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บทคัดย่อ 

 การวิจัยนีมี้วตัถุประสงค์เพ่ือศกึษารูปแบบการสื่อสารภายในองค์กร พฤติกรรมการสื่อสาร ลกัษณะทาง

ประชากรท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการสื่อสาร ความพึงพอใจในการสื่อสาร และความสมัพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมการ

สื่อสารและความพงึพอใจในการสื่อสารของข้าราชการทหารกรมการทหารสื่อสาร สงักดักองทพับก กลุ่มตวัอย่าง

ท่ีใช้ในการศกึษา ได้แก่ ข้าราชการทหารกรมการทหารสื่อสาร สงักดักองทพับก ประกอบด้วย ข้าราชการทหารชัน้

สญัญาบตัร ข้าราชการทหารชัน้ประทวน และลกูจ้าง จํานวนทัง้สิน้ 400 คน  

จากการวิจยัพบวา่ รูปแบบการสื่อสารภายในองค์กร มีนโยบายการสื่อสารเพ่ือติดต่อสื่อสารภายในและ

ภายนอกองค์กร ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการติดตอ่สื่อสาร โดยกลุ่มเป้าหมายในการติดต่อสื่อสาร คือ บุคลากร

ท่ีทําหน้าท่ีเก่ียวกบัการติดตอ่สื่อสารทัง้ภายในและภายนอกองค์กร ด้านพฤติกรรมการสื่อสารภายในองค์กรทัง้ 4 

ด้าน ได้แก่ การสื่อสารระหว่างผู้ บังคับบัญชาถึงผู้ ใต้บังคับบัญชา การสื่อสารระหว่างผู้ ใต้บังคับบัญชาถึง

ผู้ บังคับบัญชา การสื่อสารระหว่างเพ่ือนร่วมงาน และการสื่อสารระหว่างหน่วยงาน โดยการสื่อสารระหว่าง

ผู้บังคบับัญชากับผู้ ใต้บังคบับัญชาอยู่ในระดบัน้อย ส่วนการสื่อสารระหว่างเพ่ือนร่วมงานและหน่วยงานอยู่ใน

ระดบัปานกลาง ช่องทางการสื่อสารท่ีใช้มากท่ีสดุคือโทรศพัท์     ซึง่พฤติกรรมการสื่อสาร มีความแตกต่างกนัตาม

ชัน้ยศ จากการศึกษาความพึงพอใจในการสื่อสาร ทัง้ 5 ด้าน ได้แก่ ด้านความพอเพียงของข่าวสาร ด้าน

ความสามารถเสนอแนะปรับปรุงให้ดีขึน้ของบุคคล ด้านประสิทธิภาพของช่องทางการสื่อสาร ด้านคุณภาพ

สื่อกลาง และด้านวิธีการติดต่อสื่อสารกบัเพ่ือนร่วมงาน โดยกลุ่มตวัอย่างมีความ     พึงพอใจการสื่อสารภาพใน

หน่วยงานอยู่ในระดบัปานกลาง ซึ่งพึงพอใจด้านความเพียงพอของข่าวสารมากท่ีสุด รองลงมาคือด้านวิธีการ

ติดตอ่สื่อสารกบัเพ่ือนร่วมงาน และด้านคณุภาพของสื่อกลาง ตามลําดบั  

จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการสื่อสาร และความพึงพอใจในการสื่อสาร พบว่า        

เม่ือในหน่วยงานมีพฤติกรรมการสื่อสารท่ีดี ย่อมสง่ผลให้เกิดความพงึพอใจในการสื่อสาร และยงัช่วยให้การ 
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ดําเนินงานในหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้ ก่อให้เกิดความสมัพันธ์ระหว่างผู้ปฏิบัติงานใน

หน่วยงานอีกด้วย 

 

คาํสาํคัญ: พฤติกรรมการสื่อสาร, ความพงึพอใจในการสื่อสาร, กรมการทหารสื่อสาร 

 

ABSTRACT 

The purpose of this study is to investigate the study of communication behavior and 

communication gratification among military officials of the department of communications, Royal Thai 

Army. The study is based on the survey research using questionnaires to collect the data for 400 

samplings from the target population, that is, the military officials of the department of 

communications, Royal Thai Army through the simple random sampling method.  

