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The purposes of this research were to study 1) perception 2) relationship and  
3) predicting between organizational communication, media, organizational culture 
communication and job performance: A study of corporate in Bangkok. 

The sampling group of the study was composed of 533 employees from 
companies located in Bangkok ; they were randomly conveniently selected from March, 
2018. The statistical tool used to collect the data was a self - created online estimating 
questionnaire. The statistics tools used for data analysis were frequency, percentage, 
mean, standard deviation, Pearson's correlation coefficient, and linear regression 
analysis with the hypothesis test at the significance level .05. 

The study could show the findings as follows: 1) the employees had an overall 
level of organizational communication, media and organizational culture communication 
at frequent one or high and the employees had an over level of job performance 
behavior at regular one or high, mostly on teamworking, and 2) organizational 
communication, media, organizational culture communication and job performance have 
correlation 3) the variables able to predict the job performance could consist of 9 
variables; (1) human resource management, (2) achievement oriented, (3) teamwork, 
(4) activity, (5) consistency, (6) miscellaneous, (7) harmony of organization and 
environment management, (8) reduce controlling, and (9) leadership oriented. 
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บทน า 
 

1.1 ท่ีมาและความส าคญัของปัญหา 
 

การพฒันาทรพัยากรมนุษยใ์นองคก์ารนัน้ เริม่มกีารพฒันาแนวคดิและมุมมองหลงัสมยั
การปฏวิตัิอุตสาหกรรม (Morgan, 1998) ในอดตีองค์การและผู้ประกอบการมองมนุษย์
เปรยีบเสมอืนเครื่องจกัร ท างานเพื่อหารายได้และผลตอบแทนเลี้ยงชวีิต ท าให้รูปแบบการ
บรหิารงาน นโยบายต่าง ๆ นัน้มไิดมุ้่งเน้นทีส่ภาพแวดลอ้ม พฤตกิรรมของพนักงาน แต่มุ่งหวงั
เพยีงแค่ให้สามารถท างานได้ตามเป้าหมาย ได้ยอดขายและสรา้งผลก าไรให้แก่องค์การเท่านัน้ 
ต่อมาเมื่อมกีารปรบัเปลีย่นในเรื่องสงัคม เศรษฐกจิ การเมอืง มุมมองแนวคดิไดม้กีารพฒันาต่อ
ยอดขึน้ จากการมองมนุษยเ์ป็นเพยีงเครือ่งมอืเครื่องจกัร ไดก้้าวผ่านไปสู่การมองมนุษยเ์ป็นทุน 
เป็นทรพัยากรที่ส าคญัที่จะท าให้องค์การก้าวหน้าและประสบความส าเรจ็ ดงันัน้ รูปแบบการ
บรหิารงาน นโยบาย แนวทางการปฏบิตังิานจงึให้ความส าคญัแก่ทรพัยากรขององค์การหรอื
พนักงาน ไม่ว่าจะเป็นการจดัการองค์ความรู้ การสร้างองค์การแห่งความสุข หรอืการสร้าง
วฒันธรรมองคก์าร (Robbins & Judge, 2013)  

มกีารศกึษาว่าวฒันธรรมองคก์ารมผีลต่อความส าเรจ็ขององคก์ารเกดิขึน้ตัง้แต่ทศวรรษ
ที ่ 80 เหน็ไดจ้ากความส าเรจ็ของบรษิทัญี่ปุ่นเมื่อเปรยีบเทยีบกบับรษิทัอเมรกินัในยุคนัน้ หรอื
จากงานวจิยัที่ศกึษาบรษิทัที่ประสบความส าเรจ็ในการประกอบธุรกจิและถูกจดัอยู่ในอนัดบัต้น 
ๆ ของนิตยสาร Fortune บรษิทัเหล่านี้มอีงคป์ระกอบเหมอืนกนัอย่างหนึ่ง คอื พนักงานมี
ค่านิยมและปทสัถานร่วมกันซึ่งเอื้อต่อการด าเนินกิจการของบรษิัท ต่อมาในทศวรรษ  90 
Dension (1990) พบว่า วฒันธรรมองคก์ารมคีวามสมัพนัธก์บัประสทิธผิล (Effectiveness) ของ
องคก์าร เนื่องจากความเชื่อและค่านิยมของพนักงาน โดยเฉพาะอย่างยิง่ความเชื่อทีแ่ขง็แกร่ง 
(Strong) ความไวว้างใจต่อพนัธกจิ (Mission) หรอืค่านิยม (Value) และความเชื่อ (Belief) ที่
พนักงานมอีย่างมัน่คง สม ่าเสมอ เป็นพื้นฐานส าคญัต่อความร่วมมอืกนัปฏบิตัิงานภายใน
องคก์าร โดยเฉพาะความเชื่อและค่านิยมหลกัทีส่อดคลอ้งกบันโยบายและการปฏบิตังิานมผีลต่อ
ประสทิธผิลขององคก์าร คอื สามารถน าวสิยัทศัน์ (Vision) ของผูน้ าไปปฏบิตัใิหเ้กดิขึน้จรงิได้ 
พรอ้มทัง้สรา้งวฒันธรรมทีแ่ขง็แกรง่ (Strong Culture) ท าใหค้่านิยมและพฤตกิรรมสอดคลอ้งกนั
อยา่งมาก (Highly Consistent) น าไปสู่การพฒันาการปฏบิตังิานและประสทิธผิลขององคก์ารใน
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ทีสุ่ด นอกจากนี้ Covey (1997) ยงักล่าวว่าองค์การซึง่ต้องการแข่งขนัและด าเนินการในระดบั
สากลได้นัน้จะต้องเป็นองค์การที่มีคุณภาพสูงและใช้ต้นทุนต ่า แต่องค์การจะไม่สามารถบรรลุ
การมคีุณภาพสูงและต้นทุนต ่าได้หากไม่มคีวามน่าเชื่อถอื โดยความน่าเชื่อถอืนัน้สามารถสรา้ง
ได้โดยอาศยัหลกัการที่ค านึงถงึจรยิธรรมและความยุตธิรรม ลดการรวมอ านาจหรอืการบงัคบั
บญัชาลง แต่เน้นการมสี่วนรว่มของสมาชกิในองคก์ารมากขึน้ 

จากขา้งตน้จะเหน็ไดว้่าการสรา้งวฒันธรรมองคก์ารนัน้ต้องเริม่จากการสรา้งค่านิยมเป็น
พืน้ฐานใหก้บัพนักงานเพื่อทีพ่นักงานจะไดร้บัทราบ เขา้ใจและยดึถอืปฏบิตัใิหเ้ป็นไปในทศิทาง
เดยีวกนั โดย Hammer (2001) ไดก้ล่าวว่า ตวัแบบองค์การในศตวรรษที ่21 คอื องค์การใน
ฐานะที่เป็นทีมอเมริกันฟุตบอลซึ่งต้องเล่นทัง้รุกและรบั ทุกคนในทีมจะมุ่งความสนใจไปที่
เป้าหมายของตนเอง และร่วมมือกับคนอื่นเพื่อให้หน้าที่ของตนด าเนินไปได้ด้วยดี เป็น
แบบอยา่งของความรว่มมอืในองคก์าร ทีเ่น้นทัง้กระบวนการ ทมีงาน รวมไปถงึปจัเจกบุคคลแต่
ละคนในองคก์าร โดยการทีจ่ะใหบุ้คลากรในองคก์ารสามารถรว่มมอืและเขา้ใจเป้าหมายเดยีวกนั
ได้นัน้ องค์การจ าเป็นต้องมกีารสื่อสารจากตวัองค์การไปสู่พนักงานหรอืบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อใหพ้นกังานไดร้บัรู ้เขา้ใจและปฏบิตัติามนัน่เอง 

การสื่อสารเป็นกระบวนการเชื่อมโยงความคดิระหว่างผู้ส่งสารและผูร้บัสารโดยผ่านสื่อ
ซึง่เป็นพาหนะในการน าข่าวสารไปยงัผูร้บัสาร (Vivian, 2013) การสื่อสารนัน้มคีวามส าคญัต่อ
ทุกองค์การเนื่องจากเป็นการเชื่อมโยงความคดิเห็นของคนท างานในระดบัต่าง ๆ เช่น การ
สื่อสารของผูบ้งัคบับญัชากบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา โดยใชช้่องทางการสื่อสารต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการ
สื่อสารดว้ยค าพดู ตวัอกัษร หรอืผ่านเครือ่งมอืสื่อสารอื่น ๆ ดงันัน้ จงึกล่าวไดว้่า การสื่อสารเป็น
การประสานการท างานใหด้ าเนินรว่มกนัโดยมวีตัถุประสงคใ์นการบรรลุเป้าหมายขององคก์าร 

บทบาทหน้าที่ของการสื่อสารในองคก์ารนัน้มหีน้าที่คอื การแจง้ใหท้ราบ การให้ความรู ้
การใหค้วามพงึพอใจ การชกัจงูใจหรอืการโน้มน้าวใจ การแก้ไขปญัหา รวมไปถงึการจดัการกบั
ความขดัแยง้ในองคก์าร (Richmond, McCroskey, & Powell, 2013) เช่น การอธบิายนโยบาย
กลยทุธก์ารด าเนินธุรกจิของบรษิทัแก่พนักงานผ่านสื่อประชาสมัพนัธ ์การพฒันาความคดิใหม่ๆ 
ในองค์การโดยการระดมความคดิของพนักงานในองค์การ นอกจากนัน้การสื่อสารยงัช่วยให้
พนักงานมคีวามสามคัคใีนการร่วมมอืกนัท างานให้บรรลุเป้าหมาย ดงัที่ Jablin and Sias 
(2000) กล่าวว่าความสามารถของการสื่อสารน าไปสู่ประสทิธภิาพการท างานและการบรรลุ
เป้าหมายขององคก์าร  

การเลอืกใช้สื่อประชาสมัพนัธท์ี่มปีระสทิธภิาพจะส่งผลต่อการสื่อสารในองคก์าร (อรุณ
รตัน์ ชินวรณ์, 2553) ดงันัน้ สื่อที่มีประสิทธิภาพจงึมคีวามส าคญัต่อการสื่อสารในองค์การ 
ก่อนทีอ่งคก์ารจะท าการสื่อสารไปยงัพนักงานนัน้ มคีวามจ าเป็นที่จะต้องเขา้ใจในประสทิธภิาพ
ของสื่อแต่ละประเภทรวมถงึหน้าที่และคุณสมบตัทิี่ส าคญัของสื่อในแต่ละประเภทที่พนักงานมี
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ความคุ้นเคยหรอืเปิดรบั ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารระหว่างบุคคล หรอืการสื่อสารผ่านเทคโนโลยี
ต่าง ๆ  

ดงัที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่าหากบรษิัทหรอืงองค์การต้องการประสบความส าเรจ็ในการ
ด าเนินธุรกจิ มกี าไร ไดร้บัผลประกอบการทีด่ ีพนักงานมผีลการปฏบิตังิานทีม่ปีระสทิธภิาพนัน้ 
องค์การจ าเป็นต้องเริม่จากการสร้างวฒันธรรมองค์การ ซึ่งก็คอืการสร้างค่านิยมเป็นพื้นฐาน
ใหก้บัพนักงาน แล้วสื่อสารไปยงัพนักงานเพื่อที่พนักงานจะได้รบัทราบ เขา้ใจและยดึถอืปฏบิตัิ
ให้เป็นไปในทศิทางเดยีวกนั (ณรงค์วทิย ์แสนทอง, 2553) แต่ในความเป็นจรงิแล้วการสื่อสาร
วฒันธรรมองค์การในยุคปจัจุบนักลบัท าได้อย่างยากล าบาก บางองค์การสามารถก าหนดและ
สรา้งค่านิยมองคก์ารไดอ้ย่างดเียีย่มแต่กลบัขาดทกัษะในการสื่อสาร หรอืไม่สามารถน าค่านิยม
เหล่านัน้มาใชใ้หเ้กดิเป็นรูปธรรม เราจะเหน็ไดว้่าองคก์ารส่วนมากนัน้เน้นการจดักจิกรรมเพยีง
อย่างเดยีว แต่ขาดการวางกลยุทธ์ ขาดความต่อเนื่องหรอืแมแ้ต่ขาดประสทิธภิาพในการเลอืก
ช่องทางในการสื่อสารเนื้อหาของสารหรอืค่านิยมต่าง ๆ จงึท าใหก้ารสรา้งวฒันธรรมองคก์ารนัน้
ไม่ประสบความส าเรจ็ โดยการสื่อสารวฒันธรรมองคก์ารเป็นกระบวนการที่ละเอยีดอ่อนเพราะ
จุดมุ่งหมายสูงสุดในการสรา้งวฒันธรรมองค์การคอืต้องการให้พนักงานสามารถปฏบิตังิานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ค่านิยมบางประการนัน้ขดัแย้งกับธรรมชาติหรือลกัษณะนิสัยบาง
ประการ จงึจ าเป็นทีจ่ะตอ้งมกีารใชก้ารสื่อสารองคก์ารและสื่อประชาสมัพนัธท์ีเ่หมาะสมนัน่เอง 

ในส่วนตวัของผู้วจิยัเองนัน้ ได้มโีอกาสปฏบิตัิงานที่เกี่ยวข้องกบัการสร้างวฒันธรรม
องคก์ารของธนาคารแห่งหนึ่ง ในเนื้อหาของงานนัน้ท าหน้าทีก่ าหนดกลยทุธก์ารสื่อสาร วางแผน
กิจกรรมต่าง ๆ เพื่อสื่อสารวัฒนธรรมองค์การไปสู่พนักงานทุก ๆ คนในธนาคาร และจาก
ประสบการณ์ในการท างานนัน้ไดพ้บปญัหาต่าง ๆ มากมาย ไมว่่าจะเป็นเรื่องการสื่อสารองคก์าร 
การใชส้ื่อประชาสมัพนัธ ์หรอืแมแ้ต่วฒันธรรมองคก์าร  

ดงันัน้ ในการศึกษาวจิยัครัง้นี้  ผู้วจิยัจงึศึกษาการรบัรู้รูปแบบการสื่อสารองค์การ สื่อ
ประชาสมัพนัธ์ การสื่อสารวฒันธรรมองคก์ารและผลการปฏบิตังิาน รวมถงึน าผลการศกึษามา
วเิคราะหพ์ยากรณ์และหาความสมัพนัธ ์เพื่อสามารถน าไปปรบัและประยุกต์ใชใ้นการสื่อสารและ
การประชาสัมพนัธ์วฒันธรรมองค์การได้อย่างเป็นรูปธรรม และส่งผลให้พนักงานมผีลการ
ปฏบิตังิานทีด่ ีอนัจะน าไปสู่ความส าเรจ็ในการบรหิารธุรกจิต่อไป 
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1.2 วตัถปุระสงคข์องการศึกษา 
 
1.2.1 เพื่อศึกษาการรบัรู้รูปแบบการสื่อสารองค์การ สื่อประชาสมัพนัธ์  การสื่อสาร

วฒันธรรมองคก์ารและผลการปฏบิตังิาน 
1.2.2 เพื่ อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่ างการรับรู้รูปแบบการสื่ อสารองค์การ  

สื่อประชาสมัพนัธ ์การสื่อสารวฒันธรรมองคก์ารและผลการปฏบิตังิาน 
1.2.3 เพื่ อศึกษาการพยากรณ์ระหว่ างการรับรู้รูปแบบการสื่ อสารองค์การ  

สื่อประชาสมัพนัธ ์การสื่อสารวฒันธรรมองคก์ารและผลการปฏบิตังิาน 
 
1.3 ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั 

 
การศึกษาวจิยัเรื่อง “การรบัรู้รูปแบบการสื่อสารองค์การ สื่อประชาสมัพนัธ์ และการ

สื่อสารวฒันธรรมองค์การ ที่พยากรณ์ผลการปฏบิตัิงานของพนักงานบรษิัทเอกชนในเขต
กรุงเทพมหานคร” ท าให้รู้และทราบถึงรูปแบบการสื่อสารภายในองค์การ การใช้สื่อ
ประชาสมัพนัธ์ การสื่อสารวฒันธรรมองค์การ ผลการปฏบิตัิงาน และความส าคญัของตวัแปร
ดงักล่าวในแต่ละมติิ โดยการศึกษานี้จะสามารถเป็นแนวทางในการเลือกรูปแบบการสื่อสาร
องคก์ารและสื่อในการประชาสมัพนัธท์ี่มปีระสทิธภิาพเพื่อสื่อสารในองค์การ ไม่เพยีงแต่สื่อสาร
ในเรื่องของวัฒนธรรมองค์การเท่านัน้ แต่ยังสามารถขยายรูปแบบไปยังการสื่อสารและ
ประชาสัมพันธ์นโยบาย ทิศทางการด าเนินงาน หรือข่าวสารต่าง ๆ ที่องค์การต้องการให้
พนกังานทราบ 

นอกจากนี้ยงัสามารถเป็นแนวทางในการเลือกรูปแบบการสื่อสารองค์การและสื่อ
ประชาสมัพนัธ์ที่มคีวามสมัพนัธ์กบัผลการปฏบิตังิานของพนักงานในองค์การ เพื่อมุ่งเน้นให้
องคก์ารประสบความส าเรจ็ทางดา้นธุรกจิอกีดว้ย 

