ายพฒันาหนีแ้ละกฎหมาย จ านวน 770 คน 

 
การเลือกกลุม่ตวัอย่าง 

กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้ได้แก่ พนกังานประจ าของธนาคารแห่งหนึ่ง ส่วน
งานสินเช่ือรายย่อย สาขาส านักงานใหญ่ ซึ่งผู้ ท าการวิจัยทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน จึง
ค านวณตัวอย่างโดยใช้สูตร Taro Yamane Yamane Taro (1970) ค่าความคลาดเคล่ือนในการ
สุ่มตวัอย่างร้อยละ 5 หรือ .05 จากการค านวณจะได้กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัทัง้สิน้ 264 คน 
และเพิ่มจ านวนตวัอย่างร้อยละ 10 ของกลุ่มตวัอย่าง เท่ากับ 26 คน รวมกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการ
วิจยัทัง้สิน้ 290 คน 

 𝑛 =
N

1+N𝑒2 
 

 
เม่ือ         n          แทน     ขนาดของกลุม่ตวัอยา่ง 
              N          แทน     ขนาดของประชากร 
              e          แทน      คา่ความคลาดเคล่ือนของกลุม่ตวัอยา่ง 
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ค านวณหาขนาดของกลุ่มตวัอย่างจากสูตร จากประชากร 770 คน ค่าความคลาด
เคล่ือน 5% หรือ 0.05 แทนคา่ในสตูร 

 𝑛 =
770

1+770(0.05)2 =  264 คน 

 
จากการค านวณได้ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 264 คน เพิ่มจ านวนตวัอยา่ง 10% 

ของกลุ่มตวัอย่างได้เท่ากบั 26 คน ดงันัน้ ขนาดของกลุ่มตวัอย่างส าหรับการวิจยัครัง้นีเ้ท่ากบั 290 
คน 

การเลือกกลุม่ตวัอยา่ง ผู้วิจยัเลือกกลุม่ตวัอยา่งตามขัน้ตอนดงันี ้
ขัน้ตอนที่  1 การเลือกตวัอย่างแบบแบง่ชัน้ภูมิ (Stratified Random Sampling) 

โดยแบ่งประชากรออกตามฝ่ายงาน คือ ฝ่ายเช่าซือ้ ฝ่ายก ากับสินเช่ือ ฝ่ายบริหารสินเช่ือรายย่อย 
ฝ่ายสนบัสนนุสินเช่ือ ฝ่ายพฒันาหนีแ้ละกฎหมาย เพ่ือให้ประชากรท่ีมีลกัษณะคล้ายคลงึกนัอยูใ่น
ชัน้ภมูิเดียวกนั โดยก าหนดสดัสว่นตามจ านวนประชากรทัง้หมดในแตล่ะชัน้ภมูิ (Proportional) 

 
สตูรการค านวณดงันี ้

 
จ านวนพนกังานท่ีสุม่มา = จ านวนพนกังานท่ีต้องการสุม่ทัง้หมด x พนกังานทัง้หมดในกลุม่ท่ีสนใจ 

   จ านวนประชากรทัง้หมด 
 

ตาราง 1 ประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง พนกังานธนาคารแหง่หนึง่  
 

ฝ่าย       ประชากร (คน) จ านวนตัวอย่าง (คน) 

ฝ่ายเชา่ซือ้       116 44 
ฝ่ายก ากบัสินเช่ือ      135 51 
ฝ่ายบริหารสินเช่ือรายยอ่ย   231 87 
ฝ่ายสนบัสนนุสินเช่ือ     139 52 
ฝ่ายพฒันาหนีแ้ละกฎหมาย   149 56 
รวม        770 290 
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ขัน้ตอนที่  2 การเลือกตวัอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) ท าการ
เก็บรวบข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามท่ีจัดเตรียมไว้ น าไปเก็บข้อมูลกับจากพนักงานตามจ านวน
สัดส่วนของพนักงานในแต่ละชัน้ภูมิต ามจ านวนท่ีก าหนดไว้ในขัน้ตอนท่ี  1 โดยจะแจก
แบบสอบถามท่ีฝ่ายนัน้ๆ ให้ครบตามจ านวนกลุม่ตวัอยา่งท่ีต้องการ 

 
2. การเลือกสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้เป็นแบบสอบถามจ านวน 1 ชุด โดยแบ่งเนือ้หาค าถาม
ออกเป็น 3 สว่น คือ 

ส่วนที่  1 เป็นค าถามเก่ียวกับลักษณะประชากรศาสตร์ของผู้ ตอบแบบสอบถาม 
ประกอบด้วยค าถามแบบปลายปิด (Closed-ended Response Question) จ านวน 6 ข้อ โดยมี
รายละเอียดดงันี ้

ข้อ 1 เพศ ใช้วดัระดบัการวดัข้อมลูประเภทนามบญัญตั ิ(Nominal Scale) 
1.1  เพศชาย 
1.2  เพศหญิง 

ข้อ 2 อายุ ใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทเรียงล าดับ (Ordinal Scale) โดยการ
ก าหนดช่วงอายุของพนกังานผู้ตอบแบบสอบถาม จะมีอายุตัง้แต่ 20 ปี ถึงอายุ 55 ปี โดยก าหนด
ชว่งอายเุป็น 5 ชว่ง ค านวณดงันี ้

อนัตรภาคชัน้ = ข้อมลูท่ีมีคา่สงูสดุ – ข้อมลูท่ีมีคา่ต ่าสดุ 
      จ านวนชัน้ 

=  55 – 20 
          5 

  =  7 
ดงันัน้ การวิจยัครัง้นี ้จึงได้ก าหนดช่วงอายุดงักล่าวข้างต้นเป็นเกณฑ์ในการ

ก าหนดชว่งอายขุองกลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในแบบสอบถาม ดงันี ้
2.1  20-26 ปี 
2.2  27-33 ปี 
2.3  34-40 ปี 
2.4  41-47 ปี 
2.5  48 ปีขึน้ไป  
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ข้อ 3 สถานภาพสมรส ใช้วดัข้อมลูประเภทนามบญัญตั ิ(Nominal scale) 
3.1  โสด 
3.2  สมรส 
3.3  หยา่ร้าง/แยกกนัอยู ่

ข้อ 4 ระดบัการศกึษา ใช้วดัข้อมลูประเภทเรียงล าดบั (Ordinal scale) 
4.1  ต ่ากวา่ปริญญาตรี 
4.2  ปริญญาตรีหรือเทียบเทา่ปริญญาตรี 
4.3  สงูกวา่ปริญญาตรี 

ข้อ 5 ต าแหนง่งาน ใช้วดัข้อมลูประเภทนามบญัญตั ิ(Nominal scale) 
5.1  พนกังานระดบัปฏิบตักิาร 
5.2  พนกังานระดบัหวัหน้างาน 
5.3  พนกังานระดบัหวัหน้างานอาวโุส 

ข้อ 6 อายงุาน ใช้วดัข้อมลูประเภทเรียงล าดบั (Ordinal scale)  
6.1  น้อยกวา่หรือเทา่กบั 5 ปี  
6.2  6-10 ปี 
6.3  11-15 ปี 
6.4  16-20 ปี 
6.5  21 ปีขึน้ไป 

ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามความคดิเห็น ด้านปัจจยัรูปแบบการส่ือสาร ประกอบด้วย 
ด้านการส่ือสารจากบนลงลา่ง การส่ือสารจากล่างขึน้บน การส่ือสารตามแนวนอน และการส่ือสาร
แบบข้ามสาย ลกัษณะค าถามปลายปิด จ านวน 20 ข้อ โดยข้อความแต่ละข้อนัน้จะมีค าตอบให้
เลือกลักษณะของประเมินค่าเป็น 5 ระดับตามแนวของ Likert scale โดยก าหนดคะแนนความ
แตกตา่งดงันี ้

คะแนน  ระดบัความคดิเห็นของพนกังาน 
 5 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
 4 เห็นด้วย 
 3 เฉย ๆ 
 2 ไมเ่ห็นด้วย 
 1 ไมเ่ห็นด้วยอยา่งยิ่ง 
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ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้ วิจยัน าคะแนนจากการก าหนดดงักล่าวมาประเมินค่า เพ่ือ
แปลความหมายคา่เฉล่ีย โดยใช้สตูร 

อนัตรภาคชัน้ = ข้อมลูท่ีมีคา่สงูสดุ – ข้อมลูท่ีมีคา่ต ่าสดุ 
     จ านวนชัน้ 

=         5 – 1 
        5 
   = 0.8 

การแปลความหมายของคะแนน 
คะแนนเฉล่ีย  4.21 - 5.00 หมายถึง เห็นด้วยอยา่งยิ่ง 
คะแนนเฉล่ีย 3.41 - 4.20 หมายถึง เห็นด้วย 
คะแนนเฉล่ีย 2.61 – 3.40 หมายถึง เฉย ๆ 
คะแนนเฉล่ีย 1.81 – 2.60 หมายถึง ไมเ่ห็นด้วย 
คะแนนเฉล่ีย 1.00 – 1.80 หมายถึง ไมเ่ห็นด้วยอยา่งยิ่ง 

ส่วนที่  3 เป็นแบบสอบถามความพึงพอใจเก่ียวกับความพึงพอใจในการปฏิบตัิงาน 
ประกอบด้วย ด้านลกัษณะงานท่ีท า ด้านคา่ตอบแทนและสวสัดกิาร ด้านความมัน่คงของงาน และ
ด้านความส าเร็จและความก้าวหน้าในงาน ลกัษณะค าถามปลายปิด จ านวน 16 ข้อ โดยข้อความ
แต่ละข้อนัน้จะมีค าตอบให้เลือกลกัษณะของประเมินค่าเป็น 5 ระดบัตามแนวของ Likert scale 
โดยก าหนดคะแนนความแตกตา่งดงันี ้

คะแนน  ระดบัความพงึพอใจของพนกังาน 
 5  มากท่ีสดุ 
 4  มาก 
 3  ปานกลาง 
 2  น้อย 
 1  น้อยท่ีสดุ 

ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้ วิจยัน าคะแนนจากการก าหนดดงักล่าวมาประเมินค่า เพ่ือ
แปลความหมายคา่เฉล่ีย โดยใช้สตูร 

อนัตรภาคชัน้ = ข้อมลูท่ีมีคา่สงูสดุ – ข้อมลูท่ีมีคา่ต ่าสดุ 
     จ านวนชัน้ 
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= 5 – 1 
       5 

  = 0.8 
การแปลความหมายของคะแนน 
คะแนนเฉล่ีย  4.21 - 5.00 หมายถึง มีความพงึพอใจมากท่ีสดุ 
คะแนนเฉล่ีย 3.41 - 4.20 หมายถึง มีความพงึพอใจมาก 
คะแนนเฉล่ีย 2.61 – 3.40 หมายถึง มีความพงึพอใจปานกลาง 
คะแนนเฉล่ีย 1.81 – 2.60 หมายถึง มีความพงึพอใจน้อย 
คะแนนเฉล่ีย 1.00 – 1.80 หมายถึง มีความพงึพอใจน้อยท่ีสดุ 
 

ขัน้ตอนในการสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการท าวิจัยครัง้นี  ้คือ แบบสอบถาม 

(Questionnaire) ท่ีผู้วิจยัสร้างขึน้ โดยมีขัน้ตอนการสร้างเคร่ืองมือ ดงัตอ่ไปนี ้
1. ศึกษาค้นคว้าจากต ารา เอกสาร บทความ ทฤษฎีหลักการ และงานวิจัยท่ี

เก่ียวข้องกับตวัแปรท่ีจะศึกษา เพ่ือเป็นแนวทางในการสร้างกรอบแนวคิดของการวิจัย และการ
สร้างแบบสอบถาม 

2. ส ารวจรวบรวมข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกบังานวิจยัและออกแบบสอบถาม 
3. ผู้วิจยัน าแบบสอบถามท่ีสร้างขึน้ เสนอกรรมการควบคมุสารนิพนธ์ตรวจสอบ 

เพ่ือปรับปรุงแก้ไข 
4. น าแบบสอบถามท่ีได้ปรับปรุงแล้วไปทดลองใช้ (Try out) กบักลุ่มท่ีไม่ใช่กลุ่ม

ตัวอย่าง จ านวน 30 ราย แล้วน ามาหาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) โดยใช้วิ ธีการหาค่า

สมัประสิทธ์ิอลัฟ่า (α – Coefficient) ของ Cronbach กัลยา วานิชย์บญัชา (2549) ค่าอลัฟ่าท่ีได้

จะแสดงถึงระดบัความคงท่ีของแบบสอบถาม โดยจะมีค่าระหว่าง 0 ≤ α ≤ 1 ค่าท่ีใกล้เคียงกับ  
1 มาก แสดงว่ามีความเช่ือมัน่สูง และน าแบบสอบถามไปใช้กับกลุ่มตวัอย่าง ได้ค่าความเช่ือมั่น
ดงันี ้

 
ปัจจยัรูปแบบการส่ือสาร ได้คา่ความเช่ือมัน่เทา่กบั 0.920 
ความพงึพอใจในการปฏิบตังิาน ได้คา่ความเช่ือมัน่เทา่กบั 0.947 
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3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การเก็บรวบรวมข้อมลูมีรายละเอียดดงันี ้

1. ท าหนงัสือขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม โดยแจกแบบสอบถามให้กับ
พนกังานตามสดัสว่นท่ีค านวณไว้ทัง้หมด 290 ฉบบั แล้วรวบรวมแบบสอบถาม 

2. ตรวจสอบความถกูต้องครบถ้วนของแบบสอบถามทกุฉบบั 
3. คดัเลือกเฉพาะแบบสอบถามฉบบัท่ีสมบรูณ์แล้วน ามาวิเคราะห์ทางสถิติตอ่ไป 
 

4. การจัดกระท าข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล 
1. ผู้ วิจัยรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม การตรวจสอบข้อมูล (Editing) ผู้ วิจัย

ตรวจสอบความสมบูรณ์ของการตอบแบบสอบถาม จ านวนของแบบสอบถาม และแยก
แบบสอบถามท่ีไมส่มบรูณ์ออก 

2. การลงรหสั (Coding) น าข้อมูลจากแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว มาลงรหสั
ตามท่ีก าหนดไว้ 

3. การประมวลผลข้อมูล โดยน าข้อมูลท่ีลงรหสัแล้วมาวิเคราะห์ ประมวลผลข้อมูลด้วย
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 

4. การวิ เคราะห์ ข้อมูลปัจจัยประชากรศาสตร์ สถิติ ท่ี ใช้  คือ การหาค่าร้อยล ะ
(Percentage) 

5. ทดสอบสมมติฐาน โดยใช้การทดสอบค่าสถิติต่าง ๆ ได้แก่ สถิติ Person Product 
Moment Correlation Coefficient ใช้หาค่าความสัมพันธ์ของรูปแบบการส่ือสารในองค์การต่อ
ความพงึพอใจในการปฏิบตังิานของพนกังาน 

 
5. สถติท่ีิใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

1. คา่สถิตเิชิงพรรณนา (Descriptive statistic) ประกอบด้วย 
1.1 คา่ร้อยละ (Percentage) กลัยา วานิชย์บญัชา (2545) 

   𝑃 =
f

n 
𝑥 100 

 
เม่ือ  P  แทน คา่ร้อยละ 
   f แทน  ความถ่ีของคะแนน 
   n แทน  ขนาดของกลุม่ตวัอยา่ง 
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1.2 คา่คะแนนเฉล่ีย (Mean หรือ X̄  ) (กลัยา วานิชย์บญัชา, 2545) 

   X̄ = 
∑𝒙

𝒏
 

เม่ือ  X̄   แทน คา่คะแนนเฉล่ีย 
   ∑x แทน  ผลรวมของคะแนนทัง้หมด 
   n แทน  ขนาดของกลุม่ตวัอยา่ง 

1.3 ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation หรือ S.D.) กัลยา วานิชย์
บญัชา (2545) 

   S.D.= √
𝐧𝒙−(𝒙)𝟐

𝒏(𝒏−𝟏)
 

 
เม่ือ  S.D.  แทน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนของกลุ่ม

ตวัอยา่ง 

   ∑x2 แทน  ผลรวมของคะแนนแตล่ะตวัยกก าลงัสอง 
   (∑x)2 แทน  ผลรวมของคะแนนทัง้หมดยกก าลงัสอง 
   n แทน  ขนาดของกลุม่ตวัอยา่ง 

2. การหาค่าความเช่ือมั่นของเค ร่ืองมือ (Reliability of the test) โดยใช้วิ ธีหาค่า

สมัประสิทธ์ิอลัฟ่า (α-Coefficient) ของครอนบคั (Cronbach) กลัยา วานิชย์บญัชา (2546) 

