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บทคัดย่ อ

การวิจัยนี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษารู ปแบบการสื่อสารภายในองค์กร พฤติกรรมการสื่อสาร ลักษณะทาง
ประชากรที่มีผลต่อพฤติกรรมการสื่อสาร ความพึงพอใจในการสื่อสาร และความสัมพันธ์ ระหว่างพฤติกรรมการ
สื่อสารและความพึงพอใจในการสื่อสารของข้ าราชการทหารกรมการทหารสื่อสาร สังกัดกองทัพบก กลุ่มตัวอย่าง
ที่ใช้ ในการศึกษา ได้ แก่ ข้ าราชการทหารกรมการทหารสื่อสาร สังกัดกองทัพบก ประกอบด้ วย ข้ าราชการทหารชัน้
สัญญาบัตร ข้ าราชการทหารชันประทวน
้
และลูกจ้ าง จํานวนทังสิ
้ ้น 400 คน
จากการวิจยั พบว่า รู ปแบบการสื่อสารภายในองค์กร มีนโยบายการสื่อสารเพื่อติดต่อสื่อสารภายในและ
ภายนอกองค์กร ก่อให้ เกิดประสิทธิภาพในการติดต่อสื่อสาร โดยกลุ่มเป้าหมายในการติดต่อสื่อสาร คือ บุคลากร
ที่ทําหน้ าที่เกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารทังภายในและภายนอกองค์
้
กร ด้ านพฤติกรรมการสื่อสารภายในองค์กรทัง้ 4
ด้ าน ได้ แ ก่ การสื่ อสารระหว่า งผู้บัง คับ บัญ ชาถึง ผู้ใ ต้ บัง คับ บัญ ชา การสื่ อ สารระหว่ างผู้ใ ต้ บัง คับ บัญ ชาถึ ง
ผู้บังคับบัญชา การสื่อสารระหว่างเพื่ อนร่ วมงาน และการสื่อสารระหว่างหน่วยงาน โดยการสื่อสารระหว่าง
ผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้ บังคับบัญชาอยู่ในระดับน้ อย ส่วนการสื่อสารระหว่างเพื่อนร่ วมงานและหน่วยงานอยู่ใน
ระดับปานกลาง ช่องทางการสื่อสารที่ใช้ มากที่สดุ คือโทรศัพท์ ซึง่ พฤติกรรมการสื่อสาร มีความแตกต่างกันตาม
ชัน้ ยศ จากการศึก ษาความพึง พอใจในการสื่ อสาร ทัง้ 5 ด้ าน ได้ แ ก่ ด้ านความพอเพี ย งของข่ าวสาร ด้ า น
ความสามารถเสนอแนะปรั บปรุ งให้ ดีขึน้ ของบุคคล ด้ านประสิทธิ ภาพของช่องทางการสื่อสาร ด้ านคุณภาพ
สื่อกลาง และด้ านวิธีการติดต่อสื่อสารกับเพื่อนร่ วมงาน โดยกลุ่มตัวอย่างมีความ พึงพอใจการสื่อสารภาพใน
หน่วยงานอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งพึงพอใจด้ านความเพียงพอของข่าวสารมากที่สุด รองลงมาคือด้ านวิธีการ
ติดต่อสื่อสารกับเพื่อนร่ วมงาน และด้ านคุณภาพของสื่อกลาง ตามลําดับ
จากการศึก ษาความสัมพันธ์ ร ะหว่างพฤติ กรรมการสื่ อสาร และความพึงพอใจในการสื่ อสาร พบว่า
เมื่อในหน่วยงานมีพฤติกรรมการสื่อสารที่ดี ย่อมส่งผลให้ เกิดความพึงพอใจในการสื่อสาร และยังช่วยให้ การ
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ดําเนินงานในหน่วยงานเป็ นไปอย่างมีประสิทธิ ภาพมากยิ่งขึน้ ก่อให้ เกิดความสัมพันธ์ ระหว่างผู้ปฏิบัติงานใน
หน่วยงานอีกด้ วย
คําสําคัญ: พฤติกรรมการสื่อสาร, ความพึงพอใจในการสื่อสาร, 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