The results obtained from the descriptive statistics suggest that communication between 

commander and subordinate is found out to be low significant while that communication between 

colleague in the same institute is found out to be medium average and the most communication 

channel to communicate is a telephone which the rank of military have affected to communication 

behavior, too. 

After the author started studying about communication behavior and communicating 

contentment is found when the government sector have good communication behavior that have 

affected about communicating contentment. Moreover, that help sector increase their capability to 

operate and coordinate their sector. 

 

Keywords:  Communication Behavior, Communication Gratification, The Department of Communications 
 

บทนํา 

ในยคุปัจจบุนัการสื่อสารได้เติบโตและพฒันาไปอย่างรวดเร็ว มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ใน

การสื่อสารมากขึน้ เทคโนโลยีสารสนเทศจงึเข้ามามีบทบาทสําคญัในการสื่อสารภายในองค์กร ทําให้องค์กรต่างๆ 

ไมว่า่จะเป็นภาครัฐหรือภาคเอกชนต่างต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ รวมถึงแนวทางการดําเนินงานให้สามารถรองรับ

การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ได้อย่างทนัท่วงที ในส่วนของภาครัฐเองก็มีการดําเนินการและนําเทคโนโลยีสารสนเทศ

ใหม่ๆ มาใช้ในการสื่อสารภายในองค์กรเช่นกัน เพ่ือพฒันาและปรับปรุงช่องทางการสื่อสารภายในองค์กรให้มี

ประสิทธิภาพและพร้อมรับมือกบัการเปลี่ยนแปลงมากย่ิงขึน้ ซึง่หนึ่งในองค์กรส่วนราชการท่ีมีหน้าท่ีหลกัในการ

ปฏิบัติงานเก่ียวกบัการสื่อสารโดยตรง คือ กรมการทหารสื่อสาร เป็นส่วนราชการท่ีขึน้ตรงกับกองทัพบก สงักัด

กองทพับก มีภารกิจหน้าท่ีในการวางแผน อํานวยการ ประสานงาน แนะนํา กํากบัการ วิจยัและพฒันาเก่ียวกับ

การผลิตจัดหา ส่งกําลงั ซ่อมบํารุง บริการ  ในกิจการของเหล่าทหารสื่อสาร อุปกรณ์สายสื่อสาร รวมไปถึงการ
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วิจยัและพฒันาเก่ียวกบัการสื่อสาร กิจการโทรคมนาคมคอมพิวเตอร์ และอิเล็กทรอนิกส์ทัง้ปวง สนบัสนุนระบบ

ควบคมุบงัคบับญัชา และการสื่อสาร ตลอดจนการสงครามข่าวสารของกองทพับก กําหนดหลกันิยมและทําตํารา 

ตลอดทัง้การฝึกและศึกษา ทัง้นีเ้ก่ียวกับกิจการและสิ่งอุปกรณ์ของเหล่าทหารสื่อสาร โดยมีเจ้ากรมการทหาร

สื่อสารเป็นผู้บงัคบับญัชาและรับผิดชอบ (กรมการทหารสื่อสาร สงักดักองทพับก, 2555)  

จากขอบเขตความรับผิดชอบและหน้าท่ีดงักล่าว ส่งผลให้กําลงัพลในสงักดัมีจํานวนมากและมีช่องทาง

การสื่อสารท่ีหลากหลาย จึงจําเป็นต้องเลือกใช้และพฒันาช่องทางการสื่อสารใหม่ๆ ให้มีความหลากหลายและ

ทนัสมยัอยู่เสมอ เพ่ือรองรับการปฏิบัติงานในปัจจุบัน และเพ่ือการพัฒนาองค์กรให้สามารถปฏิบัติตามภารกิจ

และหน้าท่ีขององค์กรได้อย่างเตม็ขีดความสามารถ รวมไปถงึบคุลากรซึง่จะต้องมีความพร้อมและศกัยภาพสงูใน

การปฏิบติังานอีกด้วย ซึง่นอกจากจะใช้การติดต่อสื่อสารแบบเก่าของระบบราชการ เช่น หนังสือเวียน โทรศพัท์ 