Cronbach’s alpha : α = 𝒌 𝒄𝒐𝒗𝒂𝒓𝒊𝒂𝒏𝒄𝒆 / 𝒗𝒂𝒓𝒊𝒂𝒏𝒄𝒆̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅

𝟏 + (𝒌 − 𝟏)𝒄𝒐𝒗𝒂𝒓𝒊𝒂𝒏𝒄𝒆 / 𝒗𝒂𝒓𝒊𝒂𝒏𝒄𝒆̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  

เม่ือ α  แทน คา่ความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม 
  k  แทน  จ านวนค าถาม 

covariance แทน  คา่เฉล่ียของคา่แปรปรวนร่วมระหวา่งค าถาม 
     ตา่งๆ 

variance แทน  คา่เฉล่ียของคา่แปรปรวนของค าถาม 
3. การวิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้สถิตเิชิงอนมุาน (Inferential statistics) ประกอบด้วย 

3.1 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน (Pearson Product Moment 
Correlation Coefficient) กลัยา วานิชย์บญัชา (2545)  

 

r = 
𝒏 ∑ 𝑿𝒀−(∑𝑿)(∑𝒀)

√[𝒏∑𝑿𝟐−(∑𝑿)𝟐][𝒏∑𝒀𝟐−(∑𝒀)𝟐 
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เม่ือ  r แทน  สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์  

 ∑X แทน ผลรวมคะแนนชดุ X 
 ∑Y แทน ผลรวมคะแนนชดุ Y 
 ∑x2 แทน ผลรวมคะแนนชดุ X แตล่ะตวัยกก าลงัสอง 
 ∑Y2 แทน ผลรวมคะแนนชดุ Y แตล่ะตวัยกก าลงัสอง 
 ∑XY แทน ผลรวมของผลคณูระหวา่งคะแนนชดุ X และชดุ Y 
 n แทน  ขนาดของตวัอยา่ง 
โดยท่ีคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ จะมีคา่ระหวา่ง -1 ≤ r ≤ 1 ความหมายของคา่ r คือ 

1) คา่ r เป็นลบ แสดงว่า X และ Y มีความสมัพันธ์ในทิศทางตรงข้ามกัน คือ ถ้า 
X เพิ่ม Y จะลด แตถ้่า X ลด Y จะเพิ่ม 

2) คา่ r เป็นบวก แสดงว่า X และ Y มีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั คือ ถ้า X 
เพิ่ม Y จะเพิ่มด้วย แตถ้่า X ลด Y จะลดลงด้วย 

3) ถ้า r มีคา่เข้าใกล้ 1 หมายถึง X และ Y มีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั และ
มีความสมัพนัธ์กนัมาก 

4) ถ้า r มีค่าเข้าใกล้ -1 หมายถึง X และ Y มีความสมัพนัธ์ในทิศทางตรงกนัข้าม 
และมีความสมัพนัธ์กนัมาก 

5) ถ้า r = 0 แสดงวา่ X และ Y ไมมี่ความสมัพนัธ์กนั 
6) ถ้า r เข้าใกล้ 0 แสดงว่า X และ Y มีความสัมพันธ์กันน้อย และมีค่าระดับ

ความสมัพนัธ์ของคา่สหสมัพนัธ์ต ่า 
การอา่นความหมายคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์  
คา่ระดบัความสมัพนัธ์ ระดบัความสมัพนัธ์ 
0.81 – 1.00   สงูมาก (Very strong) 
0.61 – 0.80   คอ่นข้างสงู (Strong) 
0.41 – 0.60   ปานกลาง (Moderate) 
0.21 – 0.40   คอ่นข้างต ่า (Weak) 
0.01 – 0.20   ต ่ามาก (Very weak) 
0.00    ไมมี่ความสมัพนัธ์ 

 



 

บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
ในการศึกษาวิจยัเร่ือง “ปัจจยัรูปแบบการส่ือสารท่ีมีความสมัพันธ์กับความพึงพอใจใน

การปฏิบตัิงานของพนกังานธนาคารแห่งหนึ่ง” โดยการวิเคราะห์ข้อมลูผู้ วิจยัได้ก าหนดสญัลกัษณ์
ตา่งๆ ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลูดงันี ้

 
สัญลักษณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

การเสนอผลการศึกษาครัง้นี ้ผู้ วิจัยได้ก าหนดสัญลักษณ์เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ดงันี ้

N แทน ขนาดของกลุม่ตวัอยา่ง (Sample size) 

X̄  แทน คา่เฉล่ียของกลุม่ตวัอยา่ง 
S.D. แทน คา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
H0 แทน สมมตฐิานหลกั 
H1 แทน สมมตฐิานรอง 
* แทน ความมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
** แทน ความมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 
*** แทน ความมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .001 
r  แทน คา่สถิตสิมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์อยา่งง่ายของเพียร์สนั 
 

การเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้ วิจยัได้แบ่งการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น  4 ส่วน 

ตามล าดบัดงันี ้
สว่นท่ี 1 การวิเคราะห์ข้อมลูลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 
สว่นท่ี 2 การวิเคราะห์ข้อมลูปัจจยัรูปแบบการส่ือสารของพนกังานธนาคารแหง่หนึง่ 
ส่วนท่ี 3 การวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจในการปฏิบตัิงานของพนกังานธนาคารแห่ง

หนึง่ 
สว่นท่ี 4 การวิเคราะห์ข้อมลูเพื่อทดสอบสมมตฐิาน 
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมลูลกัษณะด้านประชากรศาสตร์ 
การวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะด้านประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่  เพศ 

อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา ต าแหน่งงาน และอายุงาน โดยน าเสนอในรูปแบบของ
จ านวน และคา่ร้อยละ ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

 
ตาราง 2 แสดงจ านวนและคา่ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามลกัษณะด้านประชากรศาสตร์ 

 

 ลกัษณะด้านประชากรศาสตร์ จ านวน (คน) ร้อยละ 

1.เพศ 
ชาย 108 37.2 
หญิง 182 62.8 

 รวม 290 100.0  

2.อาย ุ
20 - 26 ปี 47 16.2 
27 - 33 ปี 84 29.0 
34 - 40 ปี 107 36.9 
41 - 47 ปี 38 13.1 
48 ปีขึน้ไป 14 4.8 

 รวม 290 100.0 

3.สถานภาพสมรส 
โสด 185 63.8 
สมรส 103 35.5 
หยา่ร้าง/แยกกนัอยู่   2 0.7 

 รวม 290 100.0 
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ตาราง 2 (ตอ่) 
 

 ลกัษณะด้านประชากรศาสตร์ จ านวน (คน) ร้อยละ 

4.ระดบัการศกึษา 
ต ่ากว่าปริญญาตรี 9 3.1 
ปริญญาตรี 229 79.0 
สงูกวา่ปริญญาตรี 52 17.9 

 รวม 290 100.0 

5.ต าแหนง่งาน 
พนกังานระดบัปฏิบตักิาร 142 49.0 
พนกังานระดบัหวัหน้างาน 103 35.5 
พนกังานระดบัหวัหน้างานอาวโุส 45 15.5 

 รวม 290 100.0 

6.อายงุาน 
น้อยกวา่หรือเทา่กบั 5 ปี 82 28.3 
6 - 10 ปี 95 32.8 
11 - 15 ปี 64 22.1 
16 - 20 ปี 26 9.0 
21 ปีขึน้ไป 23 7.9 

 รวม 290 100.0 

 
จากตาราง 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลลกัษณะด้านประชากรศาสตร์ ตามตาราง สามารถ

จ าแนกตามตวัแปรได้ดงันี ้
เพศ ผู้ ท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 182 คน คิดเป็นร้อยละ 62.8 

รองลงมาเป็นเพศชาย จ านวน 108 คน คดิเป็นร้อยละ 37.2 
อายุ ผู้ ท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 34-40 ปี จ านวน 107 คน คิดเป็นร้อยละ 

36.9รองลงมาคือ พนักงานท่ีมีอายุ 27-33 ปี จ านวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 29.0 อายุ 20-26 ปี 
จ านวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 16.2 อายุ 41-47 ปี จ านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 13.1 และ อาย ุ
48 ปีขึน้ไป จ านวน 14  คน คดิเป็นร้อยละ 4.8 ตามล าดบั 
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สถานภาพสมรส ผู้ ท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด จ านวน 185 คน คิด
เป็นร้อยละ 63.8 รองลงมาคือ สถานภาพสมรส จ านวน 103 คน คิดเป็นร้อยละ 35.5 สถานภาพ
หยา่ร้าง/แยกกนัอยู ่จ านวน 2 คน คดิเป็นร้อยละ 0.7 ตามล าดบั 

ระดับการศึกษา ผู้ ท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จบการศกึษาระดบัปริญญาตรี จ านวน 
229 คน คิดเป็นร้อยละ 79.0 รองลงมาคือ ระดบัสูงกว่าปริญญาตรี จ านวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 
17.9 และระดบัต ่ากวา่ปริญญาตรี 9 คน คดิเป็นร้อยละ 3.1 ตามล าดบั 

ต าแหน่งงาน ผู้ ท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีต าแหน่งพนักงานระดับปฏิบัติการ 
จ านวน  142 คน คิดเป็นร้อยละ 49.0  รองลงมาคือ ต าแหน่งพนกังานระดบัหัวหน้างาน จ านวน 
103 คน คิดเป็นร้อยละ 35.5  และต าแหน่งพนักงานระดบัหัวหน้างานอาวุโส จ านวน 45 คน คิด
เป็นร้อยละ 15.5 ตามล าดบั 

อายุงาน ผู้ ท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุงาน 6-10 ปี จ านวน 95 คน คิดเป็นร้อย
ละ 32.8 รองลงมาคือ มีอายุงานน้อยกว่าหรือเท่ากับ 5 ปี จ านวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 28.3  มี
อายงุาน 11-15 ปี จ านวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 22.1 มีอายงุาน 16-20 ปี จ านวน 26 คน คิดเป็น
ร้อยละ 9.0 และมีอายงุาน 21 ปีขึน้ไป จ านวน 23 คน คดิเป็นร้อยละ 7.9 ตามล าดบั 

 
ส่วนที่  2 การวิเคราะห์ข้อมลูรูปแบบการส่ือสารของพนกังานธนาคารแห่งหนึ่ง โดยแบ่ง

รูปแบบการส่ือสารออกเป็น 4 มิติ ได้แก่ การส่ือสารจากบนลงล่าง การส่ือสารจากล่างขึน้บน การ
ส่ือสารตามแนวนอน และการส่ือสารแบบข้ามสาย โดยหาคา่เฉล่ีย คา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน และการ
แปลผลข้อมลู ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้ 
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ตาราง 3 แสดงคา่เฉล่ีย คา่เบี่ยงเบนมาตรฐานและการแปลผลข้อมลูรูปแบบการส่ือสาร ด้านการ
ส่ือสารจากบนลงลา่ง ของพนกังานธนาคารแหง่หนึง่  

 

รูปแบบการส่ือสารของ 
พนักงานธนาคารแห่งหน่ึง 

ระดับความคิดเหน็ 
x̄  S.D. แปลผล 

การส่ือสารจากบนลงล่าง    
1. หวัหน้างานเป็นผู้ ส่ือสาร นโยบาย ข่าวสารตา่ง ๆ 
เก่ียวกบัองค์การให้ทา่นรับทราบ 

4.22 .651 มากท่ีสดุ 

2. หวัหน้างานมีการประชมุภายในกบัท่านอยา่ง
สม ่าเสมอ 

4.00 .678 มาก 

3. หวัหน้างานเป็นผู้ให้ค าแนะน าเก่ียวกบัการ
ปฏิบตังิานให้กบัทา่น 

4.13 .622 มาก 

4. หวัหน้างานมกัออกค าสัง่งานโดยมีการรับฟังความ
คดิเห็นของทา่น 

4.07 .729 มาก 

5. หวัหน้างานเป็นผู้ให้ค าปรึกษา และชว่ยท่านแก้ไข
ปัญหาเก่ียวกบัการปฏิบตังิาน 

4.26 .617 มากท่ีสดุ 

รวม 4.14 .512 มาก 

 
จากตาราง 3 พบว่าระดบัความคิดเห็นรูปแบบการส่ือสารด้านการส่ือสารจากบนลงล่าง

ของพนกังานธนาคารแห่งหนึ่ง โดยรวมอยู่ในระดบัมาก ซึ่งมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.14 เม่ือพิจารณา 
รายข้อ พบว่า พนักงานมีระดับความคิดเห็นรูปแบบการส่ือสารด้านการส่ือสารจากบนลงล่าง  
อยู่ในระดบัมากท่ีสุด คือ หัวหน้างานเป็นผู้ ให้ค าปรึกษา และช่วยท่านแก้ไขปัญหาเก่ียวกับการ
ปฏิบตัิงาน โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.26 รองลงมาคือ หัวหน้างานเป็นผู้ ส่ือสาร นโยบาย ข่าวสาร 
ต่าง ๆ เก่ียวกับองค์การให้ท่านรับทราบ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.22 หัวหน้างานเป็นผู้ ให้ค าแนะน า
เก่ียวกับการปฏิบตัิงานให้กับท่าน มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.13 หวัหน้างานมกัออกค าสัง่งานโดยมีการ
รับฟังความคิดเห็นของท่าน มีคา่เฉล่ียเท่ากับ 4.07 และ หวัหน้างานมีการประชมุภายในกับท่าน
อยา่งสม ่าเสมอ มีคา่เฉล่ียเทา่กบั 4.00 ตามล าดบั 
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ตาราง 4 แสดงคา่เฉล่ีย คา่เบี่ยงเบนมาตรฐานและการแปลผลข้อมลูรูปแบบการส่ือสาร ด้านการ
ส่ือสารจากลา่งขึน้บน ของพนกังานธนาคารแหง่หนึง่  

 

รูปแบบการส่ือสารของ 
พนักงานธนาคารแห่งหน่ึง 

ระดับความคิดเหน็ 
x̄  S.D. แปลผล 

การส่ือสารจากล่างขึน้บน    
1. ทา่นสามารถพดูคยุ ปรึกษาเร่ืองงานกบัหวัหน้า
งานได้ 

4.26 .626 มากท่ีสดุ 

2. ทา่นสามารถร่วมแสดงความคดิเห็น เสนอแนวทาง
แก้ปัญหาในระหวา่งการประชมุกบัหวัหน้างานได้ 

4.18 .630 มาก 
 

3. ทา่นสามารถโต้แย้งตอ่หวัหน้างานได้ เม่ือเห็นว่า
ค าสัง่ในการปฏิบตังิานนัน้ไม่ถกูต้อง 

4.07 .702 มาก 

4. เม่ือไมเ่ข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย ทา่น
สามารถขอค าแนะน าจากหวัหน้างาน 

4.30 .568 มากท่ีสดุ 

5. ทา่นสามารถติดตอ่ส่ือสารกบัหวัหน้างานของทา่น
ได้ตลอดเวลา 

4.19 .681 มาก 

รวม 4.20 .518 มาก 

 
จากตาราง 4 พบว่าระดบัความคิดเห็นรูปแบบการส่ือสารด้านการส่ือสารจากล่างขึน้บน

ของพนกังานธนาคารแห่งหนึ่ง โดยรวมอยู่ในระดบัมาก ซึ่งมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.20 เม่ือพิจารณา 
รายข้อ พบว่า พนักงานมีระดับความคิดเห็นรูปแบบการส่ือสารด้านการส่ือสารจากล่างขึน้บน  
อยู่ในระดบัมากท่ีสุด คือ เม่ือไม่เข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย ท่านสามารถขอค าแนะน าจาก
หัวหน้างาน โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.30 รองลงมาคือ ท่านสามารถพูดคุย ปรึกษาเร่ืองงานกับ
หัวหน้างานได้ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.26 ท่านสามารถติดต่อส่ือสารกับหัวหน้างานของท่านได้
ตลอดเวลา มีคา่เฉล่ียเทา่กบั 4.19 ท่านสามารถร่วมแสดงความคดิเห็น เสนอแนวทางแก้ปัญหาใน
ระหว่างการประชุมกับหวัหน้างานได้ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.18 และ ท่านสามารถโต้แย้งต่อหวัหน้า
งานได้ เม่ือเห็นวา่ค าสัง่ในการปฏิบตังิานนัน้ไมถ่กูต้อง มีคา่เฉล่ียเทา่กบั 4.07 ตามล าดบั 
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ตาราง 5 แสดงคา่เฉล่ีย คา่เบี่ยงเบนมาตรฐานและการแปลผลข้อมลูรูปแบบการส่ือสาร ด้านการ
ส่ือสารตามแนวนอน ของพนกังานธนาคารแหง่หนึง่  