ในยุคปั จจุบนั การสื่อสารได้ เติบโตและพัฒนาไปอย่างรวดเร็ ว มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ ามาใช้ ใน
การสื่อสารมากขึ ้น เทคโนโลยีสารสนเทศจึงเข้ ามามีบทบาทสําคัญในการสื่อสารภายในองค์กร ทําให้ องค์กรต่างๆ
ไม่วา่ จะเป็ นภาครัฐหรื อภาคเอกชนต่างต้ องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ รวมถึงแนวทางการดําเนินงานให้ สามารถรองรับ
การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ได้ อย่างทันท่วงที ในส่วนของภาครั ฐเองก็มีการดําเนินการและนําเทคโนโลยีสารสนเทศ
ใหม่ๆ มาใช้ ในการสื่อสารภายในองค์กรเช่นกัน เพื่อพัฒนาและปรับปรุ งช่องทางการสื่อสารภายในองค์กรให้ มี
ประสิทธิภาพและพร้ อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงมากยิ่งขึ ้น ซึง่ หนึ่งในองค์กรส่วนราชการที่มีหน้ าที่หลักในการ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสื่อสารโดยตรง คือ กรมการทหารสื่อสาร เป็ นส่วนราชการที่ขึน้ ตรงกับกองทัพบก สังกัด
กองทัพบก มีภารกิจหน้ าที่ในการวางแผน อํานวยการ ประสานงาน แนะนํา กํากับการ วิจยั และพัฒนาเกี่ยวกับ
การผลิตจัดหา ส่งกําลัง ซ่อมบํารุ ง บริ การ ในกิจการของเหล่าทหารสื่อสาร อุปกรณ์ สายสื่อสาร รวมไปถึงการ
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วิจยั และพัฒนาเกี่ยวกับการสื่อสาร กิจการโทรคมนาคมคอมพิวเตอร์ และอิเล็กทรอนิกส์ทงปวง
ั้
สนับสนุนระบบ
ควบคุมบังคับบัญชา และการสื่อสาร ตลอดจนการสงครามข่าวสารของกองทัพบก กําหนดหลักนิยมและทําตํารา
ตลอดทัง้ การฝึ กและศึกษา ทัง้ นีเ้ กี่ยวกับกิจการและสิ่งอุปกรณ์ ของเหล่าทหารสื่อสาร โดยมีเจ้ ากรมการทหาร
สื่อสารเป็ นผู้บงั คับบัญชาและรับผิดชอบ (กรมการทหารสื่อสาร สังกัดกองทัพบก, 2555)
จากขอบเขตความรับผิดชอบและหน้ าที่ดงั กล่าว ส่งผลให้ กําลังพลในสังกัดมีจํานวนมากและมีช่องทาง
การสื่อสารที่หลากหลาย จึงจําเป็ นต้ องเลือกใช้ และพัฒนาช่องทางการสื่อสารใหม่ๆ ให้ มีความหลากหลายและ
ทันสมัยอยู่เสมอ เพื่อรองรั บการปฏิบัติงานในปั จจุบัน และเพื่อการพัฒนาองค์กรให้ สามารถปฏิบัติตามภารกิจ
และหน้ าที่ขององค์กรได้ อย่างเต็มขีดความสามารถ รวมไปถึงบุคลากรซึง่ จะต้ องมีความพร้ อมและศักยภาพสูงใน
การปฏิบตั ิงานอีกด้ วย ซึง่ นอกจากจะใช้ การติดต่อสื่อสารแบบเก่าของระบบราชการ เช่น หนังสือเวียน โทรศัพท์
แล้ ว ยังมีการพัฒนาช่องทางการติดต่อสื่อสารแบบใหม่ เพื่อให้ ทนั ต่อการเปลี่ยนแปลงในปั จจุบนั เกิดการสื่อสาร
ที่ มี ประสิท ธิ ภ าพ มีก ารไหลเวีย นของข้ อมูล ข่าวสารที่ ถูกต้ องและสมบูรณ์ ผู้วิจัยจึงมี ค วามสนใจที่ จ ะศึก ษา
พฤติกรรมการสื่อสารและความพึงพอใจในการสื่อสารของกรมการทหารสื่อสาร สังกัดกองทัพบก เพื่อจะได้ ทราบ
ถึงพฤติกรรมการสื่อสาร ระดับความพึงพอใจในการสื่อสาร รวมไปถึงความสัมพันธ์ ระหว่างพฤติกรรมการสื่อสาร
และความพึงพอใจในการสื่อสารภายในกรมการทหารสื่อสาร สังกัดกองทัพบก เพื่อนําผลจากการศึกษาที่ได้ ไป
ปรับใช้ ให้ เกิดประโยชน์ และมีความเหมาะสมในการติดต่อสื่อสารภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