ในส่วนของประโยชน์ด้านวิชาการนัน้ สามารถท าให้ทราบถึงการเปิดรบัข่าวสารใน
องค์การที่เกี่ยวข้องกบัการการประชาสมัพนัธ์วฒันธรรมองค์การ รวมถงึการใช้สื่อเพื่อสื่อสาร
ภายในองค์การ รวมถึงยงัได้ทราบถึงแนวคดิเรื่องวฒันธรรมองค์การที่เหมาะสมกบับรบิทใน
แง่มุมต่าง ๆ ซึ่งสามารถน ามาต่อยอดเป็นโมเดลการสื่อสารวัฒนธรรมองค์การต่อไปได ้
นอกจากนี้แล้วยงัสามารถน าองค์ความรูเ้รื่องวฒันธรรมองค์การที่ได้จากการศกึษาวจิยั มาตก
ผลกึกบัแนวคดิของวฒันธรรมระดบัมหาภาค ซึ่ง Hofstede (2001) ไดท้ าการศกึษาและท าการ
เปรยีบเทยีบในแต่ละประเทศ จะท าใหส้ามารถเขา้ใจและสรา้งโมเดลเรือ่งวฒันธรรมขึน้มาใหมไ่ด้ 
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1.4 ขอบเขตในการศึกษา 
 

ในการศกึษาวจิยัเรื่อง “การรบัรูร้ปูแบบการสื่อสารองค์การ สื่อประชาสมัพนัธ์ และการ
สื่อสารวฒันธรรมองค์การ ที่พยากรณ์ผลการปฏบิตัิงานของพนักงานบรษิัทเอกชนในเขต
กรงุเทพมหานคร” นัน้สามารถจ าแนกขอบเขตในการศกึษาไดด้งันี้ 
 

1.4.1 ขอบเขตด้านเน้ือหา 
การวจิยัครัง้นี้มุ่งเน้นศกึษาเรื่องการรบัรูรู้ปแบบการสื่อสารองค์การ สื่อประชาสมัพนัธ ์

การสื่อสารวฒันธรรมองคก์าร รวมถงึผลการปฏบิตังิานของพนกังานในองคก์าร  
 
1.4.2 ขอบเขตด้านการวิจยัและประชากร 
การศึกษาครัง้นี้เป็นการศึกษาโดยการท าวจิยัเชงิปรมิาณ กลุ่มตวัอย่างคือพนักงานที่

ท างานอยูใ่นบรษิทัเอกชนในเขตกรงุเทพมหานคร จ านวนทัง้สิน้ 533 คน  
 
1.4.3 ขอบเขตด้านเวลา 
การศกึษาครัง้นี้ไดท้ าการเกบ็ขอ้มลูภายในเดอืนมนีาคม 2561 เป็นระยะเวลา 1 เดอืน 

 
1.5 นิยามศพัทเ์ชิงปฏิบติัการ 
 

การรบัรู ้หมายถงึ การทีพ่นักงานไดร้บัทราบขอ้มูลข่าวสารจากทางองคก์ารที่เกี่ยวกบั
การประชาสมัพนัธว์ฒันธรรมองคก์าร 

รปูแบบการสื่อสารองคก์าร หมายถงึ รปูแบบทีอ่งคก์ารใชส้ื่อสารไปยงัพนักงาน โดยการ
ส ารวจวจิยั การสื่อสารที่มคีวามสม ่าเสมอ มกีารสื่อสารระหว่างบุคคล และมคีวามแปลกใหม่
สรา้งสรรค ์

สื่อประชาสัมพันธ์ หมายถึง สื่อกลางที่ใช้ในการถ่ายทอดข้อมูลเพื่อการสื่อสาร
ประชาสมัพนัธ์ระหว่างองค์การและพนักงาน ได้แก่ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่ อสงัคม
ออนไลน์ สื่อบุคคล สื่อกจิกรรม และสื่อเบด็เตลด็  

วฒันธรรมองคก์าร หมายถงึ แบบแผนพฤตกิรรม ค่านิยม ความเชื่อทีอ่งคก์ารสื่อสารไป
ยงัพนักงาน เพื่อใหพ้นักงานในองค์การยอมรบั รบัรู ้และปฏบิตัริ่วมกนัในองค์การในเรื่อง การ
มุ่งผลส าเร็จ การมุ่งเน้นลูกค้า การสร้างนวตักรรม การให้ความส าคญัแก่ภาวะผู้น า การจดั
องคก์ารสอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้ม การ ท างานเป็นทมี การจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศและ
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การสื่อสาร การลดการควบคุม การมมีาตรฐานจรยิธรรมและรบัผดิชอบต่อสงัคม และการจดัการ
ทรพัยากรมนุษย ์ 

ผลการปฏบิตังิาน หมายถงึ ผลการแสดงพฤตกิรรมของพนักงานในการท างาน โดยวดั
จากสรรถนะ (Competency) การท างานของพนกังานในเรื่องการเรยีนรูแ้ละพฒันา การตดัสนิใจ
และการแกไ้ขปญัหา การปรบัตวัและความยดืหยุ่นในการท างาน การท างานเป็นทมี การสื่อสาร 
และความสามารถเฉพาะทาง 
 
 

 



 

บทท่ี 2 
 

แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 

ในการศกึษาวจิยัเรื่อง “การรบัรูร้ปูแบบการสื่อสารองค์การ สื่อประชาสมัพนัธ์ และการ
สื่อสารวฒันธรรมองค์การ ที่พยากรณ์ผลการปฏบิตัิงานของพนักงานบรษิัทเอกชนในเขต
กรุงเทพมหานคร” นัน้มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาการพยากรณ์ หาความสมัพนัธ์และวเิคราะห์ใน
เรื่องของการรบัรูรู้ปแบบการสื่อสารองค์การ สื่อประชาสมัพนัธ์ การสื่อสารวฒันธรรมองค์การ
และผลการปฏิบตัิงานซึ่งผู้วิจยัได้ท าการทบทวนวรรณกรรม แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัที่
เกีย่วขอ้งไวด้งัต่อไปนี้ 

2.1 แนวคดิทฤษฎกีารสื่อสารองคก์ารและการประชาสมัพนัธ์ 
2.2 แนวคดิเกีย่วกบัสื่อประชาสมัพนัธ์ 
2.3 แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัวฒันธรรมองคก์าร 
2.4 แนวคดิและทฤษฎเีรือ่งผลการปฏบิตังิาน 
2.5 ผลงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 
 

2.1 แนวคิดทฤษฎีการส่ือสารองคก์ารและการประชาสมัพนัธ ์
 
2.1.1 ความหมายของการประชาสมัพนัธ์ 
การประชาสมัพนัธ์ (วริชั ลภริตันกุล, 2553) หมายถงึ การเสรมิสรา้งความสมัพนัธแ์ละ

ความเข้าใจอันด ีระหว่างองค์การสถาบนักับกลุ่มประชาชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อหวงัผลในความ
รว่มมอืและสนบัสนุนจากประชาชน 

ประทุม ฤกษ์กลาง (2553) ได้ให้ความหมายว่า การประชาสมัพนัธ์ หมายถงึ เป็น
กระบวนการศาสตรแ์ละศลิป์ของการสื่อสารอย่างหน่ึงที่มุ่งเสรมิภาพลกัษณ์ชื่อเสยีงและความ
เข้าใจอันดีต่อกันในระหว่างบุคลากรภายในองค์การ และระหว่างองค์การกับสาธารณชน
ภายนอกทีเ่กีย่วขอ้ง เพื่อใหก้ารด าเนินงานขององคก์ารเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพและสามารถ
บรรลุเป้าหมายขององคก์ารทีต่ ัง้ไว ้เป็นทัง้ศาสตรแ์ละศลิป์ 

การประชาสมัพนัธ ์(อภชิจั พุกสวสัดิ,์ 2556) หมายถงึ การสรา้งความสมัพนัธแ์ละความ
เขา้ใจอนัดรีะหว่างองคก์าร หน่วยงาน สถาบนักบักลุ่มประชาชน โดยมเีป้าหมายเพื่อหวงัผลใน
ความรว่มมอืและสนบัสนุนจากประชาชนกลุ่มเป้าหมายและสาธารณชน  
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ดงันัน้ อาจกล่าวไดว้่า การประชาสมัพนัธ ์หมายถงึ กระบวนการของการสื่อสารรปูแบบ
หนึ่ง เพื่อเสรมิสร้างความเข้าใจและความสมัพนัธ์ที่ด ีระหว่างบุคลากร องค์การ สาธารณชน 
และหวงัผลในความร่วมมอื สนับสนุนจากกลุ่มเป้าหมายให้การด าเนินงานขององค์การเป็นไป
อยา่งมปีระสทิธภิาพและบรรลุเป้าหมายขององคก์าร 
 

2.1.2 แนวคิดเก่ียวกบัการส่ือสารองคก์ารและการประชาสมัพนัธ์ 
วิร ัช ลภิร ัตนกุล (2553) กล่าวถึงการประชาสัมพันธ์ภายในองค์การไว้ว่า การ

ประชาสมัพนัธภ์ายในองค์การมคีวามส าคญัเป็นอย่างมาก ความสมัพนัธอ์นัดภีายในหน่วยงาน 
จะมผีลสะท้อนไปถงึการสรา้งความสมัพนัธ์ภายนอกด้วย ที่ส าคญัการสรา้งความสมัพนัธ์อนัดี
ภายในหน่วยงาน ยงัเอื้ออ านวยใหก้ารบรหิารและการด าเนินงานขององคก์ารเป็นไปดว้ยความ
ราบรืน่ คล่องตวัและมปีระสทิธภิาพ รวมทัง้การทีพ่นักงานภายในองคก์ารมคีวามเขา้ใจนโยบาย
และการด าเนินงานเป็นอยา่งดแีลว้ กจ็ะเป็นก าลงัในการสรา้งประสทิธภิาพแก่การประชาสมัพนัธ์
ภายนอกดว้ย 

ในการสื่อสารขอ้มลูหรอืข่าวสารทีเ่กี่ยวกบัการจดัการทรพัยากรมนุษย์นัน้ Esch (2017) 
ได้กล่าวถึงการบูรณาการและวิธีการสื่อสารเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิง่เมื่อ
จ าเป็นต้องสื่อสารกับคนต่างฝ่าย ต่างหน่วยงานที่มคีวามสามารถหลากหลาย ดงันัน้วธิีการ
สื่อสารจงึต้องรวบรวมวธิกีารและกลยุทธก์ารสื่อสารเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการสื่อสารนัน้ ๆ 
โดยไดจ้ าแนกแนวทางในการสื่อสารไว ้จ านวน 9 แนวทาง ไดแ้ก่ 

2.1.2.1 ประสบการณ์และความผกูพนัของพนกังาน 
การสื่อสารภายในองค์การและการจดัการทรพัยากรมนุษย์นัน้ต่างมเีป้าหมาย

รวมกนัคอื การสรา้งความผูกพนัของพนักงานและการสรา้ประสบการณ์ทีด่ใีนการเป็นส่วนหนึ่ง
ขององคก์าร การทีอ่งคก์ารจะบรรลุเป้าหมาย และรกัษาพนักงานทีม่คีวามสามารถจะง่ายขึน้เมื่อ
พนักงานมคีวามสุขและมคีวามผูกพนั ซึง่พนักงานจะมคีวามสุขกต่็อเมื่อไดร้บัข่าวสารทีถู่กต้อง
ในช่องทางทีเ่หมาะสม รวมถงึมโีอกาสทีจ่ะรว่มพดูคุยในบรบิทขององคก์ารดว้ย 

2.1.2.2 การรว่มมอืรว่มใจ 
ปจัจุบนัองคก์ารจะไม่สามารถประสบความส าเรจ็ได ้หากมกีารท างานแบบแยก

ส่วนและไม่มกีารบูรณาการทางด้านการสื่อสาร การสรา้งความร่วมมอืร่วมใจในการท างานนัน้ 
ต้องท าการสื่อสารในเรื่องที่ง่ายและมีประสิทธิภาพจึงจะท าให้พนักงานอยากที่จะเข้าร่วม
กิจกรรมขององค์การ ดังนัน้ จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องเลือกเครื่องมือสื่อสาร ช่องทางให้
เหมาะสม และอธบิายเหตุผลว่าท าไมพนกังานจงึมคีวามส าคญัทีจ่ะท างานอยูใ่นองคก์ารแห่งน้ี 

2.1.2.3 การสรา้งแรงบนัดาลใจ 
การสร้างแรงบันดาลใจนัน้มคีวามส าคัญเทียบเท่ากับการให้ข่าวสาร เพราะ

พนักงานจะแสดงพฤตกิรรมต่อเมื่อไดร้บัรูเ้หตุผลว่าท าไมถงึต้องท า ไม่ใช่เพยีงแค่ต้องท าอะไร 
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กลยทุธห์นึ่งทีจ่ะสามารถสรา้งแรงจงูใจใหแ้ก่พนกังานไดค้อืการฝึกอบรมและการเรยีนรูเ้พื่อสรา้ง
โอกาสในการเจรญิเตบิโตในหน้าทีก่ารงาน 

2.1.2.4 ประสบการณ์ลกูคา้ 
พนักงานทุกคนในองค์การล้วนแต่มสี่วนเกี่ยวข้องกับการขายและการบรกิาร

ลูกคา้ ในปจัจุบนัพนักงานทุกคนต้องมกีารตดิต่อสื่อสารกบัลูกคา้ทุกวนัทัง้ทางตรงและทางอ้อม 
พนักงานที่มคีวามผูกพนั มคีวามรู้ที่ถูกต้อง มทีกัษะที่ดสีามารถสร้างประสบการณ์ที่ดใีห้แก่
ลกูคา้ได ้เมือ่พนกังานมคีวามสุขกจ็ะส่งความสุขไปใหแ้ก่ลกูคา้ 

2.1.2.5 การใหค้วามรูเ้กีย่วกบัสื่อสงัคมออนไลน์ 
การรกัษาภาพลกัษณ์และชื่อเสยีงขององค์การเป็นหน้าที่ของพนักงานทุกคน 

โดยการให้ขอ้มูลข่าวสารที่ถูกต้องผ่านสื่อสงัคมออนไลน์ องค์การสามารถให้ความรูแ้ละอบรม
พนกังานเกีย่วกบัการใชส้ื่อสงัคมออนไลน์ใหถู้กตอ้งและเหมาะสม จะช่วยใหพ้นักงานเกดิความรู้
ความเขา้ใจและสรา้งภาพลกัษณ์ทีด่ใีหแ้ก่องคก์ารได้ 

2.1.2.6 การใชแ้บรนด ์แอมบาสเดอร ์
พนกังานทุกคนในองคก์ารคอืแบรนด ์แอมบาสเดอรไ์ม่ว่าองคก์ารจะชอบหรอืไม่

ชอบก็ตาม ตราบใดที่พนักงานได้รบัการอบรมเกี่ยวกบัการใช้สื่อสงัคมออนไลน์ ถูกสร้างแรง
บนัดาลใจและเกิดความผูกพนัแล้ว พนักงานจะโพสต์ข้อมูลและข่าวสารที่ถูกต้องลงไปในสื่อ
สงัคมออนไลน์ หรอืแมก้ระทัง่จะหลกีเลีย่งการสื่อสารในสิง่ทีผ่ดิ 

2.1.2.7 เป้าหมายของชวีติ 
พนกังานในองคก์ารโดยเฉพาะอย่างยิง่พนักงานเจเนอเรชัน่ใหม่ ไม่ไดม้าท างาน

เพยีงเพราะว่าต้องการแค่เงนิเดอืนอกีต่อไป แต่ยงัต้องการทีจ่ะตอบสนองเป้าหมายในชวีติดว้ย
การท างานทีม่คีุณค่าตราบเท่าทีย่งัคงท างานอยูใ่นองคก์าร 

2.1.2.8 การเชื่อมโยง 
พนักงานและลูกค้าต่างต้องการผลการปฏบิตังิานที่สม ่าเสมอจากองค์การ สิง่ที่

ต้องค านึงถงึคอื นโยบายและการด าเนินงานขององค์การนัน้มคีวามสอดคล้องกนัหรอืไม่ สิง่ที่
พนักงานพูดและแสดงพฤติกรรมนัน้เป็นไปในทศิทางเดยีวกนัหรอืเปล่า ปจัจุบนัประชาชนใน
สงัคมไม่ได้ต้องการเพยีงแค่การด าเนินงานที่โปร่งใส แต่ต้องมกีารเชื่อมโยงในทุกส่วนของการ
เจรญิกา้วหน้าขององคก์าร 

2.1.2.9 วฒันธรรมองคก์าร 
วฒันธรรมองค์การนัน้มคีวามจ าเป็นที่จะต้องสอดคล้องกบัภาพที่พนักงานและ