 

รูปแบบการส่ือสารของ 
พนักงานธนาคารแห่งหน่ึง 

ระดับความคิดเหน็ 
x̄  S.D. แปลผล 

การส่ือสารตามแนวนอน    
1. ทา่นมีการส่ือสารกบัเพ่ือนร่วมงานเป็นประจ า 4.36 .572 มากท่ีสดุ 

2. ทา่นสามารถพดูคยุปรึกษาเร่ืองงานกบัเพ่ือน
ร่วมงานได้ 

4.31 .577 มากท่ีสดุ 

3. เม่ือพบปัญหาในการปฏิบตังิาน ทา่นจะปรึกษากบั
เพ่ือนร่วมงานในการหาแนวทางแก้ไขปัญหา 

4.26 .637 มากท่ีสดุ 

4. เพ่ือนร่วมงานให้ความร่วมมือในการปฏิบตังิานกบั
ทา่น 

4.26 .610 มากท่ีสดุ 

5. หนว่ยงานของทา่นมีการท างานกนัเป็นทีม 4.38 .618 มากท่ีสดุ 

รวม 4.31 .483 มากท่ีสดุ 

 
จากตาราง 5 พบว่าระดบัความคิดเห็นรูปแบบการส่ือสารด้านการส่ือสารตามแนวนอน

ของพนักงานธนาคารแห่งหนึ่ง โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด ซึ่งมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.31 เม่ือ
พิจารณารายข้อ พบว่า พนักงานมีระดับความคิดเห็นรูปแบบการส่ือสารด้านการส่ือสารตาม
แนวนอนอยู่ในระดบัมากท่ีสุดเช่นเดียวกัน คือ หน่วยงานของท่านมีการท างานกันเป็นทีม โดยมี
คา่เฉล่ียเท่ากบั 4.38 รองลงมาคือ ท่านมีการส่ือสารกบัเพ่ือนร่วมงานเป็นประจ า มีคา่เฉล่ียเท่ากบั 
4.36 ทา่นสามารถพดูคยุปรึกษาเร่ืองงานกบัเพ่ือนร่วมงานได้ มีคา่เฉล่ียเทา่กบั 4.31 เพ่ือนร่วมงาน
ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานกับท่าน  มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.26 และเม่ือพบปัญหาในการ
ปฏิบตัิงาน ท่านจะปรึกษากบัเพ่ือนร่วมงานในการหาแนวทางแก้ไขปัญหา มีคา่เฉล่ียเท่ากบั 4.26 
ตามล าดบั  
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ตาราง 6 แสดงคา่เฉล่ีย คา่เบี่ยงเบนมาตรฐานและการแปลผลข้อมลูรูปแบบการส่ือสาร ด้านการ
ส่ือสารแบบข้ามสาย ของพนกังานธนาคารแหง่หนึง่  

 

รูปแบบการส่ือสารของ 
พนักงานธนาคารแห่งหน่ึง 

ระดับความคิดเหน็ 
x̄  S.D. แปลผล 

การส่ือสารแบบข้ามสาย    
1. เม่ือต้องติดตอ่กบัหนว่ยงานอ่ืน ท่านได้รับความ
ร่วมมือเป็นอยา่งดี 

3.91 .667 มาก 

2. ทา่นสามารถขอค าปรึกษา ในการแก้ไขปัญหาจาก
หนว่ยงานอ่ืนได้ 

3.90 .664 มาก 

3. ทา่นมีการประชมุร่วมกบัหนว่ยงานอ่ืน เพ่ือปรึกษา
การท างานร่วมกนั 

3.69 .758 มาก 

4. การตดิตอ่ส่ือสารกบัหน่วยงานอ่ืนของทา่น สว่น
ใหญ่จะประสบความส าเร็จ 

3.83 .688 มาก 

5. ทา่นมีการแลกเปล่ียนความคดิเห็นเก่ียวกบัปัญหา
ท่ีเกิดขึน้ภายในหน่วยงานของทา่นกบัหนว่ยงาน
อ่ืน 

3.79 .726 มาก 

รวม 3.82 .593 มาก 

 
จากตาราง 6 พบว่าระดบัความคิดเห็นรูปแบบการส่ือสารด้านการส่ือสารแบบข้ามสาย

ของพนกังานธนาคารแหง่หนึ่ง โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ซึ่งมีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.82 เม่ือพิจารณาราย
ข้อ พบว่า พนักงานมีระดบัความคิดเห็นรูปแบบการส่ือสารด้านการส่ือสารแบบข้ามสายอยู่ใน
ระดบัมากเช่นเดียวกนั คือ เม่ือต้องติดตอ่กบัหน่วยงานอ่ืน ท่านได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี โดย
มีคา่เฉล่ียเท่ากบั 3.91 รองลงมาคือ ท่านสามารถขอค าปรึกษา ในการแก้ไขปัญหาจากหน่วยงาน
อ่ืนได้ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.90 การติดต่อส่ือสารกับหน่วยงานอ่ืนของท่าน ส่วนใหญ่จะประสบ
ความส าเร็จ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.83 ท่านมีการแลกเปล่ียนความคิดเห็นเก่ียวกับปัญหาท่ีเกิดขึน้
ภายในหน่วยงานของท่านกบัหน่วยงานอ่ืน มีคา่เฉล่ียเท่ากับ 3.79 และ ท่านมีการประชุมร่วมกับ
หนว่ยงานอ่ืน เพ่ือปรึกษาการท างานร่วมกนั มีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.69 ตามล าดบั  
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ส่วนที่  3 การวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจในการปฏิบตัิงานของพนกังานธนาคารแห่ง
หนึ่ง โดยแบง่ความพึงพอใจในการปฏิบตัิงานออกเป็น 4 มิติ ได้แก่ ลกัษณะงานท่ีท า คา่ตอบแทน
และสวสัดิการ ความมัน่คงของงาน ความส าเร็จและความก้าวหน้าในงาน โดยแจกแจงค่าเฉล่ีย 
คา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลผลข้อมลูดงันี ้

 
ตาราง 7 แสดงคา่เฉล่ีย และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพงึพอใจในการปฏิบตังิานด้าน
ลกัษณะงานท่ีท า ของพนกังานธนาคารแหง่หนึง่ 

 

ความพงึพอใจในการปฏิบัตงิานของ 
พนักงานธนาคารแห่งหน่ึง 

ระดับความพงึพอใจ 

x̄  S.D. แปลผล 
ลักษณะงานที่ท า    
1. งานท่ีทา่นได้รับมอบหมายเหมาะสมกบัความรู้ 
ความสามารถของทา่น 

3.93 .677 มาก 

2. ทา่นมีความพอใจในลกัษณะงานท่ีท า 3.97 .757 มาก 

3. งานท่ีทา่นได้รับมอบหมายเป็นงานท่ีนา่สนใจ 3.89 .779 มาก 

4. ทา่นได้แสดงความสามารถอยา่งเตม็ท่ีในการ
ปฏิบตังิาน 

4.04 .731 มาก 

รวม 3.96 .648 มาก 

 
จากตาราง 7 พบว่าระดบัความพึงพอใจในการปฏิบัติงานด้านลักษณะงานท่ีท าของ

พนกังานธนาคารแห่งหนึ่ง โดยรวมอยู่ในระดบัมาก ซึ่งมีคา่เฉล่ียเท่ากบั 3.96 เม่ือพิจารณารายข้อ 
พบว่า พนักงานมีระดบัความพึงพอใจในการปฏิบัติงานด้านลักษณะงานท่ีท าอยู่ในระดับมาก
เช่นเดียวกัน คือ ท่านได้แสดงความสามารถอย่างเต็มท่ีในการปฏิบตัิงาน โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 
4.04 รองลงมาคือ ท่านมีความพอใจในลกัษณะงานท่ีท า มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.97 งานท่ีท่านได้รับ
มอบหมายเหมาะสมกับความรู้ ความสามารถของท่าน มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.93 และ งานท่ีท่าน
ได้รับมอบหมายเป็นงานท่ีนา่สนใจ มีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.89 ตามล าดบั 
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ตาราง 8 แสดงคา่เฉล่ีย และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพงึพอใจในการปฏิบตังิาน ด้าน
คา่ตอบแทนและสวสัดกิาร ของพนกังานธนาคารแหง่หนึง่ 

 

ความพงึพอใจในการปฏิบัตงิานของ 
พนักงานธนาคารแห่งหน่ึง 

ระดับความพงึพอใจ 
x̄  S.D. แปลผล 

ค่าตอบแทนและสวัสดกิาร    
1. คา่ตอบแทนท่ีทา่นได้รับเหมาะสมกบั
ความสามารถของทา่น 

3.75 .693 มาก 

2. ทา่นพอใจในคา่ตอบแทนท่ีได้รับ 3.72 .744 มาก 

3. ทา่นพอใจในสวสัดิการท่ีท่านได้รับ 4.05 .687 มาก 

4. คา่ตอบแทนและสวสัดกิารท่ีทา่นได้รับเพียงพอตอ่
การด ารงชีพ 

3.72 .790 มาก 

รวม 3.81 .633 มาก 

 
จากตาราง 8 พบวา่ระดบัความพึงพอใจในการปฏิบตัิงานด้านคา่ตอบและสวสัดกิารของ

พนกังานธนาคารแห่งหนึ่ง โดยรวมอยู่ในระดบัมาก ซึ่งมีคา่เฉล่ียเท่ากบั 3.81 เม่ือพิจารณารายข้อ 
พบว่า พนกังานมีระดบัความพงึพอใจในการปฏิบตังิานด้านคา่ตอบและสวสัดกิารอยูใ่นระดบัมาก
เชน่เดียวกนั คือ ทา่นพอใจในสวสัดิการท่ีทา่นได้รับ โดยมีคา่เฉล่ียเท่ากบั 4.05 รองลงมาคือ งานท่ี
ท่านได้รับมอบหมายเหมาะสมกับความรู้ ความสามารถของท่าน มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.75 ท่าน
พอใจในค่าตอบแทนท่ีได้รับ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.72 และ ค่าตอบแทนและสวัสดิการท่ีท่านได้รับ
เพียงพอตอ่การด ารงชีพ มีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.72 ตามล าดบั 
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ตาราง 9 แสดงคา่เฉล่ีย และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพงึพอใจในการปฏิบตังิาน ด้าน
ความมัน่คงของงาน ของพนกังานธนาคารแหง่หนึง่  

 

ความพงึพอใจในการปฏิบัตงิานของ 
พนักงานธนาคารแห่งหน่ึง 

ระดับความพงึพอใจ 
x̄  S.D. แปลผล 

ความม่ันคงของงาน    
1. ทา่นคิดว่าองค์การของทา่นมีความมัน่คง 4.29 .659 มากท่ีสดุ 

2. ทา่นภมูิใจในงานของทา่น 4.09 .795 มาก 

3. ทา่นพอใจตอ่ความมัน่คงในต าแหนง่หน้าท่ีการ
งานของทา่น 

4.03 .748 มาก 

4. เม่ือทา่นท างานท่ีองค์การนี ้ทา่นมัน่ใจวา่จะไมถ่กู
เลิกจ้างงาน 

4.19 .709 มาก 

รวม 4.15 .614 มาก 

 
จากตาราง 9 พบว่าระดบัความพึงพอใจในการปฏิบตัิงานด้านความมัน่คงของงาน ของ

พนกังานธนาคารแห่งหนึ่ง โดยรวมอยู่ในระดบัมาก ซึ่งมีคา่เฉล่ียเท่ากบั 4.15 เม่ือพิจารณารายข้อ 
พบว่า ระดบัความพึงพอใจในการปฏิบตัิงานด้านความมั่นคงของงานอยู่ในระดับมากท่ีสุด คือ 
ทา่นคิดว่าองค์การของท่านมีความมัน่คง โดยมีคา่เฉล่ียเท่ากบั 4.29 รองลงมาคือ เม่ือท่านท างาน
ท่ีองค์การนี ้ทา่นมัน่ใจวา่จะไม่ถกูเลิกจ้างงาน มีคา่เฉล่ียเทา่กบั 4.19 ท่านภมูิใจในงานของท่าน มี
คา่เฉล่ียเท่ากับ 4.09 และ ท่านพอใจตอ่ความมัน่คงในต าแหน่งหน้าท่ีการงานของท่าน  มีคา่เฉล่ีย
เทา่กบั 4.03 ตามล าดบั 
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ตาราง 10 แสดงคา่เฉล่ีย และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพงึพอใจในการปฏิบตัิงาน ด้าน
ความส าเร็จและความก้าวหน้าในงาน ของพนกังานธนาคารแหง่หนึง่  

 

ความพงึพอใจในการปฏิบัตงิานของ 
พนักงานธนาคารแห่งหน่ึง 

ระดับความพงึพอใจ 
x̄  S.D. แปลผล 

ความส าเร็จและความก้าวหน้าในงาน    
1. ทา่นมีโอกาสก้าวหน้าในต าแหนง่การงาน 3.67 .773 มาก 

2. งานท่ีทา่นได้รับมอบหมายประสบความส าเร็จเป็น
ท่ีนา่พอใจ 

3.84 .696 มาก 

3. ทา่นมีโอกาสในการศกึษาหาความรู้เพิ่มเตมิ หรือ
ได้รับการฝึกอบรม 

3.76 .787 มาก 

4. งานท่ีทา่นได้รับมอบหมาย ท าให้ทา่นมีโอกาส
พฒันาความสามารถมากขึน้ 

3.83 .750 มาก 

รวม 3.78 .654 มาก 

 
จากตาราง 10 พบว่าระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานด้านความส าเร็จและ

ความก้าวหน้าในงาน ของพนกังานธนาคารแห่งหนึ่ง โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ซึ่งมีคา่เฉล่ียเท่ากบั 
3.78 เม่ือพิจารณารายข้อพบวา่ พนกังานมีระดบัความพึงพอใจในการปฏิบตัิงานด้านความส าเร็จ
และความก้าวหน้าในงานอยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน คือ งานท่ีท่านได้รับมอบหมายประสบ
ความส าเร็จเป็นท่ีน่าพอใจ โดยมีคา่เฉล่ียเท่ากบั 3.84 รองลงมาคือ งานท่ีท่านได้รับมอบหมาย ท า
ให้ท่านมีโอกาสพฒันาความสามารถมากขึน้ มีคา่เฉล่ียเท่ากบั 3.83 ท่านมีโอกาสในการศกึษาหา
ความรู้เพิ่มเติม หรือได้รับการฝึกอบรม  มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.76 และ ท่านมีโอกาสก้าวหน้าใน
ต าแหนง่การงาน 3.67 ตามล าดบั 
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ส่วนที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือทดสอบสมมตฐิาน 
สมมติฐานที่ 1 รูปแบบการส่ือสาร ประกอบด้วย การส่ือสารจากบนลงล่าง การส่ือสาร

จากล่างขึน้บน การส่ือสารตามแนวนอน และการส่ือสารแบบข้ามสาย มีความสมัพนัธ์กบัความพึง
พอใจในการปฏิบตังิานของพนกังานธนาคารแหง่หนึง่ 

สมมติฐานที่  1.1 รูปแบบการส่ือสารด้านการส่ือสารจากบนลงล่างมีความสมัพนัธ์กับ
ความพงึพอใจในการปฏิบตังิานของพนกังานธนาคารแหง่หนึง่  

สามารถเขียนเป็นสมมตฐิานทางสถิตไิด้ ดงันี ้
H0: รูปแบบการส่ือสารด้านการส่ือสารจากบนลงล่าง ไม่มีความสัมพันธ์กับความพึง

พอใจในการปฏิบตังิานโดยรวมและรายด้านของพนกังานธนาคารแหง่หนึง่ 
H1: รูปแบบการส่ือสารด้านการส่ือสารจากบนลงล่าง มีความสมัพนัธ์กับความพึงพอใจ

ในการปฏิบตังิานโดยรวมและรายด้านของพนกังานธนาคารแหง่หนึง่ 
สถิตท่ีิใช้ในการวิเคราะห์จะใช้การทดสอบความสมัพนัธ์ของตวัแปรสองตวัท่ีเป็นอิสระตอ่

กัน โดยใช้ค่าสถิติสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน (Pearson Product Moment 
Correlation Coefficient) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 โดยจะปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0 ) และ
ยอมรับสมมตฐิานรอง (H1) เม่ือคา่ Sig. มีคา่น้อยกวา่ 0.05 

 
ตาราง 11 แสดงการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างรูปแบบการส่ือสารด้านการส่ือสารจากบนลง
ลา่งกบัความพงึพอใจในการปฏิบตังิานของพนกังานธนาคารแหง่หนึง่ 

 