วัตถุประสงค์ การวิจัย

1. เพื่ อ ศึก ษารู ป แบบการสื่ อ สารภายในองค์ ก รของข้ า ราชการทหาร กรมการทหารสื่ อ สาร สัง กั ด
กองทัพบก
2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการสื่อสารของข้ าราชการทหาร กรมการทหารสื่อสาร สังกัดกองทัพบก
3. เพื่อศึกษาลักษณะทางประชากรที่มีผลต่อพฤติกรรมการสื่อสารของข้ าราชการทหาร กรมการทหาร
สื่อสาร สังกัดกองทัพบก
4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการสื่อสารของข้ าราชการทหาร กรมการทหารสื่อสาร สังกัดกองทัพบก
5. เพื่ อ ศึก ษาความสัม พัน ธ์ ร ะหว่า งพฤติ ก รรมการสื่ อ สารและความพึง พอใจในการสื่ อ สารภายใน
กรมการทหารสื่อสาร สังกัดกองทัพบก

ทบทวนวรรณกรรม
การศึกษาพฤติกรรมการสื่อสารและความพึงพอใจในการสื่อสารของข้ าราชการทหาร กรมการทหาร
สื่อสาร สัง กัดกองทัพ บก ได้ ให้ ความสําคัญ กับการสื่อสารในหน่ วยงาน กล่าวคื อ การสื่อสารในองค์ การมี
ความสําคัญอย่างมาก การสื่อสารเปรี ยบเสมือนสายเลือดในองค์การ ดังนันจะเห็
้
นได้ วา่ การสื่อสารมีความจําเป็ น
อย่างมากต่อองค์การ ดังคํากล่าวที่ว่า “องค์การ หมายถึง การรวบรวมทรั พยากรภายในซึ่งถูกทําให้ มีชีวิตชีวา
ยิ่งขึ ้นด้ วยการสื่อสาร” องค์การบางแห่งประสบความสําเร็ จมากว่าองค์การอื่นๆ นัน่ เป็ นเพราะพนักงานร่ วมแรง
ร่ วมใจกันเพื่อทําให้ เกิดความรู้ สกึ ที่ดี ความสามัคคีของเจ้ าหน้ าที่ (specialist) เพื่อรวบรวมความพยายามให้ เป็ น
หนึง่ เดียว (Dave Francis,1987 : อ้ างใน ดาริ กา จารุ วฒ
ั นกิจ, 2539) ซึง่ ลักษณะการติดต่อสื่อสารภายในองค์กร
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มี 4 รู ปแบบด้ วยกันคือ การสื่อสารจากบนลงล่าง เป็ นลักษณะการเดินทางของข่าวสารจากผู้ที่อยู่ในตําแหน่งสูง
ลงมาตามสายการบังคับบัญชา การสื่อสารจากล่างขึ ้นบน เป็ นการส่งข่าวสารจากระดับตํ่ากว่าไปยังระดับสูงกว่า
อาจเป็ นการเสนอผลงานหรื อขอความคิดเห็น การสื่อสารตามแนวนอน เป็ นลักษณะการเดินทางของข่าวสาร
ระหว่ า งผู้ มี ตํ า แหน่ ง เสมอกั น หรื อ ใกล้ เ คี ย งกั น ทั ง้ ในสายงานเดี ย วกั น และข้ ามสายงาน โดยอาศั ย หลั ก
ความสัมพันธ์ ส่วนตัว และการสื่อสารในแนวแทยง เป็ นการสื่อสารข้ ามแผนกและข้ ามระดับ โดยปกติมกั จะเป็ น
การสื่อสารของฝ่ ายให้ คําแนะนํา (Staff) กับฝ่ ายปฏิบัติการ (Line) นอกจากนีพ้ ฤติกรรมการสื่อสารยังส่งผลถึง
ความพึงพอใจในการสื่อสาร เนื่องจากความพึงพอใจในการติดต่อสื่อสาร เป็ นเรื่ องของทัศนะของบุคลากรแต่ละ
คนในองค์ กรที่ มีต่อการติดต่อสื่อสารในองค์ กร ซึ่งครอบคลุมถึงข่าวสาร ช่องทางการติดต่อสื่อสารในองค์ กร
บรรยากาศในการติดต่อสื่อสารในองค์กร การติดต่อสื่อสารกับผู้บงั คับบัญชา ตลอดจนการสื่อสารในองค์กรด้ วย
ตนเอง ถ้ า การติ ด ต่ อ สื่ อ สารในองค์ ก รสอดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการและความรู้ สึ ก ความพึ ง พอใจในการ
ติดต่อสื่อสารก็จะเกิดขึ ้น (สุภา นานาพูลสิน, 2546)