ลูกค้ามอง เพราะพวกเขาไม่อยากที่จะท างานหรอืใช้บรกิารจากองค์การที่ไม่ชอบ วฒันธรรม
องค์การคอืการสร้างพฤติกรรม ค่านิยม ความเชื่อจากภายในองค์การ เพื่อสะท้อนให้เห็นถึง
ภาพลกัษณ์และชื่อเสยีงขององคก์าร 
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2.1.3 รปูแบบการส่ือสารเพ่ือประชาสมัพนัธ์ในองคก์าร 
การสื่อสารเพื่อประชาสมัพนัธ์ที่มปีระสทิธภิาพนัน้ จ าเป็นต้องมกีารวางแผนอย่างเป็น

ระบบเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ของการประชาสมัพนัธน์ัน้ ๆ ซึ่งหนึ่งในการวางแผนนัน่คอืการ
ก าหนดรปูแบบการสื่อสารหรอืกลยทุธเ์พื่อประชาสมัพนัธ ์ 

รูปแบบการสื่อสารในองค์การ คอื กระบวนการ แนวทาง กรรมวธิีสื่อสารเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมาย สรา้งใหพ้นักงานเกดิความเชื่อ ความรกัความผูกพนั และวตัถุประสงค์ในการสื่อสาร
หรอืการประชาสมัพันธ์ที่ตัง้เอาไว้ ซึ่งกลยุทธ์นัน้มคีวามหลากหลาย Seitel (2004) ได้ระบุ
รปูแบบหรอืกลยทุธป์ระชาสมัพนัธท์ีม่คีวามส าคญัไวด้งันี้ 

2.1.3.1 การส ารวจวจิยั (Research) 
การส ารวจวจิยัเป็นส่วนหนึ่งในการวางแผนประชาสมัพนัธท์ีส่ าคญั ในการท าการ

ประชาสมัพนัธน์ัน้ จะต้องมกีารส ารวจวจิยักลุ่มเป้าหมายต่อเรื่องทีป่ระชาสมัพนัธน์ัน้ ๆ เพื่อวดั
ระดบัการรบัรู ้ความเขา้ใจ ทศันคตหิรอืพฤตกิรรมของกลุ่มเป้าหมาย ซึง่การส ารวจนัน้อาจท าได้
ทัง้ก่อน ระหว่างและหลังการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ทราบถึงแนวทางที่เหมาะสมในการ
ประชาสมัพนัธ์ กล่าวคือ ถ้าหากผลการส ารวจนัน้ออกมาด ีการประชาสมัพนัธ์มปีระสทิธภิาพ 
องค์การอาจเพิม่เนื้อหาหรอืความแปลกใหม่ในการประชาสมัพนัธ์ ในทางกลบักนัหากผลการ
ส ารวจนัน้ออกมาไม่ด ีองค์การควรพจิารณาถงึเนื้อหา สื่อและรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้บรรลุตาม
วตัถุประสงคท์ีว่างไว ้

2.1.3.2 สม ่าเสมอ (Be consistent) 
รูปแบบการประชาสมัพนัธ์ที่มปีระสทิธภิาพคือการประชาสมัพนัธ์ที่สม ่าเสมอ 

เปิดกวา้งประชาชนหรอืกลุ่มเป้าหมายนัน้สามารถเขา้ถงึขอ้มลูไดท้ัว่ถงึและเท่าเทยีมกนั รวมถงึ
ความถีแ่ละแผนการประชาสมัพนัธค์วรมกี าหนดเวลาการสื่อสารทีแ่น่นอน เพื่อใหก้ลุ่มเป้าหมาย
รบัทราบและสามารถตดิตามไดอ้ย่างต่อเนื่อง การสื่อสารที่มปีระสทิธภิาพนัน้ควรสื่อสารซ ้า ๆ 
หลายครัง้ในหลากหลายช่องทางเพื่อใหก้ลุ่มเป้าหมายรบัรูถ้งึการประชาสมัพนัธน์ัน้ ๆ เช่น การ
ออกหนงัสอืวารสารภายใน ควรออกทุก ๆ วนัจนัทรต์น้เดอืน เป็นตน้  

2.1.3.3 สื่อสารระหว่างบุคคล (Personalize Communications) 
การสื่อสารระหว่างบุคคลนัน้ นอกจากจะช่วยประชาสมัพนัธข์อ้มลูข่าวสารต่าง ๆ 

ขององค์การให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายรบัทราบแล้ว ยงัเป็นรูปแบบการสื่อสารหนึ่งที่สามารถ
สรา้งการท างานร่วมกนัเป็นทมีของในองคก์ารและส่งผลใหพ้นักงานท างานอย่างมปีระสทิธภิาพ 
สรา้งความร่วมมอืระหว่างพนักงานด้วยกนัเอง ดงันัน้รูปแบบการสื่อสารระหว่างบุคคลเป็นอกี
รูปแบบหนึ่งที่ส าคญัอย่างยิง่ ที่สามารถท าให้พนักงานแสดงพฤติกรรมตามวตัถุประสงค์ที่
องคก์ารตัง้เอาไวไ้ด ้ซึง่การสื่อสารระหว่างบุคคลนัน้มหีลายระดบัไม่ว่าจะเป็นจากหวัหน้างานสู่
พนกังาน พนกังานดว้ยกนัเอง เป็นตน้ 
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2.1.3.4 สื่อสารอยา่งจรงิใจ (Be Candid) 
การสื่อสารอยา่งจรงิใจจากองคก์ารสู่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายนัน้ นบัเป็นรปูแบบ

ทีส่ าคญัประการหน่ึง กล่าวคอื การสื่อสารทีจ่รงิใจ ใหข้อ้มลูทีเ่ป็นขอ้เทจ็จรงิ ไม่บดิเบอืน ปกปิด
หรอืปรงุแต่งขอ้มลู เป็นการสรา้งความน่าเชื่อถอืแก่องคก์าร และท าใหก้ลุ่มเป้าหมายยอมรบัและ
เปิดใจรบัขอ้มลูหรอืสารทีต่อ้งการประชาสมัพนัธไ์ด้ 

2.1.3.5 แปลกใหมส่รา้งสรรค ์(Be Innovative) 
การสรา้งความแปลกใหม่ในการประชาสมัพนัธ์นับเป็นรูปแบบการสื่อสารอย่าง

หนึ่งที่ใช้กันโดยทัว่ไป โดยเฉพาะทางด้านการตลาดซึ่งในปจัจุบันได้มีการน าเทคโนโลยี
นวตักรรมต่าง ๆ เขา้มาใชเ้ป็นสื่อประชาสมัพนัธ ์เช่น สื่อสงัคมออนไลน์ หรอืสื่อประเภทต่าง ๆ 
เพื่อดงึดดูใจกลุ่มเป้าหมายมากยิง่ขึน้ 

จากแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับรูปแบบการสื่อสารองค์การและการประชาสัมพันธ์
ขา้งตน้ ในการศกึษาวจิยัครัง้นี้ ผูว้จิยัไดน้ าแนวคดิรปูแบบการสื่อสารของ Seitel (2004) มาเป็น
ตวัแปรในการศกึษา แต่เนื่องจากการทดสอบหาค่าความเชื่อมัน่ (Reliablity) รปูแบบการสื่อสาร
อย่างจรงิใจ (Be Candid) ไม่เขา้เกณฑใ์นการศกึษา จงึท าให้การศกึษาครัง้นี้ใช้รูปแบบการ
สื่อสารจ านวน 4 รปู แบบ นัน่คอื การส ารวจวจิยั (Research) ความสม ่าเสมอ (Consistency) 
การสื่อสารระหว่างบุคคล (Interpersonal) และความแปลกใหมส่รา้งสรรค ์(Creativities) 

รปูแบบการสื่อสารประชาสมัพนัธ์เป็นกระบวนการหนึ่งในการสรา้งวฒันธรรมองค์การ 
การก าหนดรูปแบบต้องอาศยัการส ารวจวจิยัเบื้องต้น วเิคราะห์สถานการณ์ด้านต่าง ๆ เพื่อให้
ทราบถึงลกัษณะของกลุ่มเป้าหมายและก าหนดรูปแบบที่เหมาะสม สื่อสารประชาสมัพนัธ์ได้
อยา่งตรงประเดน็และทัว่ถงึ แต่การอาศยัเพยีงแค่การก าหนดรปูแบบเพยีงอย่างเดยีวนัน้ อาจยงั
ไม่เพยีงพอที่จะสรา้งวฒันธรรมองค์การที่มปีระสทิธภิาพได้ นักประชาสมัพนัธจ์งึต้องอาศยัสื่อ
ประชาสมัพนัธท์ีจ่ะเป็นช่องทางในการสื่อสารขององคก์ารไปสู่กลุ่มเป้าหมาย สื่อประชาสมัพนัธ์
ในปจัจบุนันัน้มหีลากหลายรปูแบบดงัจะกล่าวในหวัขอ้ถดัไป 
 

2.2 แนวคิดเก่ียวกบัส่ือประชาสมัพนัธ ์
 

ในกระบวนการประชาสมัพนัธ์วฒันธรรมองค์การนัน้ช่องทางในการสื่อสารหรอืสื่อเป็น
สิง่ทีส่ าคญัเป็นอยา่งยิง่ นกัประชาสมัพนัธจ์ าเป็นต้องเลอืกวางแผน ก าหนดสื่อประชาสมัพนัธใ์ห้
บรรลุเป้าหมาย วตัถุประสงคข์องโครงการ (ประทุม ฤกษ์กลาง, 2553) รวมถงึใหส้อดคลอ้งกบั
กลุ่มเป้าหมายนัน้ ๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่การประชาสัมพนัธ์ในองค์การ หรอืการสื่อสารกับ
พนักงานที่จ าเป็นต้องใช้สื่อที่หลากหลายและมคีวามเหมาะสมกบัความแตกต่างเรื่องบทบาท
หน้าที ่ความรบัผดิชอบในแต่ละต าแหน่งงาน 
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 2.2.1 ความหมายของส่ือประชาสมัพนัธ์ 
สื่อประชาสมัพนัธ์ หมายถงึ สิง่ที่ได้สรา้งขึน้มาหรอืได้เลอืกมาใชใ้นงานประชาสมัพนัธ ์

โดยมวีตัถุประสงคท์ีจ่ะน าข่าวสาร ความรูจ้ากองคก์ารไปสู่กลุ่มประชาชนเป้าหมาย (Baran & 
Davis, 2006) 

งานประชาสมัพนัธเ์ป็นงานทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการสื่อสารกบัประชาชนกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ 
ไม่ว่าจะทัง้ภายนอกหรอืภายในองคก์าร ซึง่วตัถุประสงคใ์นการประชาสมัพนัธน์ัน้ก็แตกต่างกนั
ออกไปในแต่ละบรบิทขององคก์าร (รุ่งนภา พติรปรชีา, 2556) บางองคก์ารต้องการสื่อสารเพื่อ
สรา้งภาพลกัษณ์ทีด่ ีบางองคก์ารอาจมุง่เน้นการประชาสมัพนัธเ์พื่อแกไ้ขความเขา้ใจผดิจากข่าว 
กระแส หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น หรือแม้กระทัง่บางองค์การใช้การประชาสัมพันธ์เพื่อให้
กลุ่มเป้าหมายได้รู้ เข้าใจ เกิดทัศนคติที่ดี และส่งผลให้เกิดพฤติกรรมที่พึงประสงค์ตามที่
องคก์ารต้องการ ในทางกลบักนัแมว้่าการประชาสมัพนัธเ์พื่อวตัถุประสงคใ์ดกต็าม หากไม่มสีื่ อ
ประชาสมัพนัธห์รอืองค์การเลอืกใช้สื่อทีไ่ม่มปีระสทิธภิาพ ไม่เหมาะสม หรอืตรงกบัประชาชน
กลุ่มเป้าหมาย กจ็ะท าใหก้ารประชาสมัพนัธน์ัน้ไมม่ปีระสทิธภิาพ ไมบ่รรลุเป้าหมายขององคก์าร
ที่วางไว้ หรอือาจส่งผลท าให้เกิดความเข้าใจผดิและส่งผลลบต่อภาพลกัษณ์ขององค์การได ้
(อรณุรตัน์ ชนิวรณ์, 2553) จากการศกึษาสามารถสรปุความส าคญัของสื่อประชาสมัพนัธไ์ดด้งันี้ 

2.2.1.1 เป็นตัวกลางในการน าข่าวสารต่าง ๆ ไปสู่กลุ่มประชาชนเป้าหมาย
ไดร้บัทราบ เพื่อใหป้ระชาชนไดรู้จ้กัและมทีศันคตทิีด่ต่ีอองคก์ารมากยิง่ขึน้ เน่ืองจากปจัจุบนันัน้
สงัคมมกีารขยาย ประชากรมกีารเพิม่จ านวนมากขึน้อย่างเหน็ไดช้ดั ท าใหข้อ้มลูข่าวสารในการ
สื่อสารประชาสมัพนัธต่์าง ๆ กเ็พิม่มากขึน้ไปดว้ย เมือ่สงัคมทีอ่ยูน่ัน้มคีวามแตกต่างกนั ไม่ว่าจะ
ดา้นความเชื่อ ทศันคต ิค่านิยม ซึง่มคีวามซบัซอ้นมากยิง่ขึน้ ดงันัน้ประชาชนเหล่านี้จงึมคีวาม
ตอ้งการขอ้มลูขา่วสารเพื่อเสรมิสรา้งความรู ้ความเขา้ใจ และประโยชน์ในดา้นต่าง ๆ สื่อจงึเป็น
ตวักลางทีส่ าคญัทีจ่ะสื่อสารขอ้มลูเหล่านัน้ไปยงัประชาชนกลุ่มเป้าหมาย 

2.2.1.2 ในส่วนขององค์การเอง จะใช้สื่อเพื่อเผยแพร่นโยบาย การด าเนินงาน 
ทศิทางแนวโน้มการบรหิารงาน ความก้าวหน้า รวมถึงกิจกรรมต่าง ๆ ในองค์การจดัขึ้นทัง้
ภายในและภายนอก เพื่อใหพ้นักงานนัน้เกดิทศันคตทิี่ด ีเกดิความเขา้ใจและเกดิความสามคัคี
ระหว่างพนักงานในองค์การนัน้ ๆ เพราะเมื่อพนักงานได้รู้จกัและคุ้นเคยกนั จะมกีารพูดคุย
ตดิต่อสื่อสารกนัได้อย่างถูกต้อง ไม่มคีวามคาดเคลื่อนของการถ่ายทอดเนื้อสาร ซึ่งเป็นสาเหตุ
หนึ่งทีก่่อใหเ้กดิภาพลกัษณ์ทีไ่ม่ดแีก่องคก์าร ดงันัน้ องคก์ารทีป่ระสบความส าเรจ็จะเลอืกใชส้ื่อ
ที่มปีระสทิธภิาพเป็นตวักลางในการถ่ายทอดเนื้อหา ข่าวสารต่าง ๆ เพื่อให้พนักงานรบัทราบ 
เขา้ใจ และปฏบิตัไิปในทศิทางเดยีวกนั 

2.2.1.3 ช่วยให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง นอกเหนือจากองค์การต้อง
ด าเนินการแจง้ใหก้ลุ่มเป้าหมายทราบความเคลื่อนไหวขององคก์าร ไม่ว่าจะเป็นขอ้มลูข่าวสาร 
นโยบาย ทศิทางการด าเนินงาน ความก้าวหน้าหรอืกจิกรรมต่าง ๆ ที่จะเกิดขึน้ทัง้ภายในและ
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ภายนอกองค์การนัน้ยงัไม่เพยีงพอ องค์การต้องท าให้กลุ่มเป้าหมายเกดิความเขา้ใจที่ถูกต้อง 
โดยมจีดุมุง่หมายเพื่อใหท้ราบ เกดิทศันคตทิีด่ ีและสุดทา้ยส่งผลใหเ้กดิพฤตกิรรมตามทีอ่งคก์าร
ต้องการ ซึ่งรวมไปถงึความสมัพนัธ์ที่ดรีะหว่างกลุ่มเป้าหมายและองค์การด้วย ดงันัน้องค์การ
ต้องหาวิธกีารด าเนินงานประชาสมัพนัธ์โดยการใช้สื่อที่มปีระสทิธิภาพเหมาะสมและตรงกับ
กลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะอย่างยิง่พนักงานในองคก์าร ทีต่้องมคีวามรูแ้ละความเขา้ใจทีถู่กต้อง 
เพื่อที่จะได้เป็นผู้เผยแพร่ข่าวสารและกจิกรรมองค์การออกไปสู่ประชาชน ผู้มสี่วนได้ส่วนเสยี
และสงัคมต่อไป 