ความพงึพอใจในการปฏิบัตงิาน 
รูปแบบการส่ือสาร 

ด้านการส่ือสารจากบนลงล่าง 
r Sig. ระดบัความสมัพนัธ์ ทิศทาง 

1. ด้านลกัษณะงานท่ีท า 0.517*** 0.000 ปานกลาง เดียวกนั 
2. ด้านคา่ตอบแทนและสวสัดกิาร 0.454*** 0.000 ปานกลาง เดียวกนั 
3. ด้านความมัน่คงของงาน 0.491*** 0.000 ปานกลาง เดียวกนั 
4. ด้านความส าเร็จและความก้าวหน้าในงาน 0.554*** 0.000 ปานกลาง เดียวกนั 
 

* มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
** มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.01 

*** มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.001 
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จากตาราง 11 ผลการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างรูปแบบการส่ือสารด้านการส่ือสาร
จากบนลงลา่งกบัความพงึพอใจในการปฏิบตังิาน พิจารณาเป็นรายด้าน ดงันี ้

1. ด้านลักษณะงานท่ีท ามีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.001 นั่นคือ ปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า รูปแบบการส่ือสารด้านการ
ส่ือสารจากบนลงล่างมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการปฏิบตัิงานด้านลกัษณะงานท่ีท า 
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.001 โดยมีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั ในระดบัปานกลาง โดย
มีคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ (r)  เท่ากบั 0.517 กลา่วคือ เม่ือรูปแบบการส่ือสารด้านการส่ือสารจาก
บนลงลา่งของพนกังานธนาคารแห่งหนึ่งดีขึน้ พนกังานธนาคารแหง่หนึ่งจะมีความพึงพอใจในการ
ปฏิบตังิานด้านลกัษณะงานทีท าดีขึน้ในระดบัปานกลาง ซึง่สอดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

2. ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการมีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.001 นั่นคือ 
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า รูปแบบการส่ือสาร
ด้านการส่ือสารจากบนลงล่างมีความสมัพนัธ์กบัความพึงพอใจในการปฏิบตังิานด้านคา่ตอบแทน
และสวสัดิการ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.001 โดยมีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกัน ในระดบั
ปานกลาง โดยมีคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ (r)  เทา่กบั 0.454 กลา่วคือ เม่ือรูปแบบการส่ือสารด้าน
การส่ือสารจากบนลงล่างของพนกังานธนาคารแห่งหนึ่งดีขึน้ พนกังานธนาคารแห่งหนึ่งจะมีความ
พงึพอใจในการปฏิบตัิงานด้านคา่ตอบแทนและสวสัดิการดีขึน้ในระดบัปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกบั
สมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

3. ด้านความมั่นคงของงานมีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.001 นั่นคือ ปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า รูปแบบการส่ือสารด้านการ
ส่ือสารจากบนลงล่างมีความสมัพนัธ์กับความพึงพอใจในการปฏิบตัิงานด้านความมัน่คงของงาน  
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.001 โดยมีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั ในระดบัปานกลาง โดย
มีคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ (r)  เท่ากบั 0.491 กลา่วคือ เม่ือรูปแบบการส่ือสารด้านการส่ือสารจาก
บนลงลา่งของพนกังานธนาคารแห่งหนึ่งดีขึน้ พนกังานธนาคารแหง่หนึ่งจะมีความพึงพอใจในการ
ปฏิบตังิานด้านความมัน่คงของงานดีขึน้ในระดบัปานกลาง ซึง่สอดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

4. ด้านความส าเร็จและความก้าวหน้าในงานมีคา่ Sig. เท่ากบั 0.000 ซึ่งน้อยกวา่ 0.001 
นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า รูปแบบการ
ส่ือสารด้านการส่ือสารจากบนลงล่างมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานด้าน
ความส าเร็จและความก้าวหน้าในงาน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.001 โดยมีความสมัพันธ์ใน
ทิศทางเดียวกัน ในระดบัปานกลาง โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (r)  เท่ากับ 0.554 กล่าวคือ 
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เม่ือรูปแบบการส่ือสารด้านการส่ือสารจากบนลงล่างของพนกังานธนาคารแห่งหนึ่งดีขึน้ พนกังาน
ธนาคารแห่งหนึ่งจะมีความพึงพอใจในการปฏิบตัิงานด้านความส าเร็จและความก้าวหน้าในงานดี
ขึน้ในระดบัปานกลาง ซึง่สอดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

สมมติฐานที่ 1.2 รูปแบบการส่ือสารด้านการส่ือสารจากล่างขึน้บน มีความสมัพนัธ์กับ
ความพงึพอใจในการปฏิบตังิาน ของพนกังานธนาคารแหง่หนึง่ 

สามารถเขียนเป็นสมมตฐิานทางสถิตไิด้ ดงันี ้
H0: รูปแบบการส่ือสารด้านการส่ือสารจากล่างขึน้บน ไม่มีความสัมพันธ์กับความพึง

พอใจในการปฏิบตังิานของพนกังานธนาคารแหง่หนึง่ 
H1: รูปแบบการส่ือสารด้านการส่ือสารจากล่างขึน้บน มีความสมัพนัธ์กบัความพึงพอใจ

ในการปฏิบตังิานของพนกังานธนาคารแหง่หนึง่ 
สถิตท่ีิใช้ในการวิเคราะห์จะใช้การทดสอบความสมัพนัธ์ของตวัแปรสองตวัท่ีเป็นอิสระตอ่

กัน โดยใช้ค่าสถิติสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน (Pearson Product Moment 
Correlation Coefficient)ท่ีระดบัความเช่ือมั่นร้อยละ 95 โดยจะปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0 ) และ
ยอมรับสมมตฐิานรอง (H1) เม่ือคา่ Sig. มีคา่น้อยกวา่ 0.05 

 
ตาราง 12 แสดงการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างรูปแบบการส่ือสารด้านการส่ือสารจากลา่งขึน้
บนกบัความพงึพอใจในการปฏิบตังิานของพนกังานธนาคารแหง่หนึง่ 

 

ความพงึพอใจในการปฏิบัตงิาน 
รูปแบบการส่ือสาร 

ด้านการส่ือสารจากล่างขึน้บน 
r Sig. ระดบัความสมัพนัธ์ ทิศทาง 

1. ด้านลกัษณะงานท่ีท า 0.505*** 0.000 ปานกลาง เดียวกนั 
2. ด้านคา่ตอบแทนและสวสัดกิาร 0.413*** 0.000 ปานกลาง เดียวกนั 
3. ด้านความมัน่คงของงาน 0.474*** 0.000 ปานกลาง เดียวกนั 
4. ด้านความส าเร็จและความก้าวหน้าในงาน 0.531*** 0.000 ปานกลาง เดียวกนั 

 
* มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
** มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.01 

*** มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.001 
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จากตาราง 12 ผลการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างรูปแบบการส่ือสารด้านการส่ือสาร
จากลา่งขึน้บนกบัความพงึพอใจในการปฏิบตังิาน พิจารณาเป็นรายด้าน ดงันี ้

1. ด้านลักษณะงานท่ีท ามีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.001 นั่นคือ ปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า รูปแบบการส่ือสารด้านการ
ส่ือสารจากล่างขึน้บนมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการปฏิบตัิงานด้านลกัษณะงานทีท า 
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.001 โดยมีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั ในระดบัปานกลาง โดย
มีคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ (r)  เท่ากบั 0.505 กลา่วคือ เม่ือรูปแบบการส่ือสารด้านการส่ือสารจาก
ลา่งขึน้บนของพนกังานธนาคารแห่งหนึ่งดีขึน้ พนกังานธนาคารแห่งหนึ่งจะมีความพึงพอใจในการ
ปฏิบตังิานด้านลกัษณะงานทีท าดีขึน้ในระดบัปานกลาง ซึง่สอดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

2. ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการมีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.001 นั่นคือ 
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า รูปแบบการส่ือสาร
ด้านการส่ือสารจากลา่งขึน้บนมีความสมัพนัธ์กบัความพงึพอใจในการปฏิบตัิงานด้านคา่ตอบแทน
และสวสัดิการ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.001 โดยมีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกัน ในระดบั
ปานกลาง โดยมีคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ (r)  เทา่กบั 0.413 กลา่วคือ เม่ือรูปแบบการส่ือสารด้าน
การส่ือสารจากล่างขึน้บนของพนกังานธนาคารแห่งหนึ่งดีขึน้ พนกังานธนาคารแหง่หนึง่จะมีความ
พงึพอใจในการปฏิบตัิงานด้านคา่ตอบแทนและสวสัดิการดีขึน้ในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกบั
สมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

3. ด้านความมั่นคงของงานมีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.001 นั่นคือ ปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า รูปแบบการส่ือสารด้านการ
ส่ือสารจากล่างขึน้บนมีความสมัพนัธ์กบัความพึงพอใจในการปฏิบตัิงานด้านความมัน่คงของงาน 
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.001 โดยมีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั ในระดบัปานกลาง โดย
มีคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ (r)  เท่ากบั 0.474 กลา่วคือ เม่ือรูปแบบการส่ือสารด้านการส่ือสารจาก
ลา่งขึน้บนของพนกังานธนาคารแห่งหนึ่งดีขึน้ พนกังานธนาคารแห่งหนึ่งจะมีความพึงพอใจในการ
ปฏิบตังิานด้านความมัน่คงของงานดีขึน้ในระดบัปานกลาง ซึง่สอดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

4. ด้านความส าเร็จและความก้าวหน้าในงานมีคา่ Sig. เท่ากบั 0.000 ซึ่งน้อยกวา่ 0.001 
นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า รูปแบบการ
ส่ือสารด้านการส่ือสารจากล่างขึน้บนมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานด้าน
ความส าเร็จและความก้าวหน้าในงาน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.001 โดยมีความสมัพนัธ์ใน
ทิศทางเดียวกัน ในระดบัปานกลาง โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (r)  เท่ากับ 0.531 กล่าวคือ 
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เม่ือรูปแบบการส่ือสารด้านการส่ือสารจากล่างขึน้บนของพนกังานธนาคารแห่งหนึ่งดีขึน้ พนกังาน
ธนาคารแห่งหนึ่งจะมีความพึงพอใจในการปฏิบตัิงานด้านความส าเร็จและความก้าวหน้าในงานดี
ขึน้ในระดบัปานกลาง ซึง่สอดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

สมมติฐานที่  1.3 รูปแบบการส่ือสารด้านการส่ือสารตามแนวนอน มีความสมัพนัธ์กับ
ความพงึพอใจในการปฏิบตังิาน ของพนกังานธนาคารแหง่หนึง่ 

สามารถเขียนเป็นสมมตฐิานทางสถิตไิด้ ดงันี ้
H0: รูปแบบการส่ือสารด้านการส่ือสารตามแนวนอน ไมมี่ความสมัพนัธ์กบัความพึงพอใจ

ในการปฏิบตังิานของพนกังานธนาคารแหง่หนึง่ 
H1: รูปแบบการส่ือสารด้านการส่ือสารตามแนวนอน มีความสมัพนัธ์กบัความพงึพอใจใน

การปฏิบตังิานของพนกังานธนาคารแหง่หนึง่ 
สถิตท่ีิใช้ในการวิเคราะห์จะใช้การทดสอบความสมัพนัธ์ของตวัแปรสองตวัท่ีเป็นอิสระตอ่

กัน โดยใช้ค่าสถิติสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน (Pearson Product Moment 
Correlation Coefficient)ท่ีระดบัความเช่ือมั่นร้อยละ 95 โดยจะปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0 ) และ
ยอมรับสมมตฐิานรอง (H1) เม่ือคา่ Sig. มีคา่น้อยกวา่ 0.05 

 
ตาราง 13 แสดงการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างรูปแบบการส่ือสารด้านการส่ือสารตาม
แนวนอนกบัความพงึพอใจในการปฏิบตังิานของพนกังานธนาคารแหง่หนึง่ 

 

ความพงึพอใจในการปฏิบัตงิาน 
รูปแบบการส่ือสาร 

ด้านการส่ือสารตามแนวนอน 
r Sig. ระดบัความสมัพนัธ์ ทิศทาง 

1. ด้านลกัษณะงานท่ีท า 0.408*** 0.000 คอ่นข้างต ่า เดียวกนั 
2. ด้านคา่ตอบแทนและสวสัดกิาร 0.409*** 0.000 คอ่นข้างต ่า เดียวกนั 
3. ด้านความมัน่คงของงาน 0.481*** 0.000 ปานกลาง เดียวกนั 
4. ด้านความส าเร็จและความก้าวหน้าในงาน 0.432*** 0.000 ปานกลาง เดียวกนั 

 
* มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
** มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.01 

*** มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.001 
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จากตาราง 13 ผลการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างรูปแบบการส่ือสารด้านการส่ือสาร
ตามแนวนอนกบัความพงึพอใจในการปฏิบตังิาน พิจารณาเป็นรายด้าน ดงันี ้

1. ด้านลักษณะงานท่ีท ามีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.001 นั่นคือ ปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า รูปแบบการส่ือสารด้านการ
ส่ือสารตามแนวนอนมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานด้านลักษณะงานทีท า 
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.001 โดยมีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั ในระดบัปานกลาง โดย
มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (r)  เท่ากับ 0.408 กล่าวคือ เม่ือรูปแบบการส่ือสารด้านการส่ือสาร
ตามแนวนอนของพนกังานธนาคารแห่งหนึ่งดีขึน้ พนกังานธนาคารแห่งหนึ่งจะมีความพึงพอใจใน
การปฏิบตังิานด้านลกัษณะงานทีท าดีขึน้ในระดบัคอ่นข้างต ่า ซึง่สอดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

2. ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการมีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.001 นั่นคือ 
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า รูปแบบการส่ือสาร
ด้านการส่ือสารตามแนวนอนมีความสมัพนัธ์กบัความพึงพอใจในการปฏิบตัิงานด้านคา่ตอบแทน
และสวสัดิการ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.001 โดยมีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกัน ในระดบั
ปานกลาง โดยมีคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ (r)  เทา่กบั 0.409 กลา่วคือ เม่ือรูปแบบการส่ือสารด้าน
การส่ือสารตามแนวนอนของพนกังานธนาคารแห่งหนึ่งดีขึน้ พนกังานธนาคารแห่งหนึ่งจะมีความ
พึงพอใจในการปฏิบตัิงานด้านคา่ตอบแทนและสวสัดิการดีขึน้ในระดบัค่อนข้างต ่า ซึ่งสอดคล้อง
กบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

3. ด้านความมั่นคงของงานมีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.001 นั่นคือ ปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า รูปแบบการส่ือสารด้านการ
ส่ือสารตามแนวนอนมีความสมัพนัธ์กับความพึงพอใจในการปฏิบตัิงานด้านความมัน่คงของงาน  
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.001 โดยมีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั ในระดบัปานกลาง โดย
มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (r)  เท่ากับ 0.481 กล่าวคือ เม่ือรูปแบบการส่ือสารด้านการส่ือสาร
ตามแนวนอนของพนกังานธนาคารแห่งหนึ่งดีขึน้ พนกังานธนาคารแห่งหนึ่งจะมีความพึงพอใจใน
การปฏิบตังิานด้านความมัน่คงของงานดีขึน้ในระดบัปานกลาง ซึง่สอดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

4. ด้านความส าเร็จและความก้าวหน้าในงานมีคา่ Sig. เท่ากบั 0.000 ซึ่งน้อยกวา่ 0.001 
นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า รูปแบบการ
ส่ือสารด้านการส่ือสารตามแนวนอนมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานด้าน
ความส าเร็จและความก้าวหน้าในงาน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.001 โดยมีความสมัพนัธ์ใน
ทิศทางเดียวกัน ในระดบัปานกลาง โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (r)  เท่ากับ 0.432 กล่าวคือ 
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เม่ือรูปแบบการส่ือสารด้านการส่ือสารตามแนวนอนพนักงานธนาคารแห่งหนึ่งดีขึน้ พนักงาน
ธนาคารแห่งหนึ่งจะมีความพึงพอใจในการปฏิบตัิงานด้านความส าเร็จและความก้าวหน้าในงานดี
ขึน้ในระดบัปานกลาง ซึง่สอดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

สมมติฐานที่  1.4 รูปแบบการส่ือสารด้านการส่ือสารแบบข้ามสาย มีความสมัพันธ์กับ
ความพงึพอใจในการปฏิบตังิาน ของพนกังานธนาคารแหง่หนึง่ 

สามารถเขียนเป็นสมมตฐิานทางสถิตไิด้ ดงันี ้
H0: รูปแบบการส่ือสารด้านการส่ือสารแบบข้ามสาย ไมมี่ความสมัพนัธ์กบัความพึงพอใจ