แล้ว ยงัมีการพฒันาช่องทางการติดตอ่สื่อสารแบบใหม ่ เพ่ือให้ทนัตอ่การเปลี่ยนแปลงในปัจจุบนั เกิดการสื่อสาร

ท่ีมีประสิทธิภาพ มีการไหลเวียนของข้อมูลข่าวสารท่ีถูกต้องและสมบูรณ์ ผู้ วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษา

พฤติกรรมการสื่อสารและความพงึพอใจในการสื่อสารของกรมการทหารสื่อสาร สงักดักองทพับก เพ่ือจะได้ทราบ

ถงึพฤติกรรมการสื่อสาร ระดบัความพงึพอใจในการสื่อสาร รวมไปถึงความสมัพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมการสื่อสาร

และความพึงพอใจในการสื่อสารภายในกรมการทหารสื่อสาร สงักัดกองทพับก เพ่ือนําผลจากการศึกษาท่ีได้ไป

ปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ และมีความเหมาะสมในการติดตอ่สื่อสารภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพตอ่ไป 

 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือศึกษารูปแบบการสื่อสารภายในองค์กรของข้าราชการทหาร กรมการทหารสื่อสาร สังกัด

กองทพับก 

2. เพ่ือศกึษาพฤติกรรมการสื่อสารของข้าราชการทหาร กรมการทหารสื่อสาร สงักดักองทพับก 

3. เพ่ือศึกษาลกัษณะทางประชากรท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการสื่อสารของข้าราชการทหาร กรมการทหาร

สื่อสาร สงักดักองทพับก 

4. เพ่ือศกึษาความพงึพอใจในการสื่อสารของข้าราชการทหาร กรมการทหารสื่อสาร สงักดักองทพับก 

5. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการสื่อสารและความพึงพอใจในการสื่อสารภายใน   

กรมการทหารสื่อสาร สงักดักองทพับก 

 

ทบทวนวรรณกรรม 

การศึกษาพฤติกรรมการสื่อสารและความพึงพอใจในการสื่อสารของข้าราชการทหาร กรมการทหาร

สื่อสาร สังกัดกองทัพบก ได้ให้ความสําคัญกับการสื่อสารในหน่วยงาน กล่าวคือ การสื่อสารในองค์การมี

ความสําคญัอย่างมาก การสื่อสารเปรียบเสมือนสายเลือดในองค์การ ดงันัน้จะเห็นได้วา่การสื่อสารมีความจําเป็น

อย่างมากต่อองค์การ ดงัคํากล่าวท่ีว่า “องค์การ หมายถึง การรวบรวมทรัพยากรภายในซึ่งถูกทําให้มีชีวิตชีวา

ย่ิงขึน้ด้วยการสื่อสาร” องค์การบางแห่งประสบความสําเร็จมากว่าองค์การอ่ืนๆ นัน่เป็นเพราะพนกังานร่วมแรง

ร่วมใจกนัเพ่ือทําให้เกิดความรู้สกึท่ีดี ความสามคัคีของเจ้าหน้าท่ี (specialist) เพ่ือรวบรวมความพยายามให้เป็น

หนึง่เดียว (Dave Francis,1987 : อ้างใน ดาริกา จารุวฒันกิจ, 2539) ซึง่ลกัษณะการติดต่อสื่อสารภายในองค์กร
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มี 4 รูปแบบด้วยกนัคือ การสื่อสารจากบนลงล่าง เป็นลกัษณะการเดินทางของข่าวสารจากผู้ ท่ีอยู่ในตําแหน่งสงู

ลงมาตามสายการบงัคบับญัชา การสื่อสารจากลา่งขึน้บน เป็นการสง่ข่าวสารจากระดบัต่ํากว่าไปยงัระดบัสงูกว่า 

อาจเป็นการเสนอผลงานหรือขอความคิดเห็น การสื่อสารตามแนวนอน เป็นลกัษณะการเดินทางของข่าวสาร

ระหว่างผู้ มีตําแหน่งเสมอกันหรือใกล้เคียงกันทัง้ในสายงานเดียวกันและข้ามสายงาน โดยอาศัยหลัก

ความสมัพนัธ์ส่วนตวั และการสื่อสารในแนวแทยง เป็นการสื่อสารข้ามแผนกและข้ามระดบั โดยปกติมกัจะเป็น