วิธีการวิจัย
การวิจยั ครัง้ นี ้เป็ นการศึกษาเชิงสํารวจ และการวิจยั เชิงคุณภาพด้ วยวิธีการสัมภาษณ์ เชิงลึก ประชากร
ที่ศึกษา คือ ข้ าราชการทหารกรมการทหารสื่อสาร สังกัดกองทัพบก โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบหลายขัน้ ตอน
(Multi – stage sampling) โดยการเลือกแบบแบ่งชัน้ แบบสัดส่วน แบ่งออกเป็ น ข้ าราชการทหารชันสั
้ ญญาบัตร
ข้ าราชการทหารชันประทวน
้
และลูกจ้ าง จากนันใช้
้ Simple Random เลือกกลุม่ ตัวอย่างตามจํานวนที่กําหนดไว้
โดยทําการเก็บข้ อมูลกับ กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 400 คน และสอบถามผู้ที่มีความเกี่ยวข้ องกับการสื่อสารภายใน
องค์กร เกี่ยวกับรู ปแบบของพฤติกรรมการสื่อสาร จํานวน 4 คน ได้ แก่ ระดับผู้อํานวยการ จํ านวน 2 คน และ
ระดับปฏิบัติการ จํ านวน 2 คน เครื่ องมือที่ใช้ ในการเก็บข้ อมูล คือ แบบสอบถาม และเมื่อทํ าการเก็บรวบรวม
ข้ อมูล โดยทําการวิเคราะห์ผลโดยใช้ โปรแกรมสําเร็ จรู ป ในการวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา ผู้วิจัยใช้ การแจกแจง
ความถี่ ร้ อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน เพื่ อบรรยายข้ อมูลเกี่ ยวกับพฤติกรรมการสื่อสารและ
ความพึงพอใจในการสื่อสารของข้ าราชการทหารกรมการทหารสื่อสาร สังกัดกองทัพบก และสถิติเชิงอนุมาน
ในการทดสอบสมมติฐ าน ซึ่งผู้วิจัย ใช้ ส ถิ ติ t-test ในการทดสอบความแตกต่างของพฤติกรรมการสื่ อสารของ
ข้ าราชการทหารกรมการทหารสื่อสาร สังกัดกองทัพบก เพศชายและเพศหญิ ง และ ANOVA (Analysis of
Variance) ในการทดสอบความแตกต่างของพฤติกรรมการสื่อสารของข้ าราชการทหารกรมการทหารสื่อสาร
สังกัดกองทัพบก ตามลักษณะประชากร นอกจากนี ้ ผู้วิจยั ได้ ใช้ Correlation ( Pearson ‘ s Correlation
Coefficient ) ในการทดสอบความสัมพันธ์ ระหว่างพฤติกรรมการสื่อสารและความพึงพอใจในการสื่อสารของ
กรมการทหารสื่อสาร สังกัดกองทัพบก โดยตังระดั
้ บนัยสําคัญทางสถิติที่ .05
6