ในการปฏิบตังิานโดยรวมและรายด้าน ของพนกังานธนาคารแหง่หนึง่ 
H1: รูปแบบการส่ือสารด้านการส่ือสารแบบข้ามสาย มีความสมัพนัธ์กบัความพึงพอใจใน

การปฏิบตังิานโดยรวมและรายด้าน ของพนกังานธนาคารแห่งหนึง่ 
สถิตท่ีิใช้ในการวิเคราะห์จะใช้การทดสอบความสมัพนัธ์ของตวัแปรสองตวัท่ีเป็นอิสระตอ่

กัน โดยใช้ค่าสถิติสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน (Pearson Product Moment 
Correlation Coefficient)ท่ีระดบัความเช่ือมั่นร้อยละ 95 โดยจะปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0 ) และ
ยอมรับสมมตฐิานรอง (H1) เม่ือคา่ Sig. มีคา่น้อยกวา่ 0.05 

 
ตาราง 14 แสดงการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างรูปแบบการส่ือสารด้านการส่ือสารแบบข้าม
สาย กบัความพงึพอใจในการปฏิบตังิาน ของพนกังานธนาคารแหง่หนึง่ 

 

ความพงึพอใจในการปฏิบัตงิาน 
รูปแบบการส่ือสาร 

ด้านการส่ือสารแบบข้ามสาย 
r Sig. ระดบัความสมัพนัธ์ ทิศทาง 

1. ด้านลกัษณะงานท่ีท า 0.410*** 0.000 ปานกลาง เดียวกนั 
2. ด้านคา่ตอบแทนและสวสัดกิาร 0.413*** 0.000 ปานกลาง เดียวกนั 
3. ด้านความมัน่คงของงาน 0.412*** 0.000 ปานกลาง เดียวกนั 
4. ด้านความส าเร็จและความก้าวหน้าในงาน 0.516*** 0.000 ปานกลาง เดียวกนั 

 
* มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
** มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.01 

*** มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.001 
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จากตาราง 14 ผลการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างรูปแบบการส่ือสารด้านการส่ือสาร
แบบข้ามสายกบัความพงึพอใจในการปฏิบตังิาน พิจารณาเป็นรายด้าน ดงันี ้

1. ด้านลักษณะงานท่ีท ามีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.001 นั่นคือ ปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า รูปแบบการส่ือสารด้านการ
ส่ือสารแบบข้ามสายมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานด้านลักษณะงานทีท า 
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.001 โดยมีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั ในระดบัปานกลาง โดย
มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (r)  เท่ากับ 0.410 กล่าวคือ เม่ือรูปแบบการส่ือสารด้านการส่ือสาร
แบบข้ามสายของพนกังานธนาคารแห่งหนึ่งดีขึน้ พนกังานธนาคารแห่งหนึ่งจะมีความพึงพอใจใน
การปฏิบตังิานด้านลกัษณะงานทีท าดีขึน้ในระดบัปานกลาง ซึง่สอดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

2. ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการมีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.001 นั่นคือ 
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า รูปแบบการส่ือสาร
ด้านการส่ือสารแบบข้ามสายมีความสมัพนัธ์กบัความพึงพอใจในการปฏิบตัิงานด้านคา่ตอบแทน
และสวสัดิการ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.001 โดยมีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกัน ในระดบั
ปานกลาง โดยมีคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ (r)  เทา่กบั 0.413 กลา่วคือ เม่ือรูปแบบการส่ือสารด้าน
การส่ือสารแบบข้ามสายของพนกังานธนาคารแห่งหนึ่งดีขึน้ พนกังานธนาคารแห่งหนึ่งจะมีความ
พงึพอใจในการปฏิบตัิงานด้านคา่ตอบแทนและสวสัดิการดีขึน้ในระดบัปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกบั
สมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

3. ด้านความมั่นคงของงานมีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.001 นั่นคือ ปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า รูปแบบการส่ือสารด้านการ
ส่ือสารแบบข้ามสายมีความสมัพนัธ์กับความพึงพอใจในการปฏิบตัิงานด้านความมัน่คงของงาน  
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.001 โดยมีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั ในระดบัปานกลาง โดย
มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (r)  เท่ากับ 0.412 กล่าวคือ เม่ือรูปแบบการส่ือสารด้านการส่ือสาร
แบบข้ามสายของพนกังานธนาคารแห่งหนึ่งดีขึน้ พนกังานธนาคารแห่งหนึ่งจะมีความพึงพอใจใน
การปฏิบตังิานด้านความมัน่คงของงานดีขึน้ในระดบัปานกลาง ซึง่สอดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

4. ด้านความส าเร็จและความก้าวหน้าในงานมีคา่ Sig. เท่ากบั 0.000 ซึ่งน้อยกวา่ 0.001 
นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า รูปแบบการ
ส่ือสารด้านการส่ือสารแบบข้ามสายมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานด้าน
ความส าเร็จและความก้าวหน้าในงาน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.001 โดยมีความสมัพนัธ์ใน
ทิศทางเดียวกัน ในระดบัปานกลาง โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (r)  เท่ากับ 0.516 กล่าวคือ 
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เม่ือรูปแบบการส่ือสารด้านการส่ือสารแบบข้ามสายของพนกังานธนาคารแห่งหนึ่งดีขึน้ พนกังาน
ธนาคารแห่งหนึ่งจะมีความพึงพอใจในการปฏิบตัิงานด้านความส าเร็จและความก้าวหน้าในงานดี
ขึน้ในระดบัปานกลาง ซึง่สอดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

 
สรุปสถติิที่ใช้ และผลการทดสอบสมมตฐิาน 

 
ตาราง 15 แสดงสถิตท่ีิใช้ในการทดสอบสมมตฐิาน และสรุปผลการทดสอบสมมตฐิาน 

 

สมมตฐิานการวิจัย สถติทิี่ใช้ ผลการทดสอบ 
1. รูปแบบการส่ือสารการของพ นักงาน
ธนาคารแห่งหน่ึง 

  

   1.1 รูปแบบการส่ือสารด้านการส่ือสารจากบน
ลงล่าง มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการ
ปฏิบตังิาน 

  

 1.1.1 รูปแบบการส่ือสารด้านการส่ือสารจาก
บนลงล่าง มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจใน
การปฏิบตังิานด้านลกัษณะงานท่ีท า 

Pearson 
Correlation 

 

 1.1.2 รูปแบบการส่ือสารด้านการส่ือสารจาก
บนลงล่าง มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจใน
การปฏิบตังิานด้านคา่ตอบแทนและสวสัดกิาร 

Pearson 
Correlation 

 

 1.1.3 รูปแบบการส่ือสารด้านการส่ือสารจาก
บนลงล่าง มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจใน
การปฏิบตังิานด้านความมัน่คงของงาน 

Pearson 
Correlation 

 

 1.1.4 รูปแบบการส่ือสารด้านการส่ือสารจาก
บนลงล่าง มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจใน
การปฏิบตัิงานด้านความส าเร็จและความก้าวหน้า
ในงาน 
 

Pearson 
Correlation 
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ตาราง 15 (ตอ่)  
 

สมมตฐิานการวิจัย สถติทิี่ใช้ ผลการทดสอบ 
 1.2 รูปแบบการส่ือสารด้านการส่ือสารจากล่าง
ขึน้บน มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการ
ปฏิบตังิาน 

  

 1.2.1 รูปแบบการส่ือสารด้านการส่ือสารจาก
ล่างขึน้บน มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจใน
การปฏิบตังิานด้านลกัษณะงานท่ีท า 

Pearson 
Correlation 

 

 1.2.2 รูปแบบการส่ือสารด้านการส่ือสารจาก
ล่างขึน้บน มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจใน
การปฏิบตังิานด้านคา่ตอบแทนและสวสัดกิาร 

Pearson 
Correlation 

 

 1.2.3 รูปแบบการส่ือสารด้านการส่ือสารจาก
ล่างขึน้บน มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจใน
การปฏิบตังิานด้านความมัน่คงของงาน 

Pearson 
Correlation 

 

 1.2.4 รูปแบบการส่ือสารด้านการส่ือสารจาก
ล่างขึน้บน มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจใน
การปฏิบตัิงานด้านความส าเร็จและความก้าวหน้า
ในงาน 

Pearson 
Correlation 

 

   1.3 รูปแบบการส่ือสารด้านการส่ือสารตาม
แนวนอน มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจใน
การปฏิบตังิาน 

  

 1.3.1 รูปแบบการส่ือสารด้านการส่ือสารตาม
แนวนอน มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจใน
การปฏิบตังิานด้านลกัษณะงานท่ีท า 

Pearson 
Correlation 

 
 
 

 1.3.2 รูปแบบการส่ือสารด้านการส่ือสารตาม
แนวนอน มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจใน
การปฏิบตังิานด้านคา่ตอบแทนและสวสัดกิาร 

Pearson 
Correlation 
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ตาราง 15 (ตอ่) 
 

สมมตฐิานการวิจัย สถติทิี่ใช้ ผลการทดสอบ 
 1.3.3 รูปแบบการส่ือสารด้านการส่ือสารตาม
แนวนอน มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจใน
การปฏิบตังิานด้านความมัน่คงของงาน 

Pearson 
Correlation 

 

 1.3.4 รูปแบบการส่ือสารด้านการส่ือสารตาม
แนวนอน มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจใน
การปฏิบตัิงานด้านความส าเร็จและความก้าวหน้า
ในงาน 

Pearson 
Correlation 

 

 1.4 รูปแบบการส่ือสารด้านการส่ือสารแบบ
ข้ามสาย มีความสมัพนัธ์กับความพึงพอใจในการ
ปฏิบตังิาน 

  

 1.4.1 รูปแบบการส่ือสารด้านการส่ือสาร
แบบข้ามสาย มีความสมัพันธ์กับความพึงพอใจ
ในการปฏิบตังิานด้านลกัษณะงานท่ีท า 

Pearson 
Correlation 

 

 1.4.2 รูปแบบการส่ือสารด้านการส่ือสาร
แบบข้ามสาย มีความสมัพันธ์กับความพึงพอใจ
ในการปฏิบตังิานด้านคา่ตอบแทนและสวสัดิการ 

Pearson 
Correlation 

 

 1.4.3 รูปแบบการส่ือสารด้านการส่ือสาร
แบบข้ามสาย มีความสมัพันธ์กับความพึงพอใจ
ในการปฏิบตังิานด้านความมัน่คงของงาน 

Pearson 
Correlation 

 

 1.4.4 รูปแบบการส่ือสารด้านการส่ือสาร
แบบข้ามสาย มีความสมัพันธ์กับความพึงพอใจ
ในการปฏิบตัิงานด้านความส าเร็จและความก้าว 
หน้าในงาน 

Pearson 
Correlation 

 

 
หมายเหต ุ     เคร่ืองหมาย    หมายถึง สอดคล้องกบัสมมตฐิานการวิจยั 
 



 

บทที่ 5 
สรุปผล อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
สังเขปความมุ่งหมาย สมมตฐิาน และวิธีการศึกษาค้นคว้า 

การศึกษาค้นคว้าในครัง้นี ้ผู้วิจยัมุ่งศึกษา รูปแบบการส่ือสารท่ีมีความสมัพนัธ์กบัความ
พึงพอใจในการปฏิบตัิงานของพนกังานธนาคารแห่งหนึ่ง เพ่ือน าผลวิจัยไปใช้เป็นแนวทางในการ
พฒันาการส่ือสารภายในองค์การให้มีประสิทธิภาพ และใช้เป็นแนวทางในการสร้างความพึงพอใจ
ในการปฏิบตังิานของพนกังาน  
 
ความมุ่งหมายของการวิจัย 

ในการวิจยัครัง้นีผู้้วิจยัได้ตัง้ความมุง่หมายไว้ดงันี ้ 
1. เพ่ือศึกษาปัจจยัด้านรูปแบบการส่ือสารในองค์การ ท่ีมีความสมัพนัธ์กับความพึง

พอใจในการปฏิบตังิานของพนกังานธนาคารแหง่หนึง่  
2. เพ่ือศกึษาความพงึพอใจในการปฏิบตังิานของพนกังานธนาคารแหง่หนึง่  

 
ความส าคัญของการวิจัย  

1. เพ่ือทราบถึงรูปแบบการส่ือสารภายในองค์การว่ามีความสมัพนัธ์กบัความพงึพอใจใน
การปฏิบตังิานของพนกังานหรือไม่ 

2. เพ่ือน าข้อมูลมาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการส่ือสารภายในองค์การให้มี
ประสิทธิภาพ 

3. เพ่ือน าข้อมูลมาใช้เป็นแนวทางในการสร้างความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ
พนกังาน  
 
สมมตฐิานในการวิจัย 

1. พนกังานท่ีมีรูปแบบการส่ือสาร ได้แก่ การส่ือสารจากบนลงล่าง การส่ือสารจากล่าง
ขึน้บน การส่ือสารตามแนวนอน การส่ือสารแบบข้ามสาย มีความสมัพนัธ์กบัความพึงพอใจในการ
ปฏิบตังิาน 

 



  74 

สรุปผลการศึกษาค้นคว้า 
การศึกษาเร่ือง ปัจจัยรูปแบบการส่ือสารท่ีมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการ

ปฏิบตังิานของพนกังานธนาคารแหง่หนึง่ ผลการศกึษาสรุปได้ดงันี ้
สว่นท่ี 1 การวิเคราะห์ข้อมลูลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 

ผู้ ท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 182 คน คน คิดเป็นร้อยละ 
62.8 มีอายุ  34-40 ปี จ านวน 107 คน คิดเป็นร้อยละ 36.9 มีสถานภาพโสด จ านวน 185 คน คิด
เป็นร้อยละ 63.8 จบการศึกษาระดบัต ่ากว่าปริญญาตรีหรือปริญญาตรี จ านวน 238 คน คิดเป็น
ร้อยละ 82.1 ต าแหนง่งานเป็นพนกังานระดบัปฏิบตัิการ จ านวน 142 คน คิดเป็นร้อยละ 49.0 และ
มีอายงุาน 6-10 ปี จ านวน 95 คน คดิเป็นร้อยละ 32.8  

สว่นท่ี 2 การวิเคราะห์ข้อมลูรูปแบบการส่ือสารของพนกังานธนาคารแหง่หนึง่ 
รูปแบบการส่ือสารด้านการส่ือสารจากบนลงลา่ง 

พนกังานมีระดบัความคิดเห็นรูปแบบการส่ือสารด้านการส่ือสารจากบนลงล่าง 
โดยรวมอยู่ในระดบัมาก ซึ่งมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.14 เม่ือพิจารณารายข้อ พบว่า พนักงานมีระดับ
ความคิดเห็นรูปแบบการส่ือสารด้านการส่ือสารจากบนลงล่าง อยู่ในระดบัมากท่ีสุด คือ หัวหน้า
งานเป็นผู้ ให้ค าปรึกษา และช่วยท่านแก้ไขปัญหาเก่ียวกับการปฏิบัติงาน โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 
4.26 รองลงมาคือ หัวหน้างานเป็นผู้ ส่ือสาร นโยบาย ข่าวสารต่าง ๆ เก่ียวกับองค์การให้ท่ าน
รับทราบ มีคา่เฉล่ียเท่ากบั 4.22 หวัหน้างานเป็นผู้ให้ค าแนะน าเก่ียวกบัการปฏิบตัิงานให้กบัท่าน มี
คา่เฉล่ียเทา่กบั 4.13 หวัหน้างานมกัออกค าสัง่งานโดยมีการรับฟังความคดิเห็นของทา่น มีคา่เฉล่ีย
เท่ากบั 4.07 และ หวัหน้างานมีการประชมุภายในกับท่านอย่างสม ่าเสมอ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.00 
ตามล าดบั 

รูปแบบการส่ือสารด้านการส่ือสารจากลา่งขึน้บน 
พนกังานมีระดบัความคิดเห็นรูปแบบการส่ือสารด้านการส่ือสารจากล่างขึน้บน 

โดยรวมอยู่ในระดบัมาก ซึ่งมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.20 เม่ือพิจารณารายข้อ พบว่า พนกังานมีระดบั
ความคิดเห็นรูปแบบการส่ือสารด้านการส่ือสารจากล่างขึน้บน อยู่ในระดบัมากท่ีสุด คือ เม่ือไม่
เข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย ท่านสามารถขอค าแนะน าจากหวัหน้างาน โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 
4.30 รองลงมาคือ ท่านสามารถพูดคุย ปรึกษาเร่ืองงานกับหวัหน้างานได้ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.26 
ท่านสามารถติดต่อส่ือสารกับหัวหน้างานของท่านได้ตลอดเวลา  มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.19 ท่าน
สามารถร่วมแสดงความคิดเห็น เสนอแนวทางแก้ปัญหาในระหว่างการประชมุกบัหวัหน้างานได้  มี
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คา่เฉล่ียเท่ากบั 4.18 และ ทา่นสามารถโต้แย้งตอ่หวัหน้างานได้ เม่ือเห็นว่าค าสัง่ในการปฏิบตังิาน
นัน้ไมถ่กูต้อง มีคา่เฉล่ียเทา่กบั 4.07 ตามล าดบั   