2.2.1.4 ช่วยส่ ง เสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้แ ก่องค์การในการด า เนินงาน
ประชาสมัพนัธ ์นอกเหนือจากองคก์ารจะเผยแพร่ข่าวสารและใหค้วามรูค้วามเขา้ใจทีถู่กต้องกบั
กลุ่มเป้าหมายแล้ว การประชาสัมพันธ์ยังช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์การอีกด้วย 
กล่าวคอื เมื่อองคก์ารมกีารสื่อสารใหค้วามรู ้ความเขา้ใจทีถู่กต้องแก่กลุ่มเป้าหมาย ซึง่จะท าให้
กลุ่มเป้าหมายมทีศันคตทิีด่ต่ีอองคก์าร และก่อใหเ้กดิภาพลกัษณ์ทีด่ ีในทางกลบักนัองคก์ารเอง
กต็อ้งท าประโยชน์ใหแ้ก่สงัคมและผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีดว้ย ในการทีจ่ะเลอืกสื่อประชาสมัพนัธม์า
ใช้ นอกจากสื่ออื่น ๆ แล้ว สื่อบุคคล เช่น ผู้บริหาร พนักงานทุกคนก็ถือว่าเป็นสื่อหนึ่งที่มี
ประสิทธภิาพอย่างยิง่ เพราะจะช่วยสะท้อนพฤติกรรม ค่านิยมและวฒันธรรมองค์การให้กับ
สงัคมภายนอกไดร้บัรู ้

2.2.1.5 ให้ความบันเทิงกับกลุ่ มประชาชนเ ป้าหมาย การด า เ นินงาน
ประชาสมัพนัธอ์งคก์าร นอกจากจะเผยแพร่ข่าวสารใหค้วามรูค้วามเขา้ใจ และสรา้งภาพลกัษณ์
ทีด่ใีหแ้ก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายแลว้ อาจจะต้องสนับสนุนใหอ้งคก์ารนัน้มกีจิกรรมบนัเทงิดว้ย 
เพราะจะช่วยใหไ้ดร้บัความสนใจและการสนับสนุนจากประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ทัง้ยงัเป็นการ
สรา้งความนิยมชมชอบใหแ้ก่องคก์ารอกีดว้ย 

2.2.1.6 ท าให้งานประชาสมัพนัธ์แพร่หลายและมปีระสทิธิภาพสูงมากยิง่ขึ้น 
เพราะการใช้สื่อที่มปีระสทิธภิาพจะท าให้การถ่ายทอดขอ้มูลและข่าวสารนัน้เป็นไปด้วยความ
รวดเรว็ ถูกตอ้ง และตรงกลุ่มเป้าหมายทีต่อ้งการจะสื่อสารไดอ้ยา่งทัว่ถงึ 

จากทีก่ล่าวมาขา้งตน้จะเหน็ไดว้่าสื่อประชาสมัพนัธน์ัน้มคีวามส าคญัเป็นอย่างยิง่ทีจ่ะท า
ใหก้ารประชาสมัพนัธ์นัน้มปีระสทิธภิาพ บรรลุเป้าหมาย โดยเฉพาะอย่างยิง่การประชาสมัพนัธ์
วฒันธรรมองค์การ เพราะเป้าหมายของการประชาสมัพนัธ์นัน้ เพื่อก่อให้เกิดพฤตกิรรมตาม
ค่านิยมทีอ่งคก์ารนัน้ ๆ ตัง้เป้าหมายเอาไว ้แต่ในทางกลบักนัสื่อประชาสมัพนัธน์ัน้มหีลากหลาย
ประเภท จงึจ าเป็นตอ้งเลอืกใหเ้หมาะสมกบักลุ่มเป้าหมายซึง่จะกล่าวในหวัขอ้ถดัไป 
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2.2.2 ประเภทของส่ือประชาสมัพนัธ์ 
สื่อนับเป็นเครื่องมอืส าคญัในการประชาสมัพนัธ์หรอืสื่อสารภายในองค์การ โดยได้มี

นกัวชิาการไดจ้ าแนกประเภทของสื่อออกมาหลากหลาย ดงันี้ 
Cutlip, Center, and Broom (2006) ไดก้ล่าวถงึสื่อทีใ่ชใ้นการสื่อสารประชาสมัพนัธ์

ภายในองคก์ารไวด้งันี้ 1) สื่อสิง่พมิพ ์(Printed Media) ไดแ้ก่ จดหมายข่าวองคก์าร จดหมาย 
บนัทกึภายใน ใบแทรก จดหมายเวยีน รายงานการประชุม ป้ายประกาศ โปสเตอร ์ใบปลวิ แผ่น
พบั เป็นต้น 2) สื่ออเิลก็ทรอนิกส ์(Electronic Media) เป็นสื่อทีช่่วยใหก้ารตดิต่อสื่อสารรวดเรว็
ขึ้นและไม่ถูกกีดขวางโดยอุปสรรคทางระยะทาง เวลา และข้อจ ากัดอื่น ๆ ได้แก่ โทรทศัน์  
วดีทิศัน์ สไลด ์ภาพยนตร ์อนิเทอรเ์น็ต (Internet) อนิทราเน็ต (Intranet) เป็นต้น 3) สื่อบุคคล 
คอื ตวับุคคลทีน่ าพาสารไปยงับุคคลหนึ่ง ซึง่ก่อใหเ้กดิการสื่อสารระหว่างบุคคลและกลุ่มบุคคลที่
จะมปีฏกิริยิาโต้ตอบกนัระหว่างผู้ส่งสารและผู้รบัสาร สื่อบุคคลมปีระสทิธภิาพในการชกัจูงให้
พนักงานมทีศันคตต่ิอเรื่องใดเรื่องหนึ่งตามความมุ่งหวงั รวมทัง้ช่วยขจดัการเลอืกเปิดรบัสาร
ของผูร้บัสารให้น้อยลง 4) สื่อกจิกรรม คอื กจิกรรมต่าง ๆ ทีอ่งค์การจดัขึน้เพื่อสรา้งการมสี่วน
ร่วม และสร้างความสัมพนัธ์อันดีให้เกิดขึ้นระหว่างผู้บริหารกับพนักงาน และพนักงานกับ
พนักงานด้วยกนั เช่น การสมัมนา การอบรม การออกค่าย กจิกรรมทางสงัคมที่องค์การเป็นผู้
จดั เป็นตน้ 

ในส่วนของอรุณรตัน์ ชนิวรณ์ (2553) ได้ท าการศึกษาและจ าแนกสื่อประชาสมัพนัธ์
ออกเป็น 6 ประเภท ดงันี้ 1) สื่อบุคคล (Personal Media) คอื สื่อทีอ่าศยัตวับุคคลเป็นช่องทาง
ในการสื่อสารข่าวสารประชาสมัพนัธ์ขององค์การไปยงักลุ่มประชาชนเป้าหมาย 2) สื่อสิง่พมิพ ์
(Printed Media) คอื สื่อทีม่กีารตพีมิพเ์ป็นลายลกัษณ์อกัษร ทัง้นี้เพื่อใชใ้นกจิกรรมต่าง ๆ เช่น 
หนังสอืพมิพ ์นิตยาสาร วารสาร เป็นต้น 3) สื่ออเิลก็ทรอนิกส ์(Electronics Media) คอื สื่อทีใ่ช้
ตดิต่อสื่อสารกนัดว้ยภาพและเสยีง โดยใชก้ระบวนการทางเทคนิคผ่านสื่อทีอ่าศยัคลื่นไฟฟ้าเป็น
ตวัน าพาให้เกดิภาพหรอืเสยีง เช่น วทิยุกระจายเสยีง วทิยุโทรทศัน์ ภาพยนตร ์อินเทอร์เน็ต 
เป็นต้น 4) สื่อเฉพาะกจิ (Specialized Media) คอื สื่อทีถู่กผลติขึน้มาเพื่อสื่อสารโดยมเีนื้อหาที่
เฉพาะเจาะจง และมจีุดมุ่งหมายหลกัอยู่ที่ผู้รบัสารเฉพาะกลุ่ม เช่น ป้ายประกาศ โปสเตอร ์
ใบปลวิ ใบแทรก แผ่นพบั จุลสาร จดหมายข่าว คู่มอื เป็นต้น 5) สื่อกจิกรรม (Activities Media) 
คอื กจิกรรมทุกประเภททีอ่งคก์ารจดัท าขึน้เพื่อใหป้ระชาชนกลุ่มเป้าหมายเขา้มามสี่วนร่วมกบั
องค์การ เช่น การจดัวนัหรอืสปัดาห์พเิศษ การจดังานฉลอง การจดัขบวนแห่ การจดังานวนั
ครบรอบปี การให้รางวลัพเิศษ การเปิดให้เยีย่มชมหน่วยงาน การจดันิทรรศการ การประกวด 
เป็นต้น 6) สื่อพื้นบ้าน (Folk Media) คอื บุคคล คณะบุคคล ตลอดจนการละเล่นของคนใน
ชุมชน กจิกรรมทีท่ าร่วมกนั และวฒันธรรมวถิขีองคนในชุมชน โดยเป็นสิง่ทีส่รา้งขึน้และยดึถอื
ปฏบิตัิสบืเน่ืองต่อกนัมาจนถงึปจัจุบนั เช่น เพลง ดนตร ีเรื่องเล่า นิทาน การฟ้อนร า อาหาร 
ดอกไม ้เป็นตน้ 
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นอกจากนี้แลว้ อรอนงค ์สวสัดิบุ์ร ี(2555) ยงัไดเ้สนอว่าสื่อที่มปีระสทิธภิาพจะส่งผลต่อ
การประชาสมัพนัธ ์โดยการประชาสมัพนัธใ์นองคก์ารนัน้ สามารถจ าแนกสื่อไดด้งัต่อไปนี้  1) สื่อ
สิง่พมิพ์ (Printed Media) เป็นสื่อที่ใช้มากในองค์การ มกีารพมิพ์เป็นลายลกัษณ์อกัษร เช่น 
จดหมาย วารสารภายใน บนัทกึเตอืนความจ า รายงานประจ าปี โปสเตอร ์ใบปลวิ แผ่นพบั จุล
สาร เป็นตน้ 2) สื่ออเิลก็ทรอนิกส ์(Electronic Media) เป็นสื่อทีไ่ดร้บัความนิยมอย่างแพร่หลาย
ในปจัจุบันเพราะให้ข่าวสารอย่างรวดเร็วและสะดวก เช่น เสียงตามสาย เทปบันทึกเสียง 
วดีโีอเทป 3) สื่อระหว่างบุคคล (Interpersonal Media) เป็นสื่อทีม่ปีระสทิธภิาพในการสื่อสาร
เนื่องจากคู่สนทนาสามารถเหน็หน้ากนั ซึง่สามารถรบัรูไ้ดท้ัง้วจันภาษาและอวจันภาษา รวมทัง้
ยงัเปิดโอกาสให้คู่สนทนาตอบโต้หรอืแสดงความคดิเห็นได้ทนัท ีเช่น การสนทนาแบบเฉพาะ
หน้า การสนทนาทางโทรศพัท์ การสมัภาษณ์ การประชุม การให้ค าปรกึษา การจดัฝึกอบรม 
เป็นต้น 4) สื่อสงัคมออนไลน์ (Social Media) เป็นสื่อที่เกิดจากความก้าวหน้าทางด้าน
อินเทอร์เน็ต คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีการสื่อสาร ได้ส่งผลให้เกิดนวตักรรมการสื่อสาร
รปูแบบใหม่ที่เป็นการเชื่อมโยงสมาชกิเขา้ด้วยกนั หรอืเรยีกอกีอย่างหนึ่งว่า สังคมเสมอืนจรงิ 
เช่น เฟซบุ๊ก ไลน์ ทวติเตอร ์อนิสตาแกรม เป็นตน้ 

ประทุม ฤกษ์กลาง (2556) ได้จดัแยกประเภทของสื่อประชาสัมพันธ์ตามลักษณะ
ธรรมชาตขิองสื่อไวด้งันี้ 1) สื่อสิง่พมิพ ์ไดแ้ก่ หนังสอืพมิพ ์นิตยาสาร วารสาร แผ่นพบั ใบปลวิ 
2) สื่ออเิลก็ทรอนิกส ์ได้แก่ วทิยุ โทรทศัน์ ภาพยนตร์ 3) สื่อสมยัใหม่ ได้แก่ คอมพวิเตอร ์ซดี ี
อนิเทอรเ์น็ต 4) สื่อพเิศษหรอืสื่อเบด็เตลด็ ไดแ้ก่ ปากกา ดนิสอ แก้วน ้า หมวก เสือ้ เป็นต้น 5) 
สื่อพืน้บา้น ไดแ้ก่ ลเิก ล าตดั หมอล า มโนราห ์เพลงลกูทุ่ง การแสดงพืน้บา้น 

 
2.2.3 แนวคิดเก่ียวกบัการเปิดรบัส่ือ 
ดว้ยข่าวสารในสื่อแต่ประเภทนัน้มมีากมายจนผูร้บัสารไม่อาจเปิดรบัข่าวสารที่ผ่านเขา้

มาสู่ตนไดท้ัง้หมด บุคคลจงึเลอืกรบัรูเ้พยีงบางส่วนทีค่ดิว่ามปีระโยชน์ต่อตนตามจุดหมาย โดย 
McComb and Becker (1979) ไดใ้หค้วามเหน็ต่อการเปิดรบัสื่อของผูร้บัสารว่า บุคคลจะใชส้ื่อ
สนองตอบความต้องการ 6 ประการ คอื 1) เพื่อรูเ้หตุการณ์ (Surveillance) โดยตดิตามความ
เคลื่อนไหวและสงัเกตสิง่ต่าง ๆ รอบตวัจากสื่อมวลชน เพื่อจะได้รูเ้ท่าทนัเหตุการณ์ และรู้ว่า
อะไรเป็นสิง่ส าคญัที่ควรรู้ 2) เพื่อการตดัสนิใจ (Decision) โดยสื่อจะช่วยรวบรวมความคดิ
เกี่ยวกบัสิง่ต่าง ๆ ทีอ่ยู่รอบตวัเพื่อใชใ้นการตดัสนิใจ 3) เพื่อพูดคุยสนทนา (Discussion) การ
เปิดรบัข่าวสารจากสื่อท าให้บุคคลมขี้อมูลที่จะน าไปใช้พูดคุยกับผู้อื่น  4) เพื่อการมสี่วนร่วม 
(Participation) เพื่อรบัรูแ้ละมสี่วนร่วมในเหตุการณ์ความเป็นไปต่าง ๆ ทีเ่กดิขึน้รอบ ๆ ตวัใน
สงัคม 5) เพื่อสนับสนุนการตดัสนิใจ (Reinforcement) โดยสื่อจะช่วยยนืยนัการตดัสนิใจที่ได้
กระท าไปแลว้ใหบุ้คคลมคีวามมัน่ใจยิง่ขึน้ 6) เพื่อความบนัเทงิ (Entertainment) โดยสื่อจะช่วย
ท าใหบุ้คคลรูส้กึผ่อนคลาย 
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ทางดา้น Hunt and Ruben (1993) ไดก้ล่าวถงึการเปิดรบัสื่อว่า การเลอืกเปิดรบัขอ้มลู
ของบุคคลเป็นผลมาจากความต้องการ (Need) ทางกายและทางใจเพื่อตอบสนองความรูส้กึที่
เราควรจะท าอะไรในการมคีวามสมัพนัธ์กบัสิง่แวดล้อมและคน ดงันัน้ ทศันคตแิละค่านิยมจงึมี
อทิธพิลอย่างยิง่ต่อการเลอืกใชส้ื่อมวลชน โดยทีม่นุษยทุ์กคนมเีป้าหมาย (Goals) ส าหรบัการ
ด าเนินชวีติทัง้ในเรื่องอาชพี การเขา้สมาคม การพกัผ่อน เป้าหมายของกจิกรรมต่าง ๆ ที่เรา
ก าหนดขึ้นมานี้จะมีอิทธิพลต่อการเลือกใช้สื่อมวลชนด้วย นอกจากนัน้ลีลาในการสื่อสาร 
(Communication Style) สภาวะ (Context) ประสบการณ์และนิสยั (Experience and Habit) ก็
เป็นปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการเปิดรบัสื่อและขา่วสารดว้ย 