6

ผลการวิจัย

1.ข้ อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรกลุ่มตัวอย่างในกรมการทหารสื่อสาร สังกัดกองทัพบก ส่วนใหญ่เป็ นเพศชาย ร้ อยละ 67.50
เป็ นเพศหญิง ร้ อยละ 32.50 โดยส่วนใหญ่เป็ นกลุ่มอายุระหว่าง 18-30 ปี ร้ อยละ 50.00 ระดับการศึกษาที่พบ
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มากที่สุดคือ ระดับปริ ญญาตรี ร้ อยละ 33.00 และมีเวลารับราชการจริ ง (ไม่รวมวันทวีคูณ) อยู่ระหว่าง 1-20 ปี
ร้ อยละ 55.50
2.พฤติกรรมการสื่อสารภายในกรมการทหารสื่อสาร สังกัดกองทัพบก
ผลการศึก ษาพบว่า ประชากรกลุ่ม ตัวอย่ าง มี พฤติ ก รรมการสื่ อสารผ่ านช่ องทางการสื่ อสารต่าง ๆ
ภายในหน่วยงาน ทัง้ 4 ด้ าน ดังนี ้ ด้ านการสื่อสารระหว่างผู้บังคับบัญชาถึงผู้ใต้ บังคับบัญชา อยู่ในระดับน้ อย
(ค่าเฉลี่ย 2.85, S.D.= 0.59988) ด้ านการสื่อสารระหว่างผู้ใต้ บังคับบัญชาถึงผู้บังคับบัญชา อยู่ในระดับน้ อย
(ค่าเฉลี่ย 2.75, S.D.= 0.66408) ด้ านการสื่อสารระหว่างเพื่อนร่ วมงาน อยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 3.07,
S.D.= 0.92766) ด้ านการสื่อสารระหว่างหน่ วยงาน อยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 3.07, S.D.= 0.79813)
โดยช่องทางการสื่อสารที่ใช้ มากที่สดุ 3 อันดับแรก ของการสื่อสารทัง้ 4 ด้ าน คือ โทรศัพท์ อีเมล์ และอินทราเน็ต
3.ความพึงพอใจในการสื่อสารของข้ าราชการทหารกรมการทหารสื่อสาร สังกัดกองทัพบก
ผลการศึกษาพบว่า ประชากรกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจในการสื่อสารภายในหน่วยงาน ทัง้ 5 ด้ าน
ดัง นี ้ ด้ านความเพี ยงพอของข่ าวสาร อยู่ใ นระดับ มาก (ค่าเฉลี่ ย 4.17, S.D.= 0.61217) ด้ านความสามารถ
เสนอแนะปรับปรุ งให้ ดีขึ ้นของบุคคล อยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 3.04, S.D.= 0.69593) ด้ านประสิทธิภาพ
ของช่องทางการติดต่อสื่อสาร อยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 3.26, S.D.= 0.62089) ด้ านคุณภาพของสื่อกลาง
อยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 3.67, S.D.= 0.94629) ด้ านวิธีการติดต่อสื่อสารกับเพื่อนร่ วมงาน อยู่ในระดับ
ปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 3.76, S.D.= 0.89866) ซึ่งกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจการสื่อสารภายในหน่วยงาน
3 อัน ดับ แรก ได้ แ ก่ ด้ า นความเพี ย งพอของข่ า วสารมากที่ สุ ด รองลงมาคื อ ด้ า นวิ ธี ก ารติ ด ต่ อ สื่ อ สารกั บ
เพื่อนร่ วมงาน และด้ านคุณภาพของสื่อกลาง ตามลําดับ

สมมติฐาน

สมมติฐานข้ อที่ 1 ลักษณะประชากรของกรมการทหารสื่อสาร สังกัดกองทัพบก ที่แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการ
สื่อสารที่แตกต่างกัน
สมมติฐานข้ อที่ 2 พฤติกรรมการสื่อสารมีความสัมพันธ์ กับความพึงพอใจในการสื่อสารของกรมการทหาร
สื่อสาร สังกัดกองทัพบก

ผลการทดสอบสมมติฐาน

สมมติฐานข้ อที่ 1 ลักษณะประชากรของกรมการทหารสื่อสาร สังกัดกองทัพบก ที่แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการ
สื่อสารที่แตกต่างกัน
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า กลุ่มตัวอย่างพฤติกรรมการสื่อสารตามลักษณะประชากรมีความ
แตกต่างกันตามชันยศ
้
โดยมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แต่ไม่แตกต่างกันตามเพศ อายุ วุฒิการศึกษา และ
เวลารับราชการ
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สมมติฐานข้ อที่ 2 พฤติกรรมการสื่อสารมีความสัมพันธ์ กับความพึงพอใจในการสื่อสารของกรมการทหาร
สื่อสาร สังกัดกองทัพบก
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า พฤติกรรมการสื่อสารของข้ าราชการทหารกรมการทหารสื่อสาร
มีความสัมพันธ์ กับความพึงพอใจในการสื่อสารอย่างมีนัยสําคัญทางสถิ ติที่ระดับ ,05 ซึ่งสามารถอธิ บายได้ ว่า
เมื่อมีพฤติกรรมการสื่อสารอยู่ในระดับดีความพึงพอใจในการสื่อสารก็จะมีมากขึ ้นด้ วย