รูปแบบการส่ือสารด้านการส่ือสารตามแนวนอน 
พนักงานมีระดบัความคิดเห็นรูปแบบการส่ือสารด้านการส่ือสารตามแนวนอน 

โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด ซึ่งมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.31 เม่ือพิจารณารายข้อ พบว่า พนักงานมี
ระดับความคิดเห็นรูปแบบการส่ือสารด้านการส่ือสารตามแนวนอนอยู่ในระดับมากท่ีสุด
เช่นเดียวกนั คือ หน่วยงานของท่านมีการท างานกันเป็นทีม โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.38 รองลงมา
คือ ท่านมีการส่ือสารกับเพ่ือนร่วมงานเป็นประจ า มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.36 ท่านสามารถพูดคุย
ปรึกษาเร่ืองงานกับเพ่ือนร่วมงานได้ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.31 เพ่ือนร่วมงานให้ความร่วมมือในการ
ปฏิบตัิงานกบัท่าน มีคา่เฉล่ียเท่ากบั 4.26 และเม่ือพบปัญหาในการปฏิบตัิงาน ท่านจะปรึกษากบั
เพ่ือนร่วมงานในการหาแนวทางแก้ไขปัญหา มีคา่เฉล่ียเทา่กบั 4.26 ตามล าดบั  

รูปแบบการส่ือสารด้านการส่ือสารแบบข้ามสาย 
พนักงานมีระดบัความคิดเห็นรูปแบบการส่ือสารด้านการส่ือสารแบบข้ามสาย 

โดยรวมอยู่ในระดบัมาก ซึ่งมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.82 เม่ือพิจารณารายข้อ พบว่า พนกังานมีระดบั
ความคิดเห็นรูปแบบการส่ือสารด้านการส่ือสารแบบข้ามสายอยู่ในระดบัมากเช่นเดียวกนั คือ เม่ือ
ต้องติดต่อกับหน่วยงานอ่ืน ท่านได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.91 
รองลงมาคือ ท่านสามารถขอค าปรึกษา ในการแก้ไขปัญหาจากหน่วยงานอ่ืนได้  มีคา่เฉล่ียเท่ากับ 
3.90 การติดตอ่ส่ือสารกบัหนว่ยงานอ่ืนของท่าน ส่วนใหญ่จะประสบความส าเร็จ มีคา่เฉล่ียเทา่กบั 
3.83 ท่านมีการแลกเปล่ียนความคิดเห็นเก่ียวกับปัญหาท่ีเกิดขึน้ภายในหน่วยงานของท่านกับ
หน่วยงานอ่ืน มีคา่เฉล่ียเท่ากับ 3.79 และ ท่านมีการประชมุร่วมกบัหน่วยงานอ่ืน เพ่ือปรึกษาการ
ท างานร่วมกนั มีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.69 ตามล าดบั 

ส่วนท่ี 3 การวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนกังานธนาคารแห่ง
หนึง่ 

ความพงึพอใจในการปฏิบตังิานด้านลกัษณะงานท่ีท า 
พนกังานมีระดบัความพึงพอใจในการปฏิบตัิงานด้านลกัษณะงานท่ีท า โดยรวม

อยู่ในระดบัมาก ซึ่งมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.96 เม่ือพิจารณารายข้อ พบว่า พนกังานมีระดบัความพึง
พอใจในการปฏิบัติงานด้านลักษณะงานท่ีท าอยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน คือ ท่านได้แสดง
ความสามารถอย่างเต็มท่ีในการปฏิบตัิงาน โดยมีคา่เฉล่ียเท่ากับ 4.04 รองลงมาคือ ท่านมีความ
พอใจในลกัษณะงานท่ีท า มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.97 งานท่ีท่านได้รับมอบหมายเหมาะสมกบัความรู้ 
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ความสามารถของท่าน มีคา่เฉล่ียเท่ากบั 3.93 และ งานท่ีท่านได้รับมอบหมายเป็นงานท่ีน่าสนใจ 
มีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.89  

ความพงึพอใจในการปฏิบตังิานด้านคา่ตอบแทนและสวสัดกิาร 
พนักงานมีระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานด้านค่าตอบและสวัสดิการ 

โดยรวมอยู่ในระดบัมาก ซึ่งมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.81 เม่ือพิจารณารายข้อ พบว่า พนกังานมีระดบั
ความพึงพอใจในการปฏิบตัิงานด้านค่าตอบและสวสัดิการอยู่ในระดบัมากเช่นเดียวกนั คือ ท่าน
พอใจในสวสัดกิารท่ีท่านได้รับ โดยมีคา่เฉล่ียเท่ากบั 4.05 รองลงมาคือ งานท่ีท่านได้รับมอบหมาย
เหมาะสมกับความรู้ ความสามารถของท่าน มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.75 ท่านพอใจในค่าตอบแทนท่ี
ได้รับ มีคา่เฉล่ียเท่ากบั 3.72 และ ค่าตอบแทนและสวสัดิการท่ีท่านได้รับเพียงพอตอ่การด ารงชีพ 
มีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.72 ตามล าดบั 

ความพงึพอใจในการปฏิบตังิานด้านความมัน่คงของงาน 
พนักงานมีระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานด้านความมั่นคงของงาน 

โดยรวมอยู่ในระดบัมาก ซึง่มีคา่เฉล่ียเท่ากบั 4.15 เม่ือพิจารณารายข้อ พบวา่ ระดบัความพงึพอใจ
ในการปฏิบตัิงานด้านความมัน่คงของงานอยู่ในระดบัมากท่ีสุด คือ ท่านคิดว่าองค์การของท่านมี
ความมัน่คง โดยมีคา่เฉล่ียเท่ากบั 4.29 รองลงมาคือ เม่ือท่านท างานท่ีองค์การนี ้ท่านมัน่ใจว่าจะ
ไม่ถูกเลิกจ้างงาน มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.19 ท่านภูมิใจในงานของท่าน มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.09 และ 
ทา่นพอใจตอ่ความมัน่คงในต าแหนง่หน้าท่ีการงานของทา่น มีคา่เฉล่ียเทา่กบั 4.03 ตามล าดบั 

ความพงึพอใจในการปฏิบตังิานด้านความส าเร็จและความก้าวหน้าในงาน 
พนักงานมีระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานด้านความส าเร็จและ

ความก้าวหน้าในงาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.78 เม่ือพิจารณารายข้อ
พบว่า พนกังานมีระดบัความพึงพอใจในการปฏิบตัิงานด้านความส าเร็จและความก้าวหน้าในงาน
อยู่ในระดบัมากเชน่เดียวกนั คือ งานท่ีทา่นได้รับมอบหมายประสบความส าเร็จเป็นท่ีน่าพอใจ โดย
มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.84 รองลงมาคือ งานท่ีท่านได้รับมอบหมาย ท าให้ท่านมีโอกาสพัฒนา
ความสามารถมากขึน้ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.83 ท่านมีโอกาสในการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม หรือ
ได้รับการฝึกอบรม มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.76 และ ท่านมีโอกาสก้าวหน้าในต าแหน่งการงาน 3.67 
ตามล าดบั 
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สว่นท่ี 4 การวิเคราะห์ข้อมลูเพื่อทดสอบสมมตฐิาน 
สมมติฐานที่  1 รูปแบบการส่ือสาร ประกอบด้วย การส่ือสารจากบนลงล่าง การ

ส่ือสารจากล่างขึน้บน การส่ือสารตามแนวนอน และการส่ือสารแบบข้ามสาย มีความสมัพนัธ์กับ
ความพงึพอใจในการปฏิบตังิานของพนกังานธนาคารแหง่หนึง่ 

สมมติฐานที่  1.1 รูปแบบการส่ือสารด้านการส่ือสารจากบนลงล่างมี
ความสมัพนัธ์กบัความพงึพอใจในการปฏิบตังิานของพนกังานธนาคารแหง่หนึง่ 

ผลการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งรูปแบบการส่ือสารด้านการส่ือสารจาก
บนลงลา่งกบัความพงึพอใจในการปฏิบตังิานของพนกังานธนาคารแหง่หนึง่ พบวา่  

1. ด้านลกัษณะงานท่ีท า รูปแบบการส่ือสารด้านการส่ือสารจากบนลง
ล่างของพนกังานธนาคารแห่งหนึ่ง มีความสมัพนัธ์ความพึงพอใจในการปฏิบตัิงานด้านลกัษณะ
งานท่ีท า อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.001 โดยมีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั ในระดบั
ปานกลาง กล่าวคือ เม่ือรูปแบบการส่ือสารด้านการส่ือสารจากบนลงล่างของพนักงานธนาคาร
แหง่หนึ่งดีขึน้ พนกังานธนาคารแหง่หนึง่จะมีความพงึพอใจในการปฏิบตังิานด้านลกัษณะงานทีท า
ดีขึน้ในระดบัปานกลาง ซึง่สอดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

2. ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ รูปแบบการส่ือสารด้านการส่ือสาร
จากบนลงล่างของพนกังานธนาคารแหง่หนึ่ง มีความสมัพนัธ์ความพึงพอใจในการปฏิบตัิงานด้าน
คา่ตอบแทนและสวสัดิการ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.001 โดยมีความสมัพนัธ์ในทิศทาง
เดียวกัน ในระดบัปานกลาง กล่าวคือ เม่ือรูปแบบการส่ือสารด้านการส่ือสารจากบนลงล่างของ
พนกังานธนาคารแหง่หนึง่ดีขึน้ พนกังานธนาคารแหง่หนึง่จะมีความพงึพอใจในการปฏิบตังิานด้าน
คา่ตอบแทนและสวสัดกิารดีขึน้ ในระดบัปานกลาง ซึง่สอดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

3. ด้านความมัน่คงของงาน รูปแบบการส่ือสารด้านการส่ือสารจากบนลง
ล่างของพนักงานธนาคารแห่งหนึ่ง มีความสัมพันธ์ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานด้านความ
มัน่คงของงาน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.001 โดยมีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั ใน
ระดับปานกลาง กล่าวคือ เม่ือรูปแบบการส่ือสารด้านการส่ือสารจากบนลงล่างของพนักงาน
ธนาคารแห่งหนึ่งดีขึน้ พนกังานธนาคารแห่งหนึ่งจะมีความพึงพอใจในการปฏิบตัิงานด้านความ
มัน่คงของงานดีขึน้ ในระดบัปานกลาง ซึง่สอดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

4. ด้านความส าเร็จและความก้าวหน้า รูปแบบการส่ือสารด้านการ
ส่ือสารจากบนลงล่างของพนักงานธนาคารแห่งหนึ่ง มีความสัมพันธ์ความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานด้านความส าเร็จและความก้าวหน้า อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.001 โดยมี
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ความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน ในระดับปานกลาง กล่าวคือ เม่ือรูปแบบการส่ือสารด้านการ
ส่ือสารจากบนลงลา่งพนกังานธนาคารแหง่หนึง่ดีขึน้ พนกังานธนาคารแห่งหนึ่งจะมีความพึงพอใจ
ในการปฏิบตัิงานด้านความส าเร็จและความก้าวหน้าดีขึน้ ในระดบัปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

สมมติฐานที่  1.2 รูปแบบการส่ือสารด้านการส่ือสารจากล่างขึ น้บน มี
ความสมัพนัธ์กบัความพงึพอใจในการปฏิบตังิาน ของพนกังานธนาคารแหง่หนึง่ 

ผลการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งรูปแบบการส่ือสารด้านการส่ือสารจาก
ลา่งขึน้บนกบัความพงึพอใจในการปฏิบตังิานของพนกังานธนาคารแหง่หนึง่ พบวา่ 

1. ด้านลกัษณะงานท่ีท า รูปแบบการส่ือสารด้านการส่ือสารจากล่างขึน้
บนของพนกังานธนาคารแห่งหนึ่ง มีความสัมพันธ์ความพึงพอใจในการปฏิบตัิงานด้านลกัษณะ
งานท่ีท า อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.001 โดยมีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั ในระดบั
ปานกลาง กล่าวคือ เม่ือรูปแบบการส่ือสารด้านการส่ือสารจากล่างขึน้บนของพนักงานธนาคาร
แหง่หนึ่งดีขึน้ พนกังานธนาคารแหง่หนึง่จะมีความพงึพอใจในการปฏิบตังิานด้านลกัษณะงานทีท า
ดีขึน้ในระดบัปานกลาง ซึง่สอดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

2. ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ รูปแบบการส่ือสารด้านการส่ือสาร
จากล่างขึน้บนของพนกังานธนาคารแห่งหนึ่ง มีความสมัพนัธ์ความพึงพอใจในการปฏิบตังิานด้าน
คา่ตอบแทนและสวสัดิการ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.001 โดยมีความสมัพนัธ์ในทิศทาง
เดียวกัน ในระดบัปานกลาง กล่าวคือ เม่ือรูปแบบการส่ือสารด้านการส่ือสารจากล่างขึน้บนของ
พนกังานธนาคารแหง่หนึง่ดีขึน้ พนกังานธนาคารแหง่หนึง่จะมีความพงึพอใจในการปฏิบตังิานด้าน
คา่ตอบแทนและสวสัดกิารดีขึน้ ในระดบัปานกลาง ซึง่สอดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

3. ด้านความมั่นคงของงาน รูปแบบการส่ือสารด้านการส่ือสารจากล่าง
ขึน้บนของพนกังานธนาคารแห่งหนึ่ง มีความสมัพันธ์ความพึงพอใจในการปฏิบตัิงานด้านความ
มัน่คงของงาน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.001 โดยมีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั ใน
ระดับปานกลาง กล่าวคือ เม่ือรูปแบบการส่ือสารด้านการส่ือสารจากล่างขึน้บนของพนักงาน
ธนาคารแห่งหนึ่งดีขึน้ พนกังานธนาคารแห่งหนึ่งจะมีความพึงพอใจในการปฏิบตัิงานด้านความ
มัน่คงของงานดีขึน้ ในระดบัปานกลาง ซึง่สอดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

4. ด้านความส าเร็จและความก้าวหน้า รูปแบบการส่ือสารด้านการ
ส่ือสารจากล่างขึน้บนของพนักงานธนาคารแห่งหนึ่ง มีความสัมพันธ์ความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานด้านความส าเร็จและความก้าวหน้า อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.001 โดยมี
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ความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน ในระดับปานกลาง กล่าวคือ เม่ือรูปแบบการส่ือสารด้านการ
ส่ือสารจากล่างขึน้บนของพนกังานธนาคารแห่งหนึ่งดีขึน้ พนกังานธนาคารแห่งหนึ่งจะมีความพึง
พอใจในการปฏิบตัิงานด้านความส าเร็จและความก้าวหน้าดีขึน้ ในระดบัปานกลาง ซึ่งสอดคล้อง
กบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

สมมติฐานที่  1.3 รูปแบบการส่ือสารด้านการส่ือสารตามแนวนอน มี
ความสมัพนัธ์กบัความพงึพอใจในการปฏิบตังิาน ของพนกังานธนาคารแหง่หนึง่ 

ผลการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งรูปแบบการส่ือสารด้านการส่ือสารตาม
แนวนอนกบัความพงึพอใจในการปฏิบตังิานของพนกังานธนาคารแหง่หนึง่ พบวา่ 

1. ด้านลักษณะงานท่ีท า รูปแบบการส่ือสารด้านการส่ือสารตาม
แนวนอนของพนักงานธนาคารแห่งหนึ่ง มีความสัมพันธ์ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานด้าน
ลกัษณะงานท่ีท า อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.001 โดยมีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกัน 
ในระดับค่อนข้างต ่า กล่าวคือ เม่ือรูปแบบการส่ือสารด้านการส่ือสารตามแนวนอนพนักงาน
ธนาคารแห่งหนึง่ดีขึน้ พนกังานธนาคารแหง่หนึ่งจะมีความพึงพอใจในการปฏิบตัิงานด้านลกัษณะ
งานทีท าดีขึน้ในระดบัคอ่นข้างต ่า ซึง่สอดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

2. ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ รูปแบบการส่ือสารด้านการส่ือสาร
ตามแนวนอนของพนกังานธนาคารแห่งหนึ่ง มีความสมัพนัธ์ความพึงพอใจในการปฏิบตัิงานด้าน
คา่ตอบแทนและสวสัดิการ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.001 โดยมีความสมัพนัธ์ในทิศทาง
เดียวกัน ในระดบัค่อนข้างต ่า กล่าวคือ เม่ือรูปแบบการส่ือสารด้านการส่ือสารตามแนวนอนของ
พนกังานธนาคารแห่งหนึง่ดีขึน้ พนกังานธนาคารแหง่หนึง่จะมีความพงึพอใจในการปฏิบตังิานด้าน
คา่ตอบแทนและสวสัดกิารดีขึน้ในระดบัคอ่นข้างต ่า ซึง่สอดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

3. ด้านความมั่นคงของงาน รูปแบบการส่ือสารด้านการส่ือสารตาม
แนวนอนของพนกังานธนาคารแหง่หนึ่ง มีความสมัพนัธ์ความพึงพอใจในการปฏิบตัิงานด้านความ
มัน่คงของงาน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.001 โดยมีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั ใน
ระดับปานกลาง กล่าวคือ เม่ือรูปแบบการส่ือสารด้านการส่ือสารตามแนวนอนของพนักงาน
ธนาคารแห่งหนึ่งดีขึน้ พนกังานธนาคารแห่งหนึ่งจะมีความพึงพอใจในการปฏิบตัิงานด้านความ
มัน่คงของงานดีขึน้ ในระดบัปานกลาง ซึง่สอดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

4. ด้านความส าเร็จและความก้าวหน้า รูปแบบการส่ือสารด้านการ
ส่ือสารตามแนวนอนของพนักงานธนาคารแห่งหนึ่ง มีความสัมพันธ์ความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานด้านความส าเร็จและความก้าวหน้า อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.001 โดยมี
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ความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน ในระดับปานกลาง กล่าวคือ เม่ือรูปแบบการส่ือสารด้านการ
ส่ือสารตามแนวนอนของพนกังานธนาคารแห่งหนึ่งดีขึน้ พนกังานธนาคารแห่งหนึ่งจะมีความพึง
พอใจในการปฏิบตัิงานด้านความส าเร็จและความก้าวหน้าดีขึน้ ในระดบัปานกลาง ซึ่งสอดคล้อง
กบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

สมมติฐานที่  1.4 รูปแบบการส่ือสารด้านการส่ือสารแบบข้ามสาย มี
ความสมัพนัธ์กบัความพงึพอใจในการปฏิบตังิาน ของพนกังานธนาคารแหง่หนึง่ 

ผลการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างรูปแบบการส่ือสารด้านการส่ือสารแบบ
ข้ามสายกบัความพงึพอใจในการปฏิบตังิานของพนกังานธนาคารแหง่หนึง่ พบวา่ 

1. ด้านลกัษณะงานท่ีท า รูปแบบการส่ือสารด้านการส่ือสารแบบข้ามสาย
พนกังานธนาคารแห่งหนึ่ง มีความสมัพนัธ์ความพึงพอใจในการปฏิบตัิงานด้านลกัษณะงานท่ีท า 
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.001 โดยมีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั ในระดบัปานกลาง 
กล่าวคือ เม่ือรูปแบบการส่ือสารด้านการส่ือสารแบบข้ามสายของพนกังานธนาคารแห่งหนึ่งดีขึน้ 
พนกังานธนาคารแห่งหนึ่งจะมีความพึงพอใจในการปฏิบตังิานด้านลกัษณะงานทีท าดีขึน้ในระดบั
ปานกลาง ซึง่สอดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

2. ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ รูปแบบการส่ือสารด้านการส่ือสาร
แบบข้ามสายของพนกังานธนาคารแห่งหนึ่ง มีความสมัพนัธ์ความพึงพอใจในการปฏิบตัิงานด้าน
คา่ตอบแทนและสวสัดิการ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.001 โดยมีความสมัพนัธ์ในทิศทาง
เดียวกัน ในระดับปานกลาง กล่าวคือ เม่ือรูปแบบการส่ือสารด้านการส่ือสารแบบข้ามสายของ
พนกังานธนาคารแหง่หนึง่ดีขึน้ พนกังานธนาคารแหง่หนึง่จะมีความพงึพอใจในการปฏิบตังิานด้าน
คา่ตอบแทนและสวสัดกิารดีขึน้ในระดบัปานกลาง ซึง่สอดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

3. ด้านความมัน่คงของงาน รูปแบบการส่ือสารด้านการส่ือสารแบบข้าม
สายของพนักงานธนาคารแห่งหนึ่ง มีความสัมพันธ์ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานด้านความ
มัน่คงของงาน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.001 โดยมีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั ใน
ระดับปานกลาง กล่าวคือ เม่ือรูปแบบการส่ือสารด้านการส่ือสารแบบข้ามสายของพนักงาน
ธนาคารแห่งหนึ่งดีขึน้ พนกังานธนาคารแห่งหนึ่งจะมีความพึงพอใจในการปฏิบตัิงานด้านความ
มัน่คงของงานดีขึน้ ในระดบัปานกลาง ซึง่สอดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

4. ด้านความส าเร็จและความก้าวหน้า รูปแบบการส่ือสารด้านการ
ส่ือสารแบบข้ามสายของพนักงานธนาคารแห่งหนึ่ง มีความสัมพันธ์ความพึ งพอใจในการ
ปฏิบัติงานด้านความส าเร็จและความก้าวหน้า อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.001 โดยมี
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ความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน ในระดับปานกลาง กล่าวคือ เม่ือรูปแบบการส่ือสารด้านการ
ส่ือสารแบบข้ามสายของพนกังานธนาคารแห่งหนึ่งดีขึน้ พนกังานธนาคารแห่งหนึ่งจะมีความพึง
พอใจในการปฏิบตัิงานด้านความส าเร็จและความก้าวหน้าดีขึน้ ในระดบัปานกลาง ซึ่งสอดคล้อง
กบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 
 
อภปิรายผล 

จากผลการศึกษาเร่ือง ปัจจัยรูปแบบการส่ือสารท่ีมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจใน
การปฏิบตังิานของพนกังานธนาคารแหง่หนึง่ สามารถสรุปประเดน็เพ่ือน ามาอภิปรายผลได้ดงันี ้

1. รูปแบบการส่ือสาร ประกอบด้วย การส่ือสารจากบนลงล่าง การส่ือสารจากลา่งขึน้
บน การส่ือสารตามแนวนอน และการส่ือสารแบบข้ามสาย มีความสมัพันธ์กับความพึงพอใจใน
การปฏิบตังิานของพนกังานธนาคารแหง่หนึง่ 

รูปแบบการส่ือสารด้านการส่ือสารจากบนลงล่าง มีความสัมพันธ์กับความพึง
พอใจในการปฏิบตัิงาน ของพนักงานธนาคารแห่งหนึ่ง อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.001 
กล่าวคือ เม่ือรูปแบบการส่ือสารด้านการส่ือสารจากบนลงล่างของพนกังานธนาคารแห่งหนึ่งดีขึน้ 
พนักงานธนาคารแห่งหนึ่งจะมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานโดยรวมดีขึน้ จึงเป็นไปตาม
สมมติฐานท่ีตัง้ไว้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ  นภาพร ไทยเหนือ (2552) ได้ท าการวิจัยเร่ือง 
ความสมัพนัธ์ระหวา่งรูปแบบการส่ือสารภายในหน่วยงานกบัความพึงพอใจในการปฏิบตัิงานของ
บคุลากรมหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงราย พบว่า ความสมัพนัธ์ระหว่างรูปแบบการส่ือสารจากบนลง
ล่างกบัความพึงพอใจในการปฏิบตัิงานของบคุลากรในมหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงราย มีคา่เท่ากับ 
.469 ซึ่งเป็นค่าบวก แสดงให้เห็นว่ารูปแบบการส่ือสารจากบนลงล่างกับความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน  และสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
มานิดา ค าจีน (2547) ได้ท าการวิจยัเร่ือง การส่ือสารภายในองค์กรท่ีมีผลตอ่ความพึงพอใจในการ
ปฏิบตัิงานของพนกังานรายเดือน : กรณีศกึษา บริษัท วาไทยอตุสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) พบว่า 
รูปแบบการส่ือสารจากบนลงล่าง มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน อย่างมี
นยัส าคญัท่ีระดบั 0.01 ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะ พนักงานธนาคารแห่งหนึ่งมีความคิดเห็นว่า หวัหน้า
งานเป็นผู้ ส่ือสาร นโยบาย ข่าวสารต่าง ๆ เก่ียวกับองค์การให้ท่านรับทราบ และหัวหน้างานเป็น
ผู้ ให้ค าปรึกษาและช่วยท่านแก้ไขปัญหาเก่ียวกับการปฏิบตัิงาน จึงท าให้รูปแบบการส่ือสารด้าน
การส่ือสารจากบนลงลา่งมีความสมัพนัธ์กบัความพงึพอใจในการปฏิบตังิาน  

รูปแบบการส่ือสารด้านการส่ือสารจากล่างขึน้บน มีความสัมพันธ์กับความพึง
พอใจในการปฏิบตัิงาน ของพนักงานธนาคารแห่งหนึ่ง อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.001 
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กล่าวคือ เม่ือรูปแบบการส่ือสารด้านการส่ือสารจากล่างขึน้บนของพนกังานธนาคารแห่งหนึ่งดีขึน้ 
พนักงานธนาคารแห่งหนึ่งจะมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานโดยรวมดีขึน้ ซึ่งเป็นไปตาม
สมมติฐานท่ีตัง้ไว้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ นภาพร ไทยเหนือ (2552) ได้ท าการวิจัยเร่ือง 
ความสมัพนัธ์ระหวา่งรูปแบบการส่ือสารภายในหน่วยงานกบัความพึงพอใจในการปฏิบตัิงานของ
บคุลากรมหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย พบว่า ความสมัพนัธ์ระหว่างรูปแบบการส่ือสารจากล่างขึน้
บนกับความพึงพอใจในการปฏิบตัิงานของบุคลากรในมหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงราย มีค่าเท่ากับ 
.691 ซึ่งเป็นค่าบวก แสดงให้เห็นว่ารูปแบบการส่ือสารจากล่างขึน้บนกับความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ  
มานิดา ค าจีน (2547) ได้ท าการวิจยัเร่ือง การส่ือสารภายในองค์กรท่ีมีผลตอ่ความพึงพอใจในการ
ปฏิบตัิงานของพนกังานรายเดือน : กรณีศกึษา บริษัท วาไทยอตุสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) พบว่า 
รูปแบบการส่ือสารจากล่างขึน้บน มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน อย่างมี
นัยส าคัญท่ีระดับ 0.01 ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะ พนักงานธนาคารแห่งหนึ่งมีความคิดเห็นว่า ท่าน
สามารถพดูคยุ ปรึกษาเร่ืองงานกบัหวัหน้างานได้ และ เม่ือไมเ่ข้าใจในงานท่ีได้รับมอบหมาย ท่าน
สามารถขอค าแนะน าจากหวัหน้างาน จึงท าให้รูปแบบการส่ือสารด้านการส่ือสารจากล่างขึน้บนมี
ความสมัพนัธ์กบัความพงึพอในการปฏิบตังิาน  

รูปแบบการส่ือสารด้านการส่ือสารตามแนวนอน มีความสัมพันธ์กับความพึง
พอใจในการปฏิบตัิงาน ของพนักงานธนาคารแห่งหนึ่ง อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.001 
กล่าวคือ เม่ือรูปแบบการส่ือสารด้านการส่ือสารตามแนวนอนของพนกังานธนาคารแห่งหนึ่งดีขึน้ 
พนักงานธนาคารแห่งหนึ่งจะมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานโดยรวมดีขึน้ ซึ่งเป็นไปตาม
สมมติฐานท่ีตัง้ไว้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ นภาพร ไทยเหนือ (2552) ได้ท าการวิจัยเร่ือง 
ความสมัพนัธ์ระหวา่งรูปแบบการส่ือสารภายในหน่วยงานกบัความพึงพอใจในการปฏิบตัิงานของ
บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย พบว่าความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการส่ือสารตาม
แนวนอนกับความพึงพอใจในการปฏิบตัิงานของบุคลากรในมหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงราย มีค่า
เท่ากับ .688 ซึ่งเป็นคา่บวก แสดงให้เห็นว่ารูปแบบการส่ือสารตามแนวนอนกับความพึงพอใจใน
การปฏิบตัิงานของบุคลากรมีความสมัพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน และสอดคล้องกับงานวิจยัของ 
มานิดา ค าจีน (2547) ได้ท าการวิจยัเร่ือง การส่ือสารภายในองค์กรท่ีมีผลตอ่ความพึงพอใจในการ
ปฏิบตัิงานของพนกังานรายเดือน : กรณีศกึษา บริษัท วาไทยอตุสาหกรรม จ ากดั (มหาชน) พบว่า 
รูปแบบการส่ือสารตามแนวนอน มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน อย่างมี
นยัส าคญัท่ีระดบั 0.01 ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะ พนกังานธนาคารแหง่หนึง่มีความคดิเห็นว่า หน่วยงาน
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ของท่านมีการท างานกันเป็นทีม และท่านมีการส่ือสารกับเพ่ือนร่วมงานเป็นประจ า จึงท าให้
รูปแบบการส่ือสารด้านการส่ือสารตามแนวนอนมีความสมัพนัธ์กบัความพงึพอในการปฏิบตังิาน  

รูปแบบการส่ือสารด้านการส่ือสารแบบข้ามสาย มีความสัมพันธ์กับความพึง
พอใจในการปฏิบตัิงาน ของพนักงานธนาคารแห่งหนึ่ง อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.001 
กล่าวคือ เม่ือรูปแบบการส่ือสารด้านการส่ือสารตามแนวนอนของพนกังานธนาคารแห่งหนึ่งดีขึน้ 
พนักงานธนาคารแห่งหนึ่งจะมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานโดยรวมดีขึน้ ซึ่งเป็นไปตาม
สมมติฐานท่ีตัง้ไว้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ  มานิดา ค าจีน 
(2547) ได้ท าการวิจยัเร่ือง การส่ือสารภายในองค์กรท่ีมีผลตอ่ความพึงพอใจในการปฏิบตัิงานของ
พนักงานรายเดือน : กรณีศึกษา บริษัท วาไทยอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) พบว่า รูปแบบการ
ส่ือสารแบบข้ามสาย มีความสมัพนัธ์กบัความพึงพอใจในการปฏิบตัิงาน อย่างมีนยัส าคญัท่ีระดบั 
0.01 ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะ พนกังานธนาคารแห่งหนึ่งมีความคิดเห็นว่า เม่ือต้องติดตอ่กบัหน่วยงาน
อ่ืน ท่านได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี และ ท่านสามารถขอค าปรึกษา ในการแก้ไขปัญหาจาก
หน่วยงานอ่ืนได้ จึงท าให้รูปแบบการส่ือสารด้านการส่ือสารแบบข้ามสายมีความสมัพนัธ์กบัความ
พงึพอในการปฏิบตังิาน  

 
ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจัย 

ผลจากการศึกษา ปัจจยัรูปแบบการส่ือสารท่ีมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการ
ปฏิบตัิงานของพนกังานธนาคารแห่งหนึ่ง ผู้วิจยัมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ซึ่งบางส่วนได้จาก
แบบสอบถาม สรุปได้ดงันี ้

1. รูปแบบการส่ือสารด้านการส่ือสารจากบนลงล่าง หวัข้อหวัหน้างานมีการประชุม
ภายในกับท่านอย่างสม ่าเสมอ พบว่ามีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด ดงันัน้ หัวหน้างานควรเพิ่มการประชุม
ภายในให้มากขึน้ เช่น เพ่ือส่ือสารข่าวสาร นโยบายใหม่ ๆ หรือทบทวนวิธีการท างาน ท าให้
พนกังานสามารถปฏิบตังิานได้อยา่งถกูต้อง 

2. รูปแบบการส่ือสารด้านการส่ือสารจากล่างขึน้บน หัวข้อท่านสามารถโต้แย้งต่อ
หวัหน้างานได้ เม่ือเห็นว่าค าสั่งในการปฏิบตัิงานนัน้ไม่ถูกต้อง พบว่ามีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด ดงันัน้ 
หวัหน้างานควรเปิดโอกาสให้พนกังานเสนอความคิดเห็นหรือความคดิใหม ่ๆ ได้ หรือสร้างคา่นิยม
ให้พนกังานรู้จกักล้าท า กล้าคดิในสิ่งท่ีถกูต้องมากขึน้ 