การสื่อสารของฝ่ายให้คําแนะนํา (Staff) กบัฝ่ายปฏิบัติการ (Line) นอกจากนีพ้ฤติกรรมการสื่อสารยังส่งผลถึง

ความพงึพอใจในการสื่อสาร เน่ืองจากความพึงพอใจในการติดต่อสื่อสาร เป็นเร่ืองของทศันะของบุคลากรแต่ละ

คนในองค์กรท่ีมีต่อการติดต่อสื่อสารในองค์กร ซึ่งครอบคลุมถึงข่าวสาร ช่องทางการติดต่อสื่อสารในองค์กร 

บรรยากาศในการติดตอ่สื่อสารในองค์กร การติดต่อสื่อสารกบัผู้บงัคบับญัชา ตลอดจนการสื่อสารในองค์กรด้วย

ตนเอง ถ้าการติดต่อสื่อสารในองค์กรสอดคล้องกับความต้องการและความรู้สึก ความพึงพอใจในการ

ติดตอ่สื่อสารก็จะเกิดขึน้ (สภุา นานาพลูสิน, 2546) 

 

วิธีการวิจัย 

การวิจยัครัง้นีเ้ป็นการศึกษาเชิงสํารวจ และการวิจยัเชิงคณุภาพด้วยวิธีการสมัภาษณ์เชิงลกึ ประชากร   

ท่ีศึกษา คือ ข้าราชการทหารกรมการทหารสื่อสาร สงักัดกองทัพบก โดยเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบหลายขัน้ตอน 

(Multi – stage sampling) โดยการเลือกแบบแบ่งชัน้ แบบสดัส่วน แบ่งออกเป็น ข้าราชการทหารชัน้สญัญาบตัร          

ข้าราชการทหารชัน้ประทวน และลกูจ้าง จากนัน้ใช้ Simple Random เลือกกลุม่ตวัอย่างตามจํานวนท่ีกําหนดไว้ 6

โดยทําการเก็บข้อมูลกบั 6กลุ่มตวัอย่าง จํานวน 400 คน และสอบถามผู้ ท่ีมีความเก่ียวข้องกับการสื่อสารภายใน

องค์กร เก่ียวกับรูปแบบของพฤติกรรมการสื่อสาร จํานวน 4 คน ได้แก่ ระดบัผู้ อํานวยการ จํานวน 2 คน และ

ระดบัปฏิบัติการ จํานวน 2 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูล คือ แบบสอบถาม และเม่ือทําการเก็บรวบรวม

ข้อมลู โดยทําการวิเคราะห์ผลโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป ในการวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา ผู้ วิจัยใช้การแจกแจง

ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เพ่ือบรรยายข้อมูลเก่ียวกับพฤติกรรมการสื่อสารและ   

ความพึงพอใจในการสื่อสารของข้าราชการทหารกรมการทหารสื่อสาร สงักัดกองทัพบก และสถิติเชิงอนุมาน     

ในการทดสอบสมมติฐาน ซึ่งผู้ วิจัยใช้สถิติ t-test ในการทดสอบความแตกต่างของพฤติกรรมการสื่อสารของ     

ข้าราชการทหารกรมการทหารสื่อสาร สงักัดกองทัพบก เพศชายและเพศหญิง และ ANOVA (Analysis of 

Variance) ในการทดสอบความแตกต่างของพฤติกรรมการสื่อสารของข้าราชการทหารกรมการทหารสื่อสาร 

สงักดักองทพับก ตามลกัษณะประชากร นอกจากนี ้ผู้ วิจยัได้ใช้ Correlation  ( Pearson  ‘ s  Correlation   

Coefficient )  ในการทดสอบความสมัพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการสื่อสารและความพึงพอใจในการสื่อสารของ

กรมการทหารสื่อสาร สงักดักองทพับก โดยตัง้ระดบันยัสําคญัทางสถิติท่ี .05 

 

ผลการวิจัย 

1.ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรกลุ่มตวัอย่างในกรมการทหารสื่อสาร สงักดักองทพับก ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 67.50 