อภิปรายผล

พฤติ ก รรมการสื่อสารมีค วามแตกต่างกัน ตามชัน้ ยศซึ่งสอดคล้ องกับงานวิ จัยของ สฤษดิ์ พงษ์ กันศิ ริ
ที่ กล่าวไว้ ว่า ชัน้ ยศมีผลต่อพฤติ กรรมการสื่อสารทัง้ ทางด้ านการปฏิ บัติงาน ด้ านสวัสดิก าร และด้ านโอกาส
ความก้ าวหน้ าทางอาชีพ (สฤษดิ์พงษ์ กันศิริ, 2542) ส่วนความพึงพอใจในการสื่อสารเป็ นเรื่ องของทัศนะของ
บุคลากรแต่ละคนในองค์กรที่มีตอ่ การติดต่อสื่อสารในองค์กร ซึง่ ครอบคลุมถึงข่าวสาร ช่องทางการติดต่อสื่อสาร
ในองค์กร บรรยากาศในการติดต่อสื่อสารในองค์กร การติดต่อสื่อสารกับผู้บงั คับบัญชา ตลอดจนการสื่อสารใน
องค์กรด้ วยตนเอง ถ้ าการติดต่อสื่อสารในองค์กรสอดคล้ องกับความต้ องการและความรู้ สกึ ความพึงพอใจในการ
ติดต่อสื่ อสารก็จะเกิ ดขึน้ (สุภา นานาพูลสิ น, 2546) ด้ านความสัมพันธ์ ของพฤติกรรมการสื่อสารและความ
พึงพอใจในการสื่อสาร อุดม มัตโน (2540) กล่าวว่า พฤติกรรมการสื่อสารของผู้บังคับบัญชามีความสัมพันธ์ กับ
ความพึงพอใจในการทํางานของผู้ใต้ บงั คับบัญชา การเปิ ดโอกาสในการติดต่อสื่อสาร ความถูกต้ องของข่าวสาร
เป็ นตัวพยากรณ์ความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงานของผู้ใต้ บงั คับบัญชา พฤติกรรมการสื่อสารจึงมีความสัมพันธ์ กบั
ความพึงพอใจในการสื่อสาร (อุดม มัตโน, 2540)

ข้ อเสนอแนะ
1. การสื่ อ สารในหน่ ว ยงานมี ค วามสํ า คัญ ต่ อ การดํ า เนิ น งานและพัฒ นาหน่ ว ยงาน จะเห็ น ได้ ว่ า
การสื่อสารผ่านทางโทรศัพท์ยงั คงเป็ นช่องทางการสื่อสารที่สะดวก รวดเร็ ว และถูกเลือกใช้ มากที่สดุ จึงจําเป็ นที่
จะต้ องเพิ่มประสิทธิภาพของช่องทางการสื่อสารให้ ดียิ่งขึ ้น
2. การสื่อสารระหว่างผู้บงั คับบัญชาและผู้ใต้ บงั คับบัญชาอยู่ในระดับน้ อย เนื่องจากมีเรื่ องชันยศเข้
้
ามา
เกี่ยวข้ อง ซึง่ มีผลต่อประสิทธิภาพของการสื่อสาร ผู้บงั คับบัญชาควรให้ ความสําคัญและสร้ างความเป็ นกันเองกับ
ผู้ใต้ บงั คับบัญชามากขึ ้น เพื่องานจะได้ ออกมาได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
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สุภา นานาพูลสิน. 2546, ความพึงพอใจของพนักงานต่ อการสื่อสารภายในองค์ การ บริษัทไฮไฟ
โอเรี ยนท์ (ไทย) จํากัด. สารนิพนธ์บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการ, มหาวิทยาลัย
ศรี นคริ นทรวิโรฒ.
สฤษดิ์พงษ์ กันศิริ, 2542. ความพึงพอใจในการปฏิบัตงิ านของข้ าราชการทหารในกองบัญชาการมณฑล
ทหารบก ที่ 11. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพัฒนาสังคม,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ .
อุดม มัตโน, 2540. ความสัมพันธ์ ระหว่ างพฤติกรรมการสื่อสาร คุณลักษณะน่ าเชื่อถือของผู้บังคับบัญชา
และความพึงพอใจในการทํางานของผู้ใต้ บังคับบัญชาในสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี.
ปริ ญญานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริ หารการศึกษา, มหาวิทยาลัยบูรพา.
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