3. รูปแบบการส่ือสารด้านการส่ือสารตามแนวนอน หัวข้อ เม่ือพบปัญหาในการ
ปฏิบตัิงานท่านจะปรึกษากบัเพ่ือนร่วมงานในการหาแนวทางแก้ไขปัญหา มีค่าน้อยท่ีสุด อาจเป็น
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เพราะปัญหานัน้ เพ่ือนร่วมงานไม่สามารถตดัสินใจ หรือช่วยแก้ไขปัญหาได้ อาจจะต้องให้ผู้ ท่ีมี
อ านาจในการตดัสินใจร่วมแก้ไขปัญหาดงักล่าว แต่หากปัญหานัน้เป็นปัญหาเล็ก ๆ ท่ีสามารถ
ช่วยกันแก้ไขปัญหาได้ การสนับสนุนให้มีการท างานเป็นทีมจะช่วยท าให้การส่ือสารในด้านนีมี้
ประสิทธิภาพมากขึน้ 

4. รูปแบบการส่ือสารด้านการส่ือสารแบบข้ามสาย หวัข้อท่านมีการประชุมร่วมกับ
หน่วยงานอ่ืน เพ่ือปรึกษาการท างานร่วมกนั มีคา่น้อยท่ีสดุ อาจเป็นสาเหตท่ีุท าให้ปัญหาระหว่าง
หน่วยงานเกิดขึน้ได้ เพราะมีการปรึกษาการท างานร่วมกันน้อย เม่ือหน่วยงานหนึ่งพบปัญหาท่ี
กระทบกบัหน่วยงานอ่ืนแตไ่ม่มีการปรึกษากนั จะท าให้ผลกระทบนัน้เพิ่มขึน้ ท าให้ความพึงพอใจ
ในการปฏิบตังิานของพนกังานลดลงด้วย 

5. ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ทัง้ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านลักษณะงานท่ีท า ด้าน
ค่าตอบแทนและสวสัดิการ ด้านความมั่นคงของงาน และด้านความส าเร็จและความก้าวหน้าใน
งาน พบว่ารูปแบบการส่ือสารท่ีมีความสัมพันธ์มากท่ีสุด คือ รูปแบบการส่ือสารจากบนลงล่าง 
ดงันัน้ การส่ือสารระหว่างหวัหน้างานมายังพนกังานจึงมีความส าคญัเป็นอย่างมากต่อความพึง
พอใจในการปฏิบตัิงาน ธนาคารควรจดัให้มีการฝึกอบรมด้านการส่ือสารให้กับหัวหน้างาน เพ่ือ
เพิ่มทกัษะและประสิทธิภาพในการส่ือสารให้มากขึน้ ดงันี ้

ด้านลักษณะงานท่ีท า หัวหน้างาน ควรมีการสั่งการท่ีชัดเจน ถูกต้อง สามารถ
อธิบายงานให้พนักงานเข้าใจงานท่ีต้องท า และท าการมอบหมายท่ีเหมาะสมกับความรู้ 
ความสามารถของพนกังาน  

ด้านคา่ตอบแทนและสวสัดิการ เน่ืองจากคา่ตอบแทนเป็นความลบัขององค์กร มี
เพียงหัวหน้างานท่ีจะทราบข้อมูลค่าตอบแทนของพนักงานท่ีอยู่ภายใต้การบงัคบับญัชา ดงันัน้ 
หวัหน้างานควรพิจารณาการให้ค่าตอบแทนของพนักงานแต่ละท่านตามความรู้ ความสามารถ 
เพ่ือให้เกิดความยตุธิรรม 

ด้านความมัน่คงในงาน หวัหน้างานควรมีการส่ือสารให้พนกังานมีความรู้ ความ
เข้าใจในภาพลกัษณ์ของธนาคาร รวมทัง้สร้างความเช่ือมัน่ให้กบัพนกังานถึงความมัน่คงในงานท่ี
ท า แจ้งหลกัเกณฑ์ กฎระเบียบตา่ง ๆ ท่ีชดัเจนให้กบัพนกังาน เพ่ือให้พนกังานสามารถปฏิบตัติาม
ได้อยา่งถกูต้อง และสามารถปฏิบตังิานในองค์กรแหง่นีไ้ด้ในระยะยาว 

ด้านความส าเร็จและความก้าวหน้าในงาน หัวหน้างานควรเปิดโอกาสให้
พนกังานได้มีโอกาสพฒันาความรู้ ความสามารถเพิ่มเติม เช่น หาหวัข้อการฝึกอบรมท่ีเหมาะสม 
มอบหมายงานท่ีมีโอกาสฝึกทกัษะ พฒันาขีดความสามารถให้กบัพนกังาน 
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ข้อเสนอแนะในการวิจัยครัง้ต่อไป 
การวิจยัท่ีนา่สนใจและสามารถท าการศกึษาตอ่เน่ืองได้ 

1. ควรศึกษาประเภทของส่ือท่ีใช้ในการติดต่อส่ือสารในองค์การ เพ่ือให้ทราบว่าส่ือ
ประเภทต่าง ๆ มีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด และควรใช้ส่ือใดในการติดต่อส่ือสารภายใน
องค์การเพ่ือให้เกิดความพงึพอใจในการปฏิบตังิาน 

2. การวิจยัครัง้นีมี้ขอบเขตในการวิจยัอยู่ในส านกังานใหญ่ ดงันัน้ ควรท าการศกึษา
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารในสาขาอ่ืนเพ่ือน าผลการวิจัยมา
เปรียบเทียบกนัวา่มีความพงึพอใจในการปฏิบตังิานแตกตา่งกนัอยา่งไร 

3. ควรศึกษาปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีมีความสมัพันธ์กับความพึงพอใจในการปฏิบตัิงานของ
พนกังาน เชน่ รูปแบบวฒันธรรมองค์กร หรือ ปัจจยัด้านบรรยากาศองค์การ ท่ีมีความแตกตา่งเพ่ือ
เปรียบเทียบและเป็นแนวทางในการปรับปรุงการท างานและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ของ
องค์การให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้ 
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แบบสอบถาม 
ปัจจัยรูปแบบการส่ือสารท่ีมีความสัมพันธ์กับความพงึพอใจในการปฏิบัติงานของ

พนักงานธนาคารแห่งหน่ึง 
 

แบบสอบถามชดุนีจ้ดัท าขึน้เพ่ือการศกึษาวิจยั ค าตอบของท่านจะเก็บเป็นความลบัและ
ไม่มีผลกระทบใด ๆ ต่อผลการปฏิบัติงานของท่าน ผู้ วิจัยขอความกรุณาท่านโปรดตอบ
แบบสอบถามตามความจริงและตรงกับความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด โดยแบบสอบถามนี ้
ประกอบด้วยค าถาม 3 สว่น ดงันี ้  

สว่นท่ี 1 ลกัษณะสว่นบคุคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
สว่นท่ี 2 ข้อมลูเก่ียวกบัรูปแบบการส่ือสาร 
สว่นท่ี 3 ความพงึพอใจในการปฏิบตังิาน 

ส่วนที่ 1 ลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ค าชีแ้จง กรุณาท าเคร่ืองหมาย  ลงในชอ่ง ( ) หน้าค าตอบท่ีตรงกบัความเป็นจริงเก่ียวกบัตวัทา่น 
1. เพศ 
 (     ) ชาย   (     ) หญิง  
2. อาย ุ
 (     ) 20 - 26 ปี  (     ) 27 - 33 ปี 
 (     ) 34 - 40 ปี  (     ) 41 - 47 ปี (     )     48 ปีขึน้ไป 
3. สถานภาพสมรส 
 (     ) โสด   (     ) สมรส 
 (     ) หยา่ร้าง/แยกกนัอยู่ 
4. ระดบัการศกึษา 
 (     ) ต ่ากว่าปริญญาตรี (     ) ปริญญาตรี 
 (     ) สงูกวา่ปริญญาตรี 
5. ต าแหนง่งาน 
 (     ) พนกังานระดบัปฏิบตักิาร  (     ) พนกังานระดบัหวัหน้างาน 
 (     ) สงูกวา่พนกังานระดบัหวัหน้างานขึน้ไป 
6. อายงุาน 
 (     ) น้อยกวา่หรือเทา่กบั 5 ปี (     ) 6 - 10 ปี 
 (     ) 11 - 15 ปี  (     ) 16 - 20 ปี (     )    21 ปีขึน้ไป 
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ส่วนที่ 2 ข้อมูลเก่ียวกับรูปแบบการส่ือสาร 

ค าชีแ้จง กรุณาท าเคร่ืองหมาย  ลงในชอ่ง ( ) หน้าค าตอบท่ีตรงกบัความคดิเห็นของทา่นมาก
ท่ีสดุเพียงค าตอบเดียว 

ข้อ ค าถาม 

ระดับความเหน็ 

เหน็ด้วย
อย่างยิ่ง 

เหน็ด้วย เฉยๆ 
ไม่เหน็
ด้วย 

ไม่เหน็
ด้วย 

อย่างยิ่ง 
(5) (4) (3) (2) (1) 

การส่ือสารจากบนลงล่าง      
1. หัวหน้างานเป็นผู้ ส่ือสาร นโยบาย 

ข่าวสารต่าง ๆ เก่ียวกับองค์การให้
ทา่นรับทราบ  

     

2. หัวหน้างานมีการประชุมภายในกับ
ทา่นอยา่งสม ่าเสมอ 

     

3. หัวห น้ างาน เป็นผู้ ใ ห้ ค าแนะน า
เก่ียวกบัการปฏิบตังิานให้กบัทา่น 

     

4. หัวหน้างานมักออกค าสั่งงานโดยมี
การรับฟังความคดิเห็นของทา่น 

     

5. หวัหน้างานเป็นผู้ ให้ค าปรึกษา และ
ช่วยท่านแก้ไขปัญหาเก่ียวกับการ
ปฏิบตังิาน 

     

การส่ือสารจากล่างขึน้บน      
6. ท่านสามารถพดูคยุ ปรึกษาเร่ืองงาน

กบัหวัหน้างานได้ 
     

7. ท่านสามารถร่วมแสดงความคิดเห็น 
เสนอแนวทางแก้ปัญหาในระหว่าง
การประชมุกบัหวัหน้างานได้ 
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ข้อ ค าถาม 

ระดับความเหน็ 

เหน็ด้วย
อย่างยิ่ง 

เหน็ด้วย เฉยๆ 
ไม่เหน็
ด้วย 

ไม่เหน็
ด้วย 

อย่างยิ่ง 
(5) (4) (3) (2) (1) 

8. ท่านสามารถโต้แย้งต่อหัวหน้างาน
ได้ เม่ือเห็นว่าค าสัง่ในการปฏิบตังิาน
นัน้ไมถ่กูต้อง  

     

9. เ ม่ื อ ไ ม่ เ ข้ า ใ จ ใ น ง า น ท่ี ไ ด้ รั บ
ม อ บ ห ม า ย  ท่ า น ส า ม า รถ ข อ
ค าแนะน าจากหวัหน้างาน 

     

10. ท่ านส าม ารถติ ดต่ อ ส่ื อส ารกั บ
หวัหน้างานของทา่นได้ตลอดเวลา 

     

การส่ือสารตามแนวนอน      
11. ท่านมีการส่ือสารกับเพ่ือนร่วมงาน

เป็นประจ า 
     

12. ท่านสามารถพูดคยุปรึกษาเร่ืองงาน
กบัเพ่ือนร่วมงานได้ 

     

13. เม่ือพบปัญหาในการปฏิบัติงาน 
ท่านจะปรึกษากับเพ่ือนร่วมงานใน
การหาแนวทางแก้ไขปัญหา 

     

14. เพ่ือนร่วมงานให้ความร่วมมือในการ
ปฏิบตังิานกบัทา่น 

     

15. หน่วยงานของท่านมีการท างานกัน
เป็นทีม 

     

การส่ือสารแบบข้ามสาย      
16. เม่ือต้องติดตอ่กับหน่วยงานอ่ืน ท่าน

ได้รับความร่วมมือเป็นอยา่งดี 
     

17. ท่านสามารถขอค าปรึกษา ในการ
แก้ไขปัญหาจากหนว่ยงานอ่ืนได้ 
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ข้อ ค าถาม 

ระดับความเหน็ 

เหน็ด้วย
อย่างยิ่ง 

เหน็ด้วย เฉยๆ 
ไม่เหน็
ด้วย 

ไม่เหน็
ด้วย 

อย่างยิ่ง 
(5) (4) (3) (2) (1) 

18. ท่านมีการประชุมร่วมกับหน่วยงาน
อ่ืน เพ่ือปรึกษาการท างานร่วมกนั 

     

19. การติดต่อส่ือสารกับหน่วยงานอ่ืน
ขอ งท่ าน  ส่ วน ให ญ่ จะป ระสบ
ความส าเร็จ 

     

20. ท่านมีการแลกเปล่ียนความคิดเห็น
เก่ียวกับ ปัญหาท่ี เกิดขึ น้ภายใน
หนว่ยงานของทา่นกบัหนว่ยงานอ่ืน 

     

 
ส่วนที่ 3 ความพงึพอใจในการปฏิบัตงิาน 

ค าชีแ้จง  กรุณาท าเคร่ืองหมาย  ลงในชอ่ง ( ) หน้าค าตอบท่ีตรงกบัความพงึพอใจของทา่นมาก
ท่ีสดุเพียงค าตอบเดียว 

ข้อ ค าถาม 

ระดับความพงึพอใจ 
มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

(5) (4) (3) (2) (1) 
ลักษณะงานที่ท า      
1. งานท่ีท่านได้รับมอบหมายเหมาะสม

กบัความรู้ ความสามารถของทา่น 
     

2. ท่านมีความพอใจในลักษณะงานท่ี
ท า 

     

3. งานท่ีท่านได้รับมอบหมายเป็นงานท่ี
นา่สนใจ 

     

4. ท่านได้แสดงความสามารถอย่าง
เตม็ท่ีในการปฏิบตังิาน 
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ข้อ ค าถาม 

ระดับความพงึพอใจ 
มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

(5) (4) (3) (2) (1) 
ค่าตอบแทนและสวัสดกิาร      
5. ค่าตอบแทนท่ีท่านได้รับเหมาะสม

กบัความสามารถของทา่น 
     

6. ทา่นพอใจในคา่ตอบแทนท่ีได้รับ      
7. ทา่นพอใจในสวสัดกิารท่ีทา่นได้รับ      
8. ค่าตอบแทนและสวัสดิการท่ีท่าน

ได้รับเพียงพอตอ่การด ารงชีพ 
     

ความม่ันคงของงาน      
9. ท่านคิดว่าองค์การของท่านมีความ

มัน่คง  
     

10. ทา่นภมูิใจในงานของทา่น      
11. ทา่นพอใจตอ่ความมัน่คงในต าแหน่ง

หน้าท่ีการงานของทา่น 
     

12. เม่ือท่านท างานท่ีองค์การนี  ้ท่าน
มัน่ใจวา่จะไมถ่กูเลิกจ้างงาน 

     

ความส าเร็จและความก้าวหน้าในงาน      
13. ท่านมีโอกาสก้าวหน้าในต าแหน่ง

การงาน 
     

14. งานท่ีท่านได้รับมอบหมายประสบ
ความส าเร็จเป็นท่ีนา่พอใจ 

     

15. ท่านมีโอกาสในการศึกษาหาความรู้
เพิ่มเตมิ หรือได้รับการฝึกอบรม 

     

16. งานท่ีท่านได้รับมอบหมาย ท าให้
ท่านมีโอกาสพัฒนาความสามารถ
มากขึน้ 

     



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
รายนามผู้เช่ียวชาญตรวจแบบสอบถาม 
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รายนามผู้เช่ียวชาญตรวจคุณภาพเคร่ืองมือวิจัย 
 
รายช่ือ  ต าแหน่งและสถานท่ีท างาน 
 
1. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ธิตนินัธุ์ ชาญโกศล ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ประจ าภาควิชาบริหารธุรกิจ 
 คณะบริหารธุรกิจเพื่อสงัคม 
 มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

 
2. อาจารย์ ดร.วสนัต์ สกลุกิจกาญจน์ อาจารย์ประจ าหลกัสตูรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 
 ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจเพื่อสงัคม 
 มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
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ภาคผนวก ค 
หนังสือเชิญผู้เช่ียวชาญตรวจแบบสอบถาม 
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ประวัติผ ู้เขียน 
 

ประวัตผู้ิเขียน 
 

ช่ือ-สกุล ปิยะนชุ พาลีตา 
วัน เดือน ปี เกิด 2 สิงหาคม 2524 
สถานที่เกิด กรุงเทพมหานคร 
วุฒกิารศึกษา พ.ศ. 2547  

บริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ   
โปรแกรมวิชา การบริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนษุย์)  
จาก มหาวิทยาลยัราชภฎับ้านสมเดจ็เจ้าพระยา  
พ.ศ. 2561  
บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการ  
จาก มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ   
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