นอกจากนี้ Becker (1978) ไดก้ล่าวถงึการเปิดรบัสื่อเพิม่เตมิว่า ผูร้บัสารจะเลอืกเปิดรบั
สื่อตามลกัษณะดงัต่อนี้ 1) เลอืกสื่อทีส่ามารถจดัหามาได ้(Availability) โดยธรรมชาตขิองมนุษย์
นัน้จะใช้ความพยายามเพยีงระดบัหนึ่งเท่านัน้ สิง่ที่ได้มายากมาก ๆ มกัจะไม่ได้รบัการเลอืก 
ดงันัน้ ผู้รบัสารจะเลอืกสื่อที่ไม่ต้องใชค้วามพยายามมาก เช่น ประชาชนส่วนใหญ่ในชนบทจะ
เปิดรบัสื่อวทิยุ กระจายเสยีงเป็นส าคญั เพราะสามารถจดัหามาได้ง่ ายกว่าสื่ออื่น เป็นต้น 2) 
เลอืกสื่อทีส่อดคลอ้ง (Consistency) กบัความรู ้ค่านิยม ความเชื่อ และทศันคตขิองตน เช่น นัก
ธุรกจิมกัเลอืกหนังสอืพมิพท์ีเ่สนอข่าวสารเกี่ยวกบัการตลาด ทศิทางหุ้น หรอืความเคลื่อนไหว
ทางธุรกจิ เป็นตน้ 3) เลอืกสื่อทีต่นสะดวก (Convenience) ในปจัจุบนั ผูร้บัสารสามารถเลอืกรบั
สื่อได้หลายประเภท ซึ่งผู้รบัสารแต่ละคนก็จะมพีฤติกรรมการรบัสื่อที่แตกต่างกันตามที่ตน
สะดวก เช่น รบัฟงัขา่วสารทางวทิยุกระจายเสยีงขณะขบัรถ หรอืนัง่ชมวทิยุโทรทศัน์ เป็นต้น 4) 
เลอืกสื่อตามความเคยชนิ (Accustomedness) จะเป็นผูร้บัสารทีไ่ม่ค่อยเปลีย่นแปลงการรบัสื่อที่
ตนเคยรบัอยู่ โดยมกัพบในบุคคลทีม่อีายุมาก เช่น เคยฟงัวทิยุกระจายเสยีงเป็นประจ า ก็จะไม่
สนใจสื่ออยา่งอื่น เป็นตน้ 5) ลกัษณะเฉพาะของสื่อ เป็นคุณลกัษณะเฉพาะของสื่อทีม่ผีลต่อการ
เลอืกสื่อของผูร้บัสาร โดยภายในสื่อมวลชนด้วยกนัเองกพ็บว่ามคีุณลกัษณะทีแ่ตกต่างกนั ดงันี้ 
(1) การใชป้ระสาทสมัผสั (Sensory Involvement) สื่อมวลชนแต่ละประเภทมลีกัษณะทีใ่หผู้ร้บั
สารสามารถจะใชป้ระสาทสมัผสัไดแ้ตกต่างกนั ในแงข่องการรบัข่าวสาร ผูใ้ชส้ื่อสิง่พมิพส์ามารถ
จะใช้เพียงแค่สายตาอ่านตวัหนังสือหรอืดูรูปภาพเท่านัน้ ความเข้าใจหรอืการรบัรู้อาจจะไม่
เท่ากบัการดูโทรทศัน์ ซึง่ใชส้ายตาดูภาพเคลื่อนไหวและหูฟงั (2) ความรวดเรว็ (Speed) โดย
ธรรมชาติแล้วสื่อสิ่งพิมพ์สามารถน าข่าวสารไปสู่ผู้รบัได้ช้ากว่าสื่อวิทยุโทรทศัน์ เพราะสื่อ
ประเภทนี้นอกจากต้องมกีระบวนการหลายขัน้ตอนดา้นการเขยีน การพมิพ ์การจ าหน่าย ย่อม
ตอ้งเสยีเวลาตามสมควร นอกจากนี้ สื่อสิง่พมิพท์ีไ่ม่สามารถจะรายงานเหตุการณ์ทีก่ าลงัเกดิขึน้
ไดท้นัท่วงท ีลกัษณะขา่วสารจงึแตกต่างไปจากสื่อวทิยุโทรทศัน์ (3) ความถาวร (Permanence) 
ในสภาพปกต ิสื่อแต่ละประเภทมคีวามถาวรในการเกบ็รกัษาข่าวสารต่างกนั จะเป็นไปไดว้่าสื่อ
สิง่พมิพ์เป็นสื่อทีส่ามารถเก็บรกัษาเอาไว้ได้นานตราบเท่าที่กระดาษพมิพ์ไม่ฉีกขาดหรอืเป่ือย
ยุย่ แต่เมือ่พจิารณาสื่อไฟฟ้า ไดแ้ก่ วทิย ุโทรทศัน์เมือ่แพรก่ระจายออกตามเวลาทีก่ าหนดแลว้ก็
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หมดสิน้ไป ผูร้บัไมอ่าจจะยอ้นกลบัไปฟงัไดใ้หม่เวน้แต่จะท าการบนัทกึไว้ (4) เวลาจ ากดั (Time 
Limited) วทิย ุโทรทศัน์ เป็นสื่อมวลชนทีถู่กจ ากดัดว้ยเวลา อนัเป็นเวลาทีใ่ชใ้นการออกข่าวสาร
ซึง่ก าหนดไว้เป็นเวลาอย่างแน่นอนและแต่ละรายการกม็กัจะมเีวลาทีจ่ ากดั ซึง่เมื่อเปรยีบเทยีบ
กบัสื่อสิง่พมิพ์ เนื้อหาการน าเสนอในสื่อสิง่พมิพ์มกัจะมเีนื้อหาที่ยาวและมรีายละเอยีดมากกว่า
วทิยุ โทรทศัน์ (5) ผูร้บัสื่อ (Audience) สื่อสิง่พมิพเ์หมาะส าหรบัผูร้บัสารทีส่ามารถอ่านหนังสอื
ออก แต่สื่อไฟฟ้า ได้แก่ โทรทศัน์ไม่จ าเป็นต้องใช้สายตาเท่านัน้ในการรบัสื่อ แต่สามารถใช้
ประสาทสมัผสัหูฟงั กส็ามารถเขา้ใจได ้แมว้่าจะไม่ไดใ้ชป้ระสาทตาชมภาพไปด้วย (6) ความ
สะดวกในการใช้ (Portability) หมายความถึงความสามารถของสื่อมวลชนที่ผู้ใช้หรอืผู้รบัจะ
สามารถใช้สื่อเหล่านี้ได้ โดยพบว่าสื่อสิง่พมิพ์มคีวามสะดวกในการใช้มากกว่า คือ สามารถ
พกพาไปไหนดว้ยได ้และไม่จ าเป็นต้องเตรยีมอุปกรณ์ทีจ่ าเป็นต้องใชค้วบคู่กนัไปดว้ย (7) การ
ตรวจสอบข่าวสารก่อนรบั (Reviewability) สื่อสิ่งพิมพ์ส่วนมากมคีุณสมบตัิข้อนี้มากกว่า
สื่อมวลชนประเภทอื่น คอื ผู้รบัสารอาจจะสามารถเปิดดูหนังสอืที่ต้องการซื้อคร่าว ๆ ก่อนได ้
แต่ส าหรบัรายการโทรทศัน์นัน้มเีวลาที่ก าหนดไว้แล้วในการน าเสนอสามารถน าออกมาเสนอ
ล่วงหน้าได ้

นอกจากนี้ยงัสอดคลอ้งกบั Schramm (อ้างถงึใน อ านาจ วฒันกุล, 2550) ทีใ่หเ้หตุผล
ในการเลอืกว่า คนเราย่อมจะเลอืกสื่อที่ใช้ความพยายามน้อยที่สุด (Least Effort) และได้
ประโยชน์ตอบแทนดทีีสุ่ด (Promise of Reward) ซึง่การใชค้วามพยายามน้อยทีสุ่ดในการรบัสื่อ
มาจากหลายปจัจยัดว้ยกนั เช่น ความพรอ้ม (Availability) ความสะดวก ค่าใชจ้่ายทีจ่ะใชส้ าหรบั
ซือ้สื่อ (Expense) เวลา (Time) ทีร่บัสื่อ ซึง่ย่อมแตกต่างกนัไปในแต่ละบุคคล รวมทัง้บทบาท 
นิสยัและประเพณนีิยมทีร่วมเป็นกจิกรรมอนัเป็นพฤตกิรรมทางสงัคม กม็อีทิธพิลต่อการเลอืกใช้
สื่อดว้ย ส่วนสิง่ตอบแทนทีค่าดว่าจะไดร้บันัน้ ปกตกิารเลอืกสื่อของบุคคลจะขึน้อยู่กบัการเรยีนรู้
แล้วว่าย่อมจะเลอืกสื่อที่มอียู่ตามความต้องการในขณะนัน้ จะเหน็ได้ชดัว่า ความต้องการของ  
คน ๆ เดยีวกนั นอกจากจะเปลีย่นไปไดทุ้กเวลาแลว้ ยงัแตกต่างกนัไปในแต่ละบุคคลอกีดว้ย 

จากการศกึษา ทฤษฎ ีแนวคดิ ประเภทของสื่อและการเปิดรบัสื่อในการประชาสมัพนัธท์ี่
มปีระสทิธภิาพดงัทีก่ล่าวมาขา้งตน้ ผูว้จิยัไดท้ าการสรปุประเภทของสื่อจากนกัวชิาการต่าง ๆ ที่
เหมาะสมเพื่อใชใ้นการศกึษาวจิยัครัง้นี้ดงัต่อไปนี้ 
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ตารางท่ี 2.1  สรปุแนวคดิและประเภทของสื่อในการประชาสมัพนัธข์องนกัวชิาการ 
 

ประเภทของส่ือ 
Cutlip, Center 

& Broom 
(2006) 

อรณุรตัน์ 
ชินวรณ์ 
(2553) 

อรอนงค ์
สวสัด์ิบรีุ 
(2555) 

ประทุม  
ฤกษ์กลาง 
(2556) 

1. สื่อสิง่พมิพ ์     
2. สื่ออเิลก็ทรอนิกส ์     
3. สื่อบุคคล     
4. สื่อกจิกรรม     
5. สื่อใหม ่/  
สื่อสงัคมออนไลน์ 

    

6. สื่อเฉพาะกจิ     
7. สื่อพืน้บา้น     

 
โดยในการศึกษาวจิยัครัง้นี้ จะมุ่งเน้นศึกษาตวัแปรการรบัรู้สื่อประชาสมัพนัธ์โดยน า

ประเภทสื่อของนกัวชิาการแต่ละท่านจดัประเภทใหม่ซึง่ไดท้ัง้หมด 6 ชนิด ไดแ้ก่  
1) สื่อสิง่พมิพ์ หมายถงึ สื่อทีม่กีารตพีมิพเ์ป็นลายลกัษณ์อกัษร ทัง้นี้เพื่อใชใ้น

กจิกรรมต่าง ๆ เช่น หนงัสอืพมิพ ์นิตยสาร วารสาร เป็นตน้ 
2) สื่ออเิลก็ทรอนิกส์ หมายถงึ สื่อทีใ่ชต้ดิต่อสื่อสารกนัดว้ยภาพและเสยีง โดย

ใช้กระบวนการทางเทคนิคผ่านสื่อที่อาศยัคลื่นไฟฟ้าเป็นตวัน าพาให้เกิดภาพหรอืเสียง เช่น 
วทิยกุระจายเสยีง วทิยโุทรทศัน์ ภาพยนตร ์เป็นตน้ 

3) สื่อสงัคมออนไลน์ หมายถงึ สื่อทีเ่กดิจากความกา้วหน้าทางดา้นอนิเทอรเ์น็ต 
คอมพวิเตอร ์และเทคโนโลยกีารสื่อสาร ได้ส่งผลใหเ้กดินวตักรรมการสื่อสารรปูแบบใหม่ทีเ่ป็น
การเชื่อมโยงสมาชกิเขา้ดว้ยกนั หรอืเรยีกอกีอย่างหนึ่งว่า สงัคมเสมอืนจรงิ เช่น เฟซบุ๊ก ไลน์ 
ทวติเตอร ์อนิสตาแกรม เป็นตน้ 

4) สื่อบุคคล หมายถึง สื่อที่อาศยัตวับุคคลเป็นช่องทางในการสื่อสารข่าวสาร
ประชาสมัพนัธข์ององคก์ารไปยงักลุ่มประชาชนเป้าหมาย 

5) สื่อกิจกรรม หมายถึง กิจกรรมทุกประเภทที่องค์การจดัท าขึ้น  เพื่อให้
ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเขา้มามสี่วนร่วมกบัองคก์าร เช่น การจดัวนัหรอืสปัดาห์พเิศษ การจดั
งานฉลอง การจดัขบวนแห่ การจดังานวนัครบรอบปี การให้รางวลัพเิศษ การเปิดให้เยี่ยมชม
หน่วยงาน การจดันิทรรศการ การประกวด เป็นตน้ 
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6) สื่อเบด็เตลด็ หมายถงึ สื่อทีท่ าขึน้มาเพื่อเป็นของที่ระลกึในการประชาสมัพนัธ์
ขา่วสาร เช่น ปากกา ดนิสอ แกว้น ้า หมวก เสือ้ เป็นตน้ 
 

2.3 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัวฒันธรรมองคก์าร 
 

2.3.1 ความหมายของวฒันธรรมองคก์าร 
วฒันธรรมองคก์ารประกอบดว้ยสิง่ทีเ่ป็นนามธรรม (Intangible Phenomena) ไดแ้ก่ 

ค่านิยม ความเชื่อ ฐานคต ิ การรบัรู ้ ปทสัถาน และแบบแผนของพฤตกิรรม ซึง่เป็นสิง่ทีไ่ม่
สามารถมองเหน็ (Unseen) หรอื ไม่สามารถสงัเกตได้ (Unobservable) แต่แสดงออกมาเป็น
กจิกรรมต่าง ๆ ขององคก์ารทีส่ามารถมองเหน็และสงัเกตได้ (ณฎัฐนัธ ์เขจรนันทน์, 2551) ที่
พบเหน็ทัว่ไปในองคก์าร (Zachary & Kuzuhara, 2005) โดยกลุ่มพนักงานเรยีนรูร้่วมกนั เพื่อ
แก้ไขปญัหา ใช้ปรบัตวัเขา้กบัสภาพแวดล้อมภายนอกและสรา้งความร่วมมอืภายในองค์การ 
เมื่อองค์การน าแบบแผนน้ีไปใช้ส าหรบัแก้ปญัหาได้แล้ว ยงัถ่ายทอดไปยงัสมาชกิใหม่ของ
องคก์าร เพื่อให้รูส้กึ คดิ และแก้ไขปญัหาไดถู้กต้องดงัที่พนักงานได้ปฏบิตักินัมาและท าให้
มองเหน็แนวทางทีท่ าใหอ้งคก์ารบรรลุเป้าหมาย (Robbins & Judge, 2008) 

วฒันธรรมองคก์ารเป็นตวัก าหนดแนวทางร่วมกนัในองคก์าร เพื่อใหพ้นักงานมแีนวทาง
ส าหรบัปฏบิตังิาน ใหบ้รรลุเป้าหมายขององคก์าร วฒันธรรมองคก์ารสามารถจ าแนกออกเป็น
สามระดบั โดยมคีวามเกี่ยวขอ้งสมัพนัธก์นั (วเิชยีร วทิยอุดม, 2549) คอื 1) วฒันธรรมทาง
กายภาพ (Artifacts) สามารถรบัรู ้ จบัต้องได ้ จากการมองเหน็ ไดฟ้งั และจากความรูส้กึของ
พนักงาน ได้แก่ลกัษณะทางกายภาพหรอืทางวตัถุขององค์การ เช่น ภาษา เทคโนโลย ี
สถาปตัยกรรมและพธิกีารทีส่งัเกตได ้วฒันธรรมองคก์ารประเภทนี้แสดงออกมาไดง้่ายแต่เขา้ใจ
ยาก พนักงานอาจมคีวามคลุมเครอื ไม่ชดัเจน ในความหมายของวฒันธรรมเหล่านี้ 2) 
วฒันธรรมทีเ่ป็นค่านิยม (Espoused Values) หรอืสิง่ทีอ่งคก์ารก าหนดแลว้สื่อสารใหพ้นักงาน
น าไปปฏบิตัิ พนักงานเชื่อว่าเป็นสิง่ทีค่วรกระท า และรูถ้งึวธิกีารด าเนินกจิกรรม วฒันธรรม
องคก์ารประเภทนี้น าไปสู่พฤตกิรรมและการท างานของพนักงาน ได้แก่ กลยุทธ์ เป้าหมาย 
ปรชัญาขององคก์าร เป็นต้น 3) วฒันธรรมทีเ่ป็นฐานคติ (Basic Assumption) ปรากฏใหเ้หน็
จากพฤตกิรรมและการกระท า ทีพ่นักงานใช้ตอบสนองต่อสถานการณ์และปญัหาต่าง ๆ ที่
เกดิขึน้ ซึง่พนักงานแสดงออกโดยไม่รูส้กึตวั (Unconscious) สะทอ้นถงึความเชื่อ ความคดิและ
ความรูส้กึของพนกังานทีม่ต่ีอสิง่ต่าง ๆ 

วฒันธรรมองค์การจดัว่าเป็นปจัจยัหน่ึงของสภาพแวดล้อมภายในองค์การ (Internal 
Environment) หรอืสิง่ทีอ่ยูภ่ายในองคก์ารและมผีลกระทบต่อพนกังาน การจดัการและองคก์ารมี
ความส าคญัเพราะมอีทิธพิลต่อความคิด ความรูส้กึ และการท างานของพนักงาน (Williams, 
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2004) รวมทัง้มผีลต่อความส าเรจ็หรอืความลม้เหลวขององคก์าร เนื่องจากวฒันธรรมองคก์าร
สามารถสรา้งความได้เปรยีบในการแข่งขนัแก่องค์การได้ สรา้งผลด าเนินการด้านการเงนิให้
สูงขึน้ หากเป็นวฒันธรรมทีส่รา้งคุณค่าแก่องคก์าร (Valuable) คอื ท าใหย้อดขายสูงขึน้ ลด
ค่าใชจ้่าย หรอืเพิม่มลูค่าทางการเงนิใหอ้งคก์าร นอกจากนี้ถ้าเป็นวฒันธรรมทีห่ายาก (Rare) 
หมายถงึ มลีกัษณะหรอืคุณสมบตัทิีไ่ม่สามารถพบเหน็ไดใ้นองคก์ารอื่น ๆ และองคก์ารอื่นไม่
สามารถลอกเลยีนแบบวฒันธรรมนัน้ไดอ้ย่างสมบูรณ์ (Imperfectly Imitable) คอื ไม่สามารถ
ลอกเลยีนแบบ หรอืไม่สามารถท าใหเ้หมอืนได้ เช่น ชื่อเสยีง ประสบการณ์ทีส่ ัง่สมมายาวนาน 
เป็นตน้ (Xenikou & Furnham, 2013) 