เป็นเพศหญิง ร้อยละ 32.50 โดยส่วนใหญ่เป็นกลุ่มอายุระหว่าง 18-30 ปี ร้อยละ 50.00 ระดบัการศกึษาท่ีพบ
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มากท่ีสุดคือ ระดบัปริญญาตรี ร้อยละ 33.00 และมีเวลารับราชการจริง (ไม่รวมวนัทวีคูณ) อยู่ระหว่าง 1-20 ปี 

ร้อยละ 55.50 

2.พฤตกิรรมการส่ือสารภายในกรมการทหารส่ือสาร สังกัดกองทพับก 

 

 ผลการศึกษาพบว่า ประชากรกลุ่มตัวอย่าง มีพฤติกรรมการสื่อสารผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ 

ภายในหน่วยงาน ทัง้ 4 ด้าน ดงันี ้ด้านการสื่อสารระหว่างผู้บังคบับัญชาถึงผู้ ใต้บังคบับัญชา อยู่ในระดบัน้อย 

(ค่าเฉลี่ย 2.85, S.D.= 0.59988) ด้านการสื่อสารระหว่างผู้ ใต้บังคบับัญชาถึงผู้บังคบับัญชา อยู่ในระดบัน้อย 

(ค่าเฉลี่ย 2.75, S.D.= 0.66408) ด้านการสื่อสารระหว่างเพ่ือนร่วมงาน อยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 3.07, 

S.D.= 0.92766) ด้านการสื่อสารระหว่างหน่วยงาน อยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 3.07, S.D.= 0.79813)     

โดยช่องทางการสื่อสารท่ีใช้มากท่ีสดุ 3 อนัดบัแรก ของการสื่อสารทัง้ 4 ด้าน คือ โทรศพัท์ อีเมล์ และอินทราเน็ต  

3.ความพงึพอใจในการส่ือสารของข้าราชการทหารกรมการทหารส่ือสาร สังกัดกองทพับก 

ผลการศกึษาพบว่า ประชากรกลุ่มตวัอย่างมีความพึงพอใจในการสื่อสารภายในหน่วยงาน ทัง้ 5 ด้าน 

ดังนี ้ด้านความเพียงพอของข่าวสาร อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.17, S.D.= 0.61217) ด้านความสามารถ

เสนอแนะปรับปรุงให้ดีขึน้ของบุคคล อยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 3.04, S.D.= 0.69593) ด้านประสิทธิภาพ

ของช่องทางการติดตอ่สื่อสาร อยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 3.26, S.D.= 0.62089) ด้านคณุภาพของสื่อกลาง 

อยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 3.67, S.D.= 0.94629) ด้านวิธีการติดต่อสื่อสารกบัเพ่ือนร่วมงาน อยู่ในระดบั

ปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 3.76, S.D.= 0.89866) ซึ่งกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจการสื่อสารภายในหน่วยงาน           

3 อันดับแรก ได้แก่ ด้านความเพียงพอของข่าวสารมากท่ีสุด รองลงมาคือด้านวิธีการติดต่อสื่อสารกับ           

เพ่ือนร่วมงาน และด้านคณุภาพของสื่อกลาง ตามลําดบั 

 

สมมตฐิาน 

สมมตฐิานข้อที่ 1 ลกัษณะประชากรของกรมการทหารสื่อสาร สงักดักองทพับก ท่ีแตกตา่งกนั มีพฤติกรรมการ

สื่อสารท่ีแตกตา่งกนั 

สมมติฐานข้อที่  2 พฤติกรรมการสื่อสารมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการสื่อสารของกรมการทหาร

สื่อสาร สงักดักองทพับก 

 

ผลการทดสอบสมมตฐิาน 

สมมตฐิานข้อที่ 1 ลกัษณะประชากรของกรมการทหารสื่อสาร สงักดักองทพับก ท่ีแตกตา่งกนั มีพฤติกรรมการ

สื่อสารท่ีแตกตา่งกนั 

 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า กลุ่มตวัอย่างพฤติกรรมการสื่อสารตามลกัษณะประชากรมีความ

แตกตา่งกนัตามชัน้ยศ  โดยมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 แต่ไม่แตกต่างกนัตามเพศ อายุ วฒิุการศกึษา และ

เวลารับราชการ  
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สมมติฐานข้อที่  2 พฤติกรรมการสื่อสารมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการสื่อสารของกรมการทหาร