จากรายละเอยีดดงักล่าวขา้งต้น สามารถนิยามวฒันธรรมองคก์ารไดว้่า เป็นความเชื่อ
ค่านิยม ทศันคต ิ ปทสัถาน ความคาดหวงัทีอ่งคก์ารก าหนดขึน้มาเพื่อใชเ้ป็นแบบแผนส าหรบั
ปฏบิตัริ่วมกนัในองค์การ โดยแสดงออกมาเป็นพฤตกิรรมส าหรบัตอบสนองต่อสภาพแวดลอ้ม
ขององคก์ารทีเ่ปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็เพื่อใหอ้งคก์ารสามารถอยู่รอดหรอืประสบผลส าเรจ็  ซึง่
วฒันธรรมองค์การมลีกัษณะเป็นรูปธรรมสามารถมองเหน็ไดอ้ย่างชดัเจนและนามธรรมที่ฝงัลกึ
แลว้แสดงเป็นพฤตกิรรมโดยไม่รูต้วั วฒันธรรมองคก์ารสามารถถ่ายทอดไปยงับุคคลรุ่นต่อ ๆ 
ไปในองคก์ารได ้มคีวามมัน่คงยาวนานแต่สามารถเปลีย่นแปลงได ้ 

วฒันธรรมองค์การ คือ การแสดงออกถึงค่านิยมของพนักงานในองค์การนัน้ ๆ โดย
สามารถสงัเกตได้จากพฤติกรรมร่วมของพนักงานที่มลีกัษณะไปในทศิทางเดยีวกนั ซึ่งหาก
ค่านิยมและพฤตกิรรมของพนักงาน สอดคลอ้งและยดึถอืปฏบิตัไิดเ้ป็นอย่างด ีกจ็ะส่งผลต่อการ
บรรลุพนัธกจิและวสิยัทศัน์ขององคก์าร (Kotler, 2017) 

 
2.3.2 ประเภทของวฒันธรรมองคก์าร 
ในการศกึษาเรื่องวฒันธรรมองคก์ารนัน้ Kotler (2017) ไดเ้สนอว่า วฒันธรรมองคก์าร

นัน้ประกอบดว้ยปจัจยัดงัต่อไปน้ี 
2.3.2.1 ค่านิยมรว่ม (Shared Values) หรอืเรยีกอกีอยา่งหนึ่งว่า ค่านิยมหลกั 

(Core Values) ซึง่เปรยีบเสมอืนเสาหลกัเชื่อมโยงระหว่างแนวทางในการปฏบิตัตินและพนัธกจิ
ขององคก์าร  

2.3.2.2 พฤตกิรรมรว่ม (Common Behavior) 
ทีม่าของวฒันธรรมองคก์าร สามารถจ าแนกออกเป็นสองปจัจยัหลกั ไดแ้ก่ ปจัจยั

แรก คือปจัจัยภายในองค์การหรือสภาพแวดล้อมภายในองค์การ ประกอบด้วย ผู้น าและ
พนักงานในองค์การ ผูน้ าหรอืผูบ้รหิารเป็นผู้รเิริม่หรอืก าหนดวฒันธรรมองค์การขึน้มาเพื่อเป็น
แบบแผนใหพ้นกังานน าไปปฏบิตั ิแต่หากพนักงานปฏบิตัแิลว้ไม่สามารถแก้ไขปญัหาหรอืท าให้
องค์การบรรลุเป้าหมายได้ พนักงานจะสร้างแบบแผนพฤติกรรมหรอืวฒันธรรมองค์การใหม่
ขึ้นมาแทนวฒันธรรมเดมิ และปจัจยัที่สอง คือ ปจัจยัภายนอกหรอืสภาพแวดล้อมภายนอก
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องค์การ เช่น ลูกค้า คู่แข่งขนั รฐับาล เทคโนโลย ีลกัษณะทางสงัคม ตลอดจนภาวะเศรษฐกจิ 
เป็นต้น ปจัจยัภายนอกน้ีมผีลต่อวฒันธรรมองค์การอย่างมาก เน่ืองจากปจัจุบนัองค์การต้อง
เผชญิภาวการณ์แข่งขนัที่สูงขึ้นและต้องการได้เปรยีบการแข่งขนัท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจที่
เปลีย่นแปลงตลอดเวลา องคก์ารจะอยูร่อดไดต้อ้งด าเนินกลยทุธท์างการตลาดทีร่วดเรว็ (Speed 
to Market) รเิริม่สรา้งสรรค์สนิคา้และผลติภณัฑใ์หม่ ๆ ประหยดัต้นทุน (Cost-Effective) และ
ปรบัตวัอย่างรวดเรว็ จงึจ าเป็นต้องมวีฒันธรรมองค์การที่สอดคล้องกบัการเปลี่ยนแปลง โดย
ก าหนดวฒันธรรมใหเ้หมาะสมสอดคลอ้งกบัปจัจยัดงักล่าวขา้งตน้น้ี (Buytendijk, 2007) 

 
2.3.3 ประเภทของค่านิยมองคก์าร 
Kotler (2017) ไดแ้บ่งค่านิยมองคก์ารออกเป็น 4 ประเภทใหญ่ๆ คอื  

2.3.3.1 Permission-to-play Values หมายถงึ พฤตกิรรมมาตรฐานทีพ่นักงาน
ทุกคนพงึมเีมือ่เขา้มาท างานในบรษิทั  

2.3.3.2 Aspirational Values หมายถงึ ค่านิยมทีผู่บ้รหิารต้องการแต่ยงัไม่มใีน
องคก์าร 

2.3.3.3 Accidental Values หมายถึง ค่านิยมที่เกิดขึ้นอันเป็นผลมาจาก
บุคลกิลกัษณะเฉพาะทีพ่นกังานมคีลา้ยๆ กนั 

2.3.3.4 Core Values หมายถงึ ค่านิยมแก่นแทท้ีเ่ป็นแนวทางในการปฏบิตังิาน
ของพนกังาน 

 
2.3.4 ค่านิยมองคก์ารท่ีประสบผลส าเรจ็ 
จากงานวิจยัเรื่อง “การเปรียบเทียบวัฒนธรรมองค์การที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผล

องค์การ: กรณีศึกษารฐัวิสาหกิจในประเทศไทย” ของสมจินตนา คุ้มภัย (2553) นัน้พบว่า
ค่านิยมขององค์การที่ประสบความส าเรจ็ตามลกัษณะวฒันธรรมองค์การของ Ginevicius and 
Vaitkunaite (2006) มทีัง้หมด 10 มติดิงันี้ 

2.3.4.1 มุง่ผลส าเรจ็ (Achievement Oriented) หมายถงึ องคก์ารมคี่านิยมหรอื
วฒันธรรมมุ่งผลส าเรจ็ (Achievement) หรอื ผลลพัธ ์(Result) ก าหนดวสิยัทศัน์ (Vision) พนัธ
กจิ (Mission) ขององคก์ารอย่างชดัเจน วางแผนกลยุทธโ์ดยค านึงถงึสภาพแวดลอ้มภายในและ
ภายนอกองคก์าร มเีป้าหมายขององคก์ารชดัเจน ก าหนดเป้าหมายจากกลยุทธ์ ตวัชีว้ดัเป็น
ตวัเลขเชงิปรมิาณชดัเจน ท้าทายแต่สามารถทาให้ส าเรจ็ได้ ก าหนดเป้าหมายจากผู้บรหิาร
ระดบัสูงและพนักงาน มสี่วนร่วมก าหนดเป้าหมายด้วย องค์การด าเนินงานใหบ้รรลุเป้าหมาย
โดยจดัล าดบัความส าคญัของเป้าหมายว่าควรให้บรรลุเป้าหมายใดก่อน-หลงัแบ่งเป้าหมาย
ออกเป็นเป้าหมายย่อย ๆ เพื่อด าเนินงานมุ่งเน้นผลลพัธ์ (Results-Oriented) มากกว่าวธิกีาร
ท างาน (Process-Oriented) ใหข้อ้มลูยอ้นกลบัแก่พนักงานเพื่อพฒันาผลงาน องคก์ารผลกัดนั
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ใหพ้นกังานแขง่ขนักนั พนกังานมคี่านิยมมุง่ผลส าเรจ็ คอื ใหค้วามส าคญัแก่ความส าเรจ็ของงาน 
มุ่งเน้นประสทิธผิล ท างานหนักชอบงานที่ยากและท้าทาย เหน็ว่าความส าเรจ็มาจากตนเอง 
มุ่งเน้นผลการปฏบิตังิาน และพนักงานมพีฤตกิรรมมุ่งผลส าเรจ็ โดยเขา้ใจทศิทางและกลยุทธ์
ขององคก์าร ปรบัเปลีย่นวธิกีารท างานหรอืกระบวนการท างานไดเ้อง เพื่อใหง้านส าเรจ็ ไดร้บั
ขอ้มลูยอ้นกลบัเพื่อใชป้รบัปรุงงานท างานหนัก เสยีสละ อุทศิตนแก่องคก์าร ปฏบิตังิานบรรลุ
เป้าหมายและเสรจ็ตามระยะเวลาทีก่ าหนด 

2.3.4.2 มุ่งเน้นลูกคา้ (Customer Oriented) หมายถงึ องคก์ารมคี่านิยมหรอื
วฒันธรรมให ้ความส าคญัแก่ลกูคา้หรอืการบรกิาร ผูบ้รหิารสนบัสนุนวฒันธรรมทีใ่หค้วามส าคญั
แก่ลูกคา้ ก าหนดเป็นวสิยั (Vision) และพนัธกจิ (Mission) ขององคก์าร มกีารด าเนินงานใน
องคก์ารทีแ่สดงถงึการใหค้วามส าคญัแก่ลกูคา้ ไดแ้ก่ ส ารวจความคดิเหน็ของลูกคา้ รบัฟงัความ
คาดหวงัและคาวพิากษ์วจิารณ์ของลูกค้า ความต้องการของลูกคา้ ขอ้รอ้งเรยีน ปรบัปรุงการ
ใหบ้รกิารเพื่อสรา้งความพงึพอใจแก่ลูกคา้ พฒันาลูกคา้สมัพนัธ์ (Customer Relationships) ท า
ใหล้กูคา้ใกลช้ดิกบัองคก์าร เผยแพร่ขอ้มลูทีเ่ป็นประโยชน์แก่ลูกคา้ ใหข้อ้มลูเพื่อลูกคา้ตดิต่อได้
สะดวก ค านึงถงึคู่แข่งขนั วเิคราะหค์ู่แข่งขนัจากการเปรยีบเทยีบการเสนอสนิค้า สนิค้าและ
บรกิารทีด่ทีีสุ่ดของคู่แข่งขนั เพื่อน ามาประยุกต์กบัสนิคา้และกจิกรรมของตน ด าเนินการเชงิรุก 
เพื่อสรา้งความได้เปรยีบเหนือคู่แข่งขนั พนักงานให้ความส าคญัแก่ความพงึพอใจของลูกค้า 
พนักงานใหค้วามใส่ใจต่อลูกคา้ คอื รบัรูค้วามต้องการของลูกคา้บรกิารลูกคา้ดว้ยความจรงิใจ 
ซื่อตรง ใหบ้รกิารแก่ลูกคา้อย่างเสมอภาคเท่าเทยีมกนั สรา้งความพงึพอใจแก่ลูกค้ามากกว่า
องคก์าร ปฏบิตัต่ิอลกูคา้มากกว่าหน้าทีท่ีไ่ดร้บัมอบหมาย 

2.3.4.3 สร้างนวตักรรม (Innovation) หมายถึงองค์การมุ่งเน้นนวตักรรม 
ส่งเสรมิความคดิสร้างสรรค์ พฒันาวฒันธรรมที่ก่อให้เกิดความคดิสร้างสรรค์และนวตักรรม 
ก าหนดไวใ้นกลยุทธข์ององคก์าร ผูบ้รหิารเหน็ความส าคญัและสนับสนุนการสรา้งนวตักรรม มี
หน่วยงานทีร่บัผดิชอบดา้นนวตักรรม เช่น ฝ่ายวจิยัและพฒันา (R & D Labs) โครงการพเิศษ 
(Special Projects) ศกึษาคดิคน้สนิคา้และบรกิารใหม่แก่องคก์าร องคก์ารมนีวตักรรมเกดิขึน้อยู่
เสมอ ด้านสนิค้าและบรกิารด้านกระบวนการให้บรกิารด้านบรหิารจดัการในองค์การ  สรา้ง
องคก์ารแห่งการเรยีนรู ้(Learning Organization) ใหร้างวลัแก่ผูเ้สนอความคดิใหม่ๆ และผูส้รา้ง
นวตักรรม สรา้งบรรยากาศแห่งนวตักรรมสนับสนุน ดา้นสภาพแวดลอ้มการท างาน เช่น หอ้ง
ประชุมที่เรยีบง่ายเป็นกนัเอง มพีื้นที่เฉพาะพนักงานหอ้งพกัผ่อนหรอืสนัทนาการ พนักงาน
ไดร้บัการส่งเสรมิให้มคีวามคดิรเิริม่สรา้งสรรค์ โดยไดร้บัการศกึษาและอบรมเสมอ พนักงาน
แลกเปลี่ยนแบ่งปนัขอ้มูลซึ่งกนัและกนั รวมทัง้คน้หาวธิกีารท างานใหม่ ๆ ตลอดจนผูบ้งัคบั 
บญัชาและเพื่อนร่วมงานยอมรบัความคดิใหม่ๆ ของพนักงาน พนักงานมคี่านิยมสนับสนุนการ
คดิรเิริม่สรา้งสรรค์ ชอบแข่งขนั ต่อสู ้เพื่อชยัชนะ รเิริม่สิง่แปลกใหม่ กลา้เสีย่งและนิยมท างาน
เชงิรกุเสมอ  
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2.3.4.4 ให้ความส าคญัแก่ภาวะผู้น า (Leadership Oriented) หมายถึง 
ผู้บริหารสูงสุดขององค์การเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง โดยเป็นผู้น าแบบเปลี่ยนแปลง 
(Transformation Leadership) จงูใจผูป้ฏบิตังิานดว้ยค่านิยมและวสิยัทศัน์ร่วมกนั และเป็นผูน้ า
แบบแลกเปลี่ยน (Transaction Leadership) ก าหนดเป้าหมายอย่างชดัเจนและให้รางวลัเมื่อ
บรรลุเป้าหมาย ผู้น าท าหน้าที่จดัการในองค์การ ได้แก่ วางแผน (Planning) มอบหมายงาน 
(Delegating) ใหพ้นักงานมสี่วนร่วม แก้ไขปญัหา (Problem Solving) ตรวจสอบ (Monitoring) 
สรา้งแรงจงูใจ (Motivating) ใหค้าแนะนาปรกึษา (Consulting) สนับสนุน (Supporting) จดัสรร
ทรพัยากร (Resource Allocating) พฒันาความสมัพันธ์กับบุคคลภายนอก (Networking) 
องค์การมีกระบวนการสรรหาและคดัเลือกผู้บริหาร เพื่อให้ได้บุคลากรที่มคีุณสมบัติตามที่
องค์การต้องการ ให้ความส าคญัแก่การฝึกอบรมและพฒันาผู้บรหิารอย่างต่อเนื่องสม ่าเสมอ 
ประเมนิผลการปฏบิตังิานของผูบ้รหิารโดยมหีลกัเกณฑท์ีช่ดัเจน และพนกังานใหค้วามส าคญัแก่
ผูน้ าทีม่คีวามยตุธิรรม มคีวามรูค้วามสามารถ สนับสนุนจงูใจเป็นกนัเอง ใหร้างวลัตอบแทนทาง
จติใจ ใช้อ านาจส่วนบุคคลมากกว่าอ านาจจากต าแหน่ง และพนักงานได้รบัการสนับสนุนจาก
ผูน้ า 

2.3.4.5 จดัองคก์ารสอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้ม (Harmony of Organization 
and Environment Management) หมายถงึ จดัโครงสรา้งองคก์ารโดยค านึงถงึสภาพแวดลอ้ม
ขององคก์ารเป็นส าคญั คอื สภาพแวดลอ้มภายนอก เช่น ลูกคา้ รฐับาลและสภาพแวดลอ้ม
ภายใน เช่น พนักงาน จดัโครงสรา้งองคก์ารหลากหลายรปูแบบ ตามผลติภณัฑ ์(Products) 
ตามลูกคา้ (Customers) ตามพื้นที่ (Areas) หรอืแบบผสม (Mix) โครงสรา้งองคก์ารเป็น
แนวราบ (Lateral) การท างานมคีวามยดืหยุ่นสูง พนักงานสามารถปฏบิตังิานไดห้ลากหลาย
หน้าที ่ช่วงการควบคุม (Span of Control) กวา้ง หวัหน้าหนึ่งคนดูแลพนักงานจานวนมาก ให้
อ านาจ (Empowerment) แก่พนกังาน พนกังานหนึ่งคนสามารถมผีูบ้งัคบับญัชามากกว่าหนึ่งคน
บางครัง้มโีครงสรา้งองคก์ารแบบแมทรกิซ์ (Matrix) หมุนเวยีนงาน (Job Rotation) เพื่อให้
พนักงานมีทักษะการท างานที่หลากหลาย  พนักงานมีค่านิยมท างานสอดคล้องกับการ
เปลีย่นแปลงของสภาพแวดลอ้ม คอื ใหค้วามส าคญัต่อการเปลีย่นแปลง ต้องการอสิระในการ
ท างาน มรีะเบยีบวนิัยในตนเอง ต้องการตดัสนิใจดว้ยตนเอง ต้องการมสี่วนร่วมแสดงความ
คดิเหน็ พนักงานมอีสิระในการท างาน สามารถตดัสนิใจในงานทีร่บัผดิชอบได้เอง ได้รบัการ
ตรวจสอบการท างานจากผูบ้งัคบับญัชาเป็นครัง้คราวเท่านัน้ ไม่จาเป็นต้องปฏบิตัติามระเบยีบ
หรอืคู่มอืการท างานทุกขัน้ตอน 

2.3.4.6 ท างานเป็นทมี (Teamwork) หมายถงึ องคก์ารก าหนดใหก้ารท างาน
เป็นทมีเป็นค่านิยมหรอืวฒันธรรมขององค์การ ผู้บรหิารสนับสนุนการท างานเป็นทมีงาน 
สนับสนุนใหพ้นักงานท างานเป็นทมีเสมอ จดัโครงสรา้งองคก์ารยดืหยุ่น ไม่มลีาดบัชัน้มาก ให้
รางวลัตามผลงานทีแ่ตกต่างของบุคคลและตามผลงานของทมีงาน องคก์ารมกีารท างานในหลาย
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รปูแบบ ไดแ้ก่ ทมีงานบรหิารตนเอง (Self-Manage Team) สมาชกิในทมีรบัผดิชอบงานดว้ย
ตนเองปราศจากการควบคุมทมีงานขา้มหน้าที่ (Cross-Functional Team) พนักงานทีม่คีวาม
เชี่ยวชาญหลากหลายหน้าที่มาท างานร่วมกนั ทมีงานหน้าที่เดยีวกนั (Functional Team) 
พนกังานทีม่หีน้าทีค่วามรบัผดิชอบเดยีวกนัมาท างานร่วมกนัเพื่อใหง้านบรรลุเป้าหมาย ทมีงาน
ใหบ้รกิารหรอืทมีงานผลติ (Production/Service Team) พนักงานทีร่บัผดิชอบต่างกนั มาท างาน
ต่อเนื่องเกี่ยวพนักนัทมีงานเสมอืนจรงิ (Virtual Organization) สมาชกิจากพื้นทีแ่ตกต่างกนั
ท างานร่วมกนั โดยใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศตดิต่อสื่อสารถงึกนั พนักงานมคี่านิยมท างานเป็น
ทมี คอื ชอบสงัคมพึง่พาซึง่กนัและกนั ร่วมมอืเป็นอนัหนึ่งอนัเดยีวกนั สมาชกิในทมีงานมสี่วน
รว่มในการท างานและไวว้างใจซึง่กนัและกนั (Trust) 

2.3.4.7 จดัการเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร (Management of 
Information System and Communication) หมายถงึ องคก์ารใหค้วามส าคญัแก่เทคโนโลยี
สารสนเทศหรอืการสื่อสารโดยก าหนดเป็นค่านิยมหรอืวฒันธรรมขององค์การ น าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้สาหรบัด าเนินงานในองค์การทุกกระบวนการท างาน มสีารสนเทศสาหรบั
ผูบ้รหิารทุกระดบั ใชส้ารสนเทศอ านวยความสะดวกแก่ลูกคา้ และเชื่อมโยงกบัองคก์ารภายนอก 
สื่อสารในองคก์ารอย่างสม ่าเสมอโดยสื่อสารสองทาง (Two-Way Communication) มุ่งเน้นการ
สื่อสารแบบเผชญิหน้า (Face to Face) เพราะไดร้บัขอ้มลูยอ้นกลบัทนัท ีมชี่องทางสื่อสารหลาย
ช่องทาง เช่น จดหมายข่าว ประกาศหนังสอืเวยีน เสยีงตามสาย เป็นต้น พนักงานและผูบ้รหิาร
สื่อสารกนัอยา่งสม ่าเสมอ เช่น ประชุมก่อนลงมอืปฏบิตังิาน รายงานผลการปฏบิตัปิระจาสปัดาห์ 
ผูบ้รหิารให้ ขอ้มลูยอ้นกลบัแก่พนักงาน องคก์ารจดัสถานทีท่ างาน เพื่อใหพ้นักงาน สามารถ
สื่อสารกนัไดส้ะดวก เช่น จดัโต๊ะประชุมเป็นวงกลม สานักงานแบบเปิดโล่งไม่มพีนังกัน้ จดัใหม้ี
หอ้งสนัทนาการ หอ้งอาหารเพื่อใหพ้นักงานสื่อสารกนัไดง้่าย พนักงานมคี่านิยมสอดคลอ้งกบั
การจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศคอื ให้ความส าคญัแก่การลงทุนมากกว่าค่าใช้จ่าย นิยม
ความก้าวหน้า ทนัสมยั ชอบความรวดเรว็ฉับไว พนักงานได้รบัประโยชน์จากการจดัการ
เทคโนโลยสีารสนเทศ โดยมสีารสนเทศอย่างเพยีงพอต่อการปฏบิตังิาน ท าใหท้ างานอย่างมี
ประสทิธภิาพ ไดร้บัสารสนเทศ ทนัเวลาและไดร้บัขอ้มลูส าคญัสาหรบัตดัสนิใจ รวมทัง้สื่อสาร
อยา่งไมเ่ป็นทางการเพื่อความรวดเรว็ 

2.3.4.8 ลดการควบคุม (Reduce Controlling) หมายถงึ องคก์ารใชก้ารควบคุม
อย่างไม่เป็นทางการ (Informal Control) หรอื ควบคุมโดยกลุ่ม (Clan Control) เปิดโอกาสให้
พนักงานควบคุมตนเอง (Self - Control) โดยใช ้ปทสัถาน (Norms) ค่านิยมทีม่รี่วมกนัควบคุม
กนัเอง องคก์ารมหีลกัเกณฑส์าหรบัการควบคุมหลายรปูแบบ (Multiple Criteria) เช่น ดา้น
การเงนิความพงึพอใจของลูกคา้ ความพงึพอใจของพนักงาน พนักงานมคี่านิยมลดการควบคุม 
ให้ความส าคญัแก่ประสทิธผิลมากกว่าประสทิธภิาพ ให้ความส าคญัแก่งานที่ส าเรจ็โดยไม่
ค านึงถงึวธิกีาร ต้องการอสิระในการท างาน มวีนิัยในตนเอง กลา้เสีย่ง รเิรมิสิง่แปลกใหม่ นิยม
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ความไม่เป็นทางการ พนักงานมโีอกาสควบคุมการท างานของตนเอง มสี่วนร่วมก าหนด
เป้าหมายการท างานรว่มกบัผูบ้งัคบับญัชา ไดร้บัการประเมนิตามผลการท างานและไดร้บัรางวลั
ตามผลงานทีป่ฏบิตัไิดจ้รงิ 

2.3.4.9 มมีาตรฐานจรยิธรรมและรบัผดิชอบต่อสงัคม (Good Governace and 
Corporate Social Resonsibility) หมายถงึ ก าหนดใหก้ารมจีรยิธรรมเป็นค่านิยมหรอืวฒันธรรม
องค์การ องค์การปฏบิตังิานโดยยดึถอืจรยิธรรม นอกเหนือจากข้อบงัคบัของกฎหมาย มี
จรรยาบรรณ (Code of Ethics) เป็นหลกัปฏบิตัทิางจรยิธรรมและค่านิยมทีก่ าหนดอย่างเป็น
ทางการ เพื่อเป็นแนวทางปฏบิตัิ องคก์ารมจีรยิธรรมหลายระดบั ระหว่างพนักงานกบัพนักงาน 
นายจา้งกบัลูกจา้ง องค์การกบัลูกค้า องคก์ารกบัผูถ้อืหุน้ องคก์ารกบัสงัคม จรยิธรรมของ
องคก์ารมุ่งเน้นปฏบิตัไิด้จรงิมากกว่าก าหนดในเชงิอุดมคติ สรา้งจรยิธรรมแก่พนักงาน โดย
ผู้บรหิารเป็นตวัอย่างที่ด ี ฝึกอบรมเกี่ยวกบัจรยิธรรม มกีระบวนการท างานที่ส่งเสรมิและ
สนับสนุน พฤตกิรรมที่มจีรยิธรรมเพื่อป้องกนัการกระทาผดิของพนักงาน ใช้รางวลัจูงใจให้
พนักงานมจีรยิธรรม จดักจิกรรมเสรมิสรา้งจรยิธรรม พนักงานมคี่านิยม หรอืใหค้วามส าคญัต่อ
ความเสมอภาค ศลีธรรม โลกทีส่วยงาม ความซื่อสตัย ์พนักงานมพีฤตกิรรมทีแ่สดงถงึความมี
จรยิธรรม ซื่อสตัยส์ุจรติต่อหน้าที่ พนักงานไดร้บัการตรวจสอบการปฏบิตังิานว่าถูกต้อง ตาม
หลกัจรยิธรรมอยู่เสมอ องคก์ารตระหนักและใหค้วามส าคญัแก่ความรบัผดิชอบต่อสงัคมว่าเป็น
หน้าทีข่ององคก์าร กระบวนการดาเนินงานขององคก์ารเป็นไปอย่างรบัผดิชอบต่อสงัคม รกัษา
ผลประโยชน์ของผูเ้กี่ยวขอ้งกบัองคก์าร จดักจิกรรมช่วยเหลอืสงัคมอย่างต่อเนื่องสม ่าเสมอ มี
กจิกรรมช่วยเหลอืสงัคมหลากหลายดา้น พนกังานรว่มในกจิกรรมเพื่อสงัคมเสมอ 

2.3.4.10 การจดัการทรพัยากรมนุษย์ (Human Resource Management)
หมายถึง องค์การให้ความส าคญัแก่การจดัการทรพัยากรมนุษย์ ผู้บรหิารองค์การเห็น
ความส าคญัและสนับสนุนการจดัการทรพัยากรมนุษย์ ก าหนดการจดัการทรพัยากรมนุษยไ์วใ้น
พนัธกิจ (Mission) ขององค์การ ใช้กระบวนการจดัการทรพัยากรมนุษย์สร้างและพฒันา
วฒันธรรมองคก์าร โดยวางแผนกลยุทธ์ทรพัยากรมนุษย ์ วเิคราะหง์าน ตามกรอบสมรรถนะ 
(Competency) ที่สอดคล้องกับวฒันธรรมองค์การ สรรหาคดัเลอืกพนักงานที่มคีุณสมบตัิ
สอดคลอ้งกบัวฒันธรรมองคก์ารเขา้มาท างาน ฝึกอบรมและพฒันาใหม้วีฒันธรรมตามทีอ่งคก์าร
ตอ้งการประเมนิผลการปฏบิตังิานโดยมหีลกัเกณฑท์ีช่ดัเจน ใหร้างวลัแก่พนักงานทีม่พีฤตกิรรม
ทีอ่งคก์ารตอ้งการ และค านึงถงึสุขภาพและความปลอดภยัของพนกังาน 

ในการศกึษาวจิยัครัง้นี้ ผูว้จิยัจงึใชค้่านิยมขององคก์ารทีป่ระสบความส าเรจ็ตามลกัษณะ
วฒันธรรมองค์การของ Ginevicius and Vaitkunaite (2006) มทีัง้หมด 10 มติ ิดงัขา้งต้นเป็น
กรอบแนวคดิในการศกึษา 
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2.4 แนวคิดและทฤษฎีเร่ืองผลการปฏิบติังาน 
 

2.4.1 ความหมายของผลการปฏิบติังาน 
ผลการปฏบิตังิาน หมายถงึ ผลงานหรอืคุณลกัษณะอื่น ๆ ที่มคีุณค่าต่อการปฏบิตังิาน    

(จริประภา อคัรบวร, 2549) ซึ่งทราบได้จากเครื่องมอืทางการบรหิารทรพัยากรมนุษย์นัน่คือ 
การประเมนิผลการปฏบิตังิาน 

การประเมนิผลการปฏิบตัิงาน หมายถึง เครื่องมือในการบรหิารงานบุคคลที่มกีาร
ประเมนิค่าของบุคคลผูป้ฏบิตังิานในดา้นต่าง ๆ โดยการเปรยีบเทยีบกบัเกณฑท์ีก่ าหนดไวท้ัง้ใน
ดา้นปรมิาณและคุณภาพภายในระยะเวลาทีก่ าหนดไว้อย่างแน่นอน ภายใต้การสงัเกต การจด
บนัทกึและการประเมนิโดยหวัหน้างาน โดยอยู่บนพื้นฐานของความเป็นระบบและมมีาตรฐาน
แบบเดยีวกนัและใหค้วามเป็นธรรมโดยทัว่กนั 

 
2.4.2 วิธีการประเมินผลการการปฏิบติังาน 
การประเมินผลการปฏิบัติงานนั ้นประกอบด้วยการประเมินปจัจัยอย่างน้อย 2 

องค์ประกอบ ได้แก่ การประเมนิผลสมัฤทธิข์องงานและการประเมนิสมรรถนะ โดยผลคะแนน
การประเมนิทัง้สององค์ประกอบจะถูกน ามาใช้ในการค านวณสรุปคะแนนผลการปฏบิตัิงาน  
(วรภทัร ์ภู่เจรญิ, 2558) 

2.4.2.1 การประเมนิผลสมัฤทธิ ์
การประเมนิผลสมัฤทธิข์องงานนัน้ โดยพืน้ฐานเป็นการประเมนิที่พจิารณาจาก

ผลการปฏบิตัิงานที่เกิดขึ้นจรงิในรอบการประเมนิว่าได้ตามค่าเป้าหมาย (Goal) มากน้อย
เพยีงใดทัง้น้ีผู้ปฏบิตัทิี่สามารถปฏบิตัิงานได้ผลที่ดเีมื่อเปรยีบเทยีบกบัค่าเป้าหมาย จะได้รบั
คะแนนการประเมนิผลสมัฤทธิส์งูกว่าผูท้ีป่ฏบิตัไิดผ้ลทีด่อ้ยกว่า 

การประเมนิผลสมัฤทธิข์องงาน จะเริม่จากการก าหนดตวัชีว้ดั (KPI หรอื Key 
Performance Indicator) จากนัน้จงึก าหนดค่าเป้าหมาย (Goal) เพื่อเป็นเกณฑใ์นการวดัผล
สมัฤทธิข์องงาน โดยค่าเป้าหมายจะตอ้งสะทอ้นต่อเจตจ านงของผลหรอืสิง่ทีต่้องการใหบ้รรลุผล 
ภายหลงัจากทีผู่้ปฏบิตัไิดป้ฏบิตัจินครบรอบการประเมนิแลว้กป็ระเมนิโดยเทยีบผลทีท่ าได้จรงิ 
กบัเกณฑค์่าเป้าหมายทีต่ ัง้ไวเ้พื่อสรปุเป็นคะแนนการประเมนิผลสมัฤทธิ ์

การตัง้ตวัชีว้ดั (Key Performance Indicator) จากบนลงล่างเป็นการก าหนด
ตวัชี้วดัและค่าเป้าหมายของผู้ปฏบิตัิงานโดยการทยอยก าหนดจากระดบัสูงไปสู่ระดบัต่าง ๆ 
การด าเนินการโดยวิธีน้ีจะเริ่มจากการพิจารณาตัวชี้ว ัดและค่าเป้าหมายที่ระดบัสูงสุดของ
หน่วยงานเป็นจุดตัง้ต้นจากนัน้จะกระจายตวัชี้วดัลงไปสู่หน่วยงานและบุคลากรตามระดบัชัน้
ต่าง  
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การถ่ายทอดตวัชี้วดัผลส าเรจ็ของงานจากบนลงล่าง เป็นแนวทางที่พฒันาขึ้น
จากแนวคดิทีว่่า ผลส าเรจ็ขององคก์รหรอืหน่วยงาน คอื ผลรวมของความทุ่มเทของผูป้ฏบิตัทิุก
คนในหน่วยงาน การที่ผู้บังคับบัญชาจะสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ประสบผลส าเร็จตาม
เป้าประสงค์ที่วางไว้นัน้จ าเป็นต้องได้รบัการสนับสนุนจากผู้ใต้บงัคบับญัชา หรอือีกนัยหนึ่ง
ผูใ้ต้บงัคบับญัชาควรจะต้องปฏบิตัไิปในเป้าประสงค์ของตนทีม่สี่วนผลกัดนัให้เกดิความส าเรจ็
ตามเป้าประสงค์ของผู้บังคับบญัชา ซึ่งที่สุดแล้วจะร้อยรวมขึ้นไปผลักดันความส าเร็จของ
หน่วยงานนัน่เอง ด้วยเหตุน้ีตวัชีว้ดัและค่าเป้าหมายของผูบ้งัคบับญัชาควรถูกถ่ายทอดไปยงัผู้
ปฏบิตัต่ิาง ๆ ไล่เรยีงตามล าดบัชัน้ในองคก์ร 