สื่อสาร สงักดักองทพับก 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า พฤติกรรมการสื่อสารของข้าราชการทหารกรมการทหารสื่อสาร          

มีความสมัพันธ์กับความพึงพอใจในการสื่อสารอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั ,05 ซึ่งสามารถอธิบายได้ว่า 

เม่ือมีพฤติกรรมการสื่อสารอยู่ในระดบัดีความพงึพอใจในการสื่อสารก็จะมีมากขึน้ด้วย 

 

อภปิรายผล 

พฤติกรรมการสื่อสารมีความแตกต่างกันตามชัน้ยศซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สฤษด์ิพงษ์ กันศิริ          

ท่ีกล่าวไว้ว่า ชัน้ยศมีผลต่อพฤติกรรมการสื่อสารทัง้ทางด้านการปฏิบัติงาน ด้านสวัสดิการ และด้านโอกาส

ความก้าวหน้าทางอาชีพ (สฤษด์ิพงษ์ กันศิริ, 2542) ส่วนความพึงพอใจในการสื่อสารเป็นเร่ืองของทัศนะของ

บคุลากรแตล่ะคนในองค์กรท่ีมีตอ่การติดตอ่สื่อสารในองค์กร ซึง่ครอบคลมุถึงข่าวสาร ช่องทางการติดต่อสื่อสาร

ในองค์กร บรรยากาศในการติดต่อสื่อสารในองค์กร การติดต่อสื่อสารกบัผู้บงัคบับญัชา ตลอดจนการสื่อสารใน

องค์กรด้วยตนเอง ถ้าการติดตอ่สื่อสารในองค์กรสอดคล้องกบัความต้องการและความรู้สกึ ความพึงพอใจในการ

ติดต่อสื่อสารก็จะเกิดขึน้ (สุภา นานาพูลสิน, 2546) ด้านความสัมพันธ์ของพฤติกรรมการสื่อสารและความ       

พึงพอใจในการสื่อสาร อุดม มตัโน (2540) กล่าวว่า พฤติกรรมการสื่อสารของผู้บังคบับัญชามีความสมัพันธ์กับ

ความพึงพอใจในการทํางานของผู้ ใต้บงัคบับญัชา การเปิดโอกาสในการติดต่อสื่อสาร ความถูกต้องของข่าวสาร

เป็นตวัพยากรณ์ความพงึพอใจในการปฏิบติังานของผู้ ใต้บงัคบับญัชา พฤติกรรมการสื่อสารจงึมีความสมัพนัธ์กบั

ความพงึพอใจในการสื่อสาร (อดุม มตัโน, 2540) 

 

ข้อเสนอแนะ 

 1. การสื่อสารในหน่วยงานมีความสําคัญต่อการดําเนินงานและพัฒนาหน่วยงาน จะเห็นได้ว่า          

การสื่อสารผ่านทางโทรศพัท์ยงัคงเป็นช่องทางการสื่อสารท่ีสะดวก รวดเร็ว และถูกเลือกใช้มากท่ีสดุ จึงจําเป็นท่ี

จะต้องเพ่ิมประสิทธิภาพของช่องทางการสื่อสารให้ดีย่ิงขึน้  

2. การสื่อสารระหวา่งผู้บงัคบับญัชาและผู้ ใต้บงัคบับญัชาอยู่ในระดบัน้อย เน่ืองจากมีเร่ืองชัน้ยศเข้ามา

เก่ียวข้อง ซึง่มีผลตอ่ประสิทธิภาพของการสื่อสาร ผู้บงัคบับญัชาควรให้ความสําคญัและสร้างความเป็นกนัเองกบั

ผู้ ใต้บงัคบับญัชามากขึน้ เพ่ืองานจะได้ออกมาได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
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ทหารบก ที่ 11. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาพฒันาสงัคม,มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์.  

อดุม มตัโน, 2540. ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการส่ือสาร คุณลักษณะน่าเช่ือถือของผู้บังคับบัญชา

และความพึงพอใจในการทาํงานของผู้ใต้บังคับบัญชาในสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี. 

ปริญญานิพนธ์การศกึษามหาบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศกึษา, มหาวิทยาลยับรูพา.  