2.4.2.2 การประเมนิสมรรถนะ 
สมรรถนะ (Competency) ในความหมายของ McClelland (1973) หมายถึง 

บุคลกิลกัษณะที่เป็นพืน้ฐานของปจัเจกบุคคลซึง่มสี่วนในการท านายผลการปฏบิตังิานทีด่แีละ/
หรอื ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ อันเป็นผลจากแรงจูงใจหรอืแรงผลกัดนัภายในจติใจที่ส่งผลต่อ
ความส าเรจ็ในการปฏบิตัหิน้าที่ตามต าแหน่งที่รบัผดิชอบอยู่ให้ส าเรจ็ลุล่วงดว้ยด ีการประเมนิ
สมรรถนะกค็อื การประเมนิว่าผูป้ฏบิตังิานนัน้ ๆ ไดแ้สดงออกถงึพฤตกิรรมทีส่ะทอ้นสมรรถนะที่
ควรจะเป็นของต าแหน่งนัน้หรอืไมป่ระการใด หากผูป้ฏบิตันิัน้ไดแ้สดงใหเ้หน็ถงึพฤตกิรรมอย่าง
น้อยเท่ากบัพฤตกิรรมทีค่วรจะเป็นแลว้ ย่อมถอืไดว้่าผูป้ฏบิตันิัน้ ๆ มสีมรรถนะไดต้ามต าแหน่ง
ทีร่บัผดิชอบ การทีท่ าไดต้ามพฤตกิรรมทีค่วรจะเป็นหรอืไม่นัน้ ย่อมส่งผลถงึผลการปฏบิตังิาน
ของผูป้ฏบิตันิัน้ ๆ 

การน าแนวคดิของสมรรถนะไปใชใ้นการบรหิารจดัการทรพัยากรบุคคล กระท า
ไดโ้ดยการจดัสรา้งเป็นพจนานุกรมสมรรถนะ (Competency Dictionary) โดยพจนานุกรมนี้จะ
อธิบายถึงพฤติกรรมที่แสดงสมรรถนะในแต่ละเรื่อง โดยจดัตามระดบัสมรรถนะต่าง ๆ การ
ประเมนิสมรรถนะเป็นการน าพจนานุกรมสมรรถนะมาใชก้บัการประเมนิโดยน าพฤตกิรรมทีร่ะบุ
ไวใ้นสมรรถนะในแต่ละเรือ่งมาใชเ้ป็นเกณฑใ์นการประเมนิ 

 
2.4.3 วิธีการวดัผลสมรรถนะการปฏิบติังาน 
Armstrong (2015) วฒันธรรมองค์การเป็นต้นแบบของความเชื่อ บรรทดัฐานและ

ค่านิยมในองคก์ารทีข่ดัเกลาพฤตกิรรม ปฏสิมัพนัธข์องพนักงานและผลการปฏบิตังิาน โดยสิง่ที่
มผีลอย่างยิง่ต่อการปฏบิตัิงานของพนักงานคอื รูปแบบการจดัการ ดงันัน้การสร้างและการ
สื่อสารวฒันธรรมองคก์ารจงึมคีวามส าคญัต่อผลการปฏบิตังิานของพนกังาน  

ในการประเมนิผลการปฏบิตังิานของพนักงานนัน้ Armstrong (2015) ได้เสนอกรอบ
แนวคดิในการประเมนิระดบัสมรรถนะการจดัการพื้นฐาน 10 ด้าน ดงัต่อไปนี้  1) ภาวะผู้น า 
(Leadership) 2) ทกัษะการจดัการ (Managing Skills) 3) การเรยีนรูแ้ละพฒันา (Learning and 
Development) 4) การตดัสนิใจและการแก้ไขปญัหา (Decision Making and Problem Solving) 
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5) การคดิสรา้งสรรคแ์ละนวตักรรม (Innovation/Creativity) 6) การปรบัตวัและความยดืหยุ่นใน
การท างาน (Flexibility/Adaptability) 7) การท างานเป็นทมี (Teamwork) 8) ความรบัผดิชอบ 
(Responsiveness) 9) การสื่อสาร (Communication) 10) ความสามารถเฉพาะทาง 
(Technical/Professional Expertise) 

การพฒันารปูแบบการประเมนิผลการปฏบิตังิานในระหว่างปี 1990 ถงึ 2000 เป็นต้นมา
นัน้ องค์การเพิม่ปจัจยัได้สมรรถนะในการประเมนิผล ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงองค์ความรู้ ทกัษะ 
ความสามารถ และบุคลกิภาพอย่างอื่นที่มคีวามส าคญัเป็นอย่างยิง่ต่อผลส าเรจ็ของงานและ
ส่งผลต่อความส าเรจ็ขององคก์าร 

จากการศกึษาของ Pulakos (2009) นัน้ไดเ้สนอโมเดลสมรรถนะในการปฏบิตังิานเพื่อ
วดัพฤตกิรรมของพนักงานในระดบัต่าง ๆ ไวด้งันี้  1) การคดิเชงิกลยุทธ์ (Strategic Thinking) 
2) การวางแผนการท างาน (Planning Work) 3) ความสามารถเฉพาะทาง (Technical 
Proficiency) 4) การคดิเชงิวพิากย ์(Critical Thinking) 5) การเรยีนรูแ้ละพฒันา (Learning and 
Developing) 6) การสื่อสารกบัผูอ้ื่น (Communicating with Others) 7) การเป็นตวัแทนของ
องคก์าร (Representing the Organization) 8) การท างานร่วมกบัผูอ้ื่น (Collaboration with 
Others) 

จากการศกึษาแนวคดิเรื่องสมรรถนะของ Waal (2013) นัน้ไดใ้ห ้โมเดลเรื่องสมรรถนะทีจ่ะ
ท าใหอ้งคก์ารประสบความส าเรจ็ไวด้งันี้ 1) การปรบัตวั (Adaptability) 2) การมุ่งเน้นทีลู่กคา้ (Client 
Focus) 3) การสื่อสาร (Communication) 4) การตระหนักถงึองค์การ (Organizational Awareness) 
5) การแก้ปญัหาและการตดัสนิ (Problem Solving and Judgment) 6) การมุ่งผลสมัฤทธิข์องงาน 
(Results Orientation) 7) การท างานเป็นทมี (Teamwork) 

จากข้างต้นเมื่อน าแนวคดิ โมเดลเรื่องสมรรถนะของนักวิชาการทัง้หมดมาวเิคราะห์
สามารถแสดงใหเ้หน็ตามตารางดงันี้ 
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ตารางท่ี 2.2  สรปุแนวคดิและโมเดลเรือ่งสมรรถนะของนกัวชิาการ 
 

สมรรถนะ  
(Competency) 

Armstrong 
(2015) 

Pulakos 
(2009) 

Waal  
(2013) 

ภาวะผูน้ า (Leadership)    
ทกัษะการจดัการ (Managing Skills)    
การเรยีนรูแ้ละพฒันา 
(Learning And Development)    

การตดัสนิใจและการแกไ้ขปญัหา  
(Decision Making And Problem Solving)    

การคดิสรา้งสรรคแ์ละนวตักรรม 
(Innovation/Creativity)    

การปรบัตวัและความยดืหยุ่นในการท างาน 
(Flexibility/Adaptability)    

การท างานเป็นทมี (Teamwork)    
ความรบัผดิชอบ (Responsiveness)    
การสื่อสาร (Communication)    
ความสามารถเฉพาะทาง 
(Technical/Professional Expertise)    

การมุง่เน้นทีล่กูคา้ (Client Focus)    
การตระหนกัถงึองคก์าร  
(Organizational Awareness) 

   

การมุง่ผลส าฤทธิข์องงาน (Results 
Orientation) 

   

การคดิเชงิกลยทุธ ์(Strategic Thinking)     
การวางแผนการท างาน (Planning Work)    
การเป็นตวัแทนขององคก์าร  
(Representing The Organization) 
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ดงันัน้ ในการศกึษาครัง้นี้ ผูว้จิยัจงึประยุกต์ใชส้มรรถนะ (Competency) โดยพจิารณา
จากสมรรถนะที่มนีักวชิาการแสดงแนวคดิไว้มากกว่า 2 คน ในการวดัผลการปฏบิตัิงานจาก
แนวคดิขา้งตน้ ใน 6 ดา้น คอื 

1) การเรยีนรูแ้ละพฒันา (Learning And Development) 
2) การตดัสนิใจและการแกไ้ขปญัหา (Problem Solving And Decision 

Making) 
3) การปรบัตวัและความยดืหยุ่นในการท างาน (Flexibility/Adaptability) 
4) การท างานเป็นทมี (Teamwork) 
5) การสื่อสาร (Communication) 
6) ความสามารถเฉพาะทาง (Technical/Professional Expertise) 

 
2.5 ผลงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 

2.5.1 ผลงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการรบัรู้การส่ือสารในองคก์าร 
วลัย์ลกิา ปญัจมะวตั (2550) ศกึษาเรื่อง “ความพงึพอใจของพนักงานการไฟฟ้าฝ่าย

ผลติแห่งประเทศไทยต่อการสื่อสารในองคก์าร” ผลการศกึษาในดา้นการสื่อสารภายในองคก์าร
ในปจัจบุนั พบว่า พนกังานรบัทราบแหล่งขอ้มลูขา่วสารต่าง ๆ ภายในองคก์ารในระดบัมาก โดย
รบัทราบจากอเีมล์/อนิทราเน็ต/อนิเทอรเ์น็ต มากที่สุด โดยแหล่งข้อมูลที่มคีวามถูกต้องชดัเจน
มากทีสุ่ดคอื อเีมล/์อนิทราเน็ต/อนิเทอรเ์น็ต เช่นกนั ดา้นความพงึพอใจในการปฏบิตังิาน พบว่า 
พนักงานมคีวามพึงพอใจในการปฏิบตัิงานโดยรวมในระดับสูง โดยมคีวามพึงพอใจในการ
ปฏบิตัิงานด้านความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคลมากที่สุด รองลงมาคอื ด้านความส า เร็จของงาน 
ความมัน่คงของงาน ในขณะที่มคีวามพงึพอใจในการปฏบิตังิานด้านนโยบายขององค์การน้อย
ทีสุ่ด 

พระพีรพงศ์  พีรสกุโก (2553)  ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง รูปแบบและวิธีการ
ประชาสมัพนัธ์ของยุวพุทธกิสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถมัภ์ พบว่า ยุวพุทธกิ
สมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถมัภ์ได้ใช้กลยุทธ์การสื่อสารระหว่างบุคคล โดยมผีู้
ก่อตัง้เป็นผู้น าทางความคิด และมีการใช้สื่อที่หลากหลายในการประชาสัมพนัธ์ อาทิ สื่อง
สิง่พมิพ ์วทิยุ โทรทศัน์ Internet และสื่อบุคคล โดยกลวธิเีชงิรบั คอื ใหป้ระชาชนผูส้นใจคน้หา
แหล่งข้อมูลทาง Internet และใช้สื่อเชงิรุก ได้แก่ โครงการประกวดหนังสัน้ นิทรรศการงาน
ศลิปะเพื่อพระธรรมทางสื่อสมยัใหม่ 
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2.5.2 ผลงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการใช้ส่ือ 
ธนิดา ประจวบเหมาะ (2546) ศกึษาเรือ่ง “พฤตกิรรมการเปิดรบัข่าวสาร ความพงึพอใจ 

และการน าไปใชป้ระโยชน์ของพนกังาน กฟผ. ต่อสื่อประชาสมัพนัธภ์ายในองคก์าร: กรณีศกึษา
สื่อวทิยุเสยีงตามสายในส านักงานใหญ่ จ.นนทบุรี” ผลการศึกษาพบว่า การใช้ประโยชน์จาก
ข่าวสารทีไ่ดร้บัจากวทิยุเสยีงตามสายนัน้ กลุ่มผูต้อบแบบสอบถามมคีวามพงึพอใจอยู่ในระดบั
ปานกลาง มกีารใช้ประโยชน์จากข่าวสาร เพื่อตดิตาม หรอืทราบขอ้เท็จจรงิและตดิตามความ
เคลื่อนไหวต่าง ๆ อย่างรวดเรว็มคี่าเฉลีย่มากที่สุด มกีารน าขอ้มูลที่ได้จากการรบัฟงัวทิยุเสยีง
ตามสายไปประกอบการตดัสนิใจ มคี่าเฉลี่ยอยู่ในระดบัน้อยที่สุด เนื่องจากผู้รบัสารมลีกัษณะ
การใช้สื่อที่ไม่เหมอืนกนั แตกต่างกนั ท าให้การใช้ประโยชน์จากข่าวสารก็จะแตกต่างออกไป
ดว้ย แสดงให้เหน็ว่าการเลอืกบรโิภคสื่อนัน้ ขึน้อยู่กบัความต้องการ หรอืแรงจงูใจของผู้รบัสาร
เอง ดงันัน้ วทิยุเสยีงตามสายจงึเป็นสื่อทีส่ามารถเขา้ถงึผูร้ ับสารไดใ้นระดบัหนึ่ง แต่ยงัคงต้องมี
การพฒันาและปรบัปรงุในเรือ่งรปูแบบรายการและการด าเนินการดา้นเทคนิค 

สุนทรชั ดลิกสตัยา (2546) เรื่อง “การใชส้ื่อเพื่อการประชาสมัพนัธภ์ายใน: กรณีศกึษา
ธนาคารแห่งประเทศไทย” ผลการศึกษาพบว่า การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจในสื่อ
ประชาสมัพนัธ์ภายในของบุคลากรของธนาคารแห่งประเทศไทยนัน้ จะมกีารเปิดรบัข่าวสารใน
สิง่ทีต่นเองสนใจผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์(อนิทราเน็ต) สื่อสิง่พมิพ ์สื่อเสยีงตามสาย สื่อบุคคล และ
สื่อบอร์ดประชาสมัพนัธ์ ตามล าดบั โดยเป็นการใช้ประโยชน์จากความรู้และข่าวสารในการ
ปฏบิตังิาน เพื่อน ามาปรบัปรงุการท างาน อกีทัง้ขอ้มลูเกี่ยวกบัชวีติประจ าวนั ทัง้ในเรื่องสุขภาพ
และขา่วสารจราจร โดยกระบวนการใชป้ระโยชน์และไดร้บัความพงึพอใจจากสื่อโดยบุคคล หรอื
กลุ่มบุคคลแสดงใหเ้หน็ถงึการเลอืกบรโิภคสื่อมวลชนนัน้ ขึน้อยู่กบัความต้องการ หรอืแรงจงูใจ
ของผู้รบัสารเอง ซึ่งแต่ละบุคคลย่อมมวีตัถุประสงคแ์ละความต้องการใชป้ระโยชน์จากสื่อ เพื่อ
สนองความพงึพอใจของตนเองดว้ยเหตุผลทีแ่ตกต่างกนั 

เมธา บรรณทอง (2549) ได้ท าการศึกษาเรื่อง “ประสิทธิผลการสื่อสารในองค์การ 
กรณีศกึษา บรษิทั ทรู อนิเทอรเ์น็ต จ ากดั” โดยท าการศกึษาพนักงานบรษิทั ทรู อนิเทอรเ์น็ต 
จ ากดั ซึง่เป็นบรษิทัในเครอืทร ูก าหนดจ านวนกลุ่มตวัอย่าง 15 คน คอืผูจ้ดัการของหน่วยงานที่
เกี่ยวขอ้งกบัการตดิต่อสื่อสารภายในองคก์าร 7 คน และพนักงานระดบัปฏบิตักิาร 8 คน ซึง่ผล
การศกึษาพบว่า รูปแบบ วธิกีารในการตดิต่อสื่อสารภายในบรษิทันัน้  พนักงานมแีนวทางการ
สื่อสารแบบสองทาง ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารจากระดบับนลงล่าง ระดบัล่างขึ้นบน และระดบั
เดยีวกนั โดยช่องทางทีพ่นักงานใชต้ดิต่อสื่อสารกนัมากที่สุดคอื การใช้โทรศพัท์ รองลงมาคอื 
การพูดคุยด้วยตวัเอง และสุดท้ายคอื การใช้จดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ ซึ่งสามารถโต้ตอบกนัได้
โดยตรงตลอดจนมชี่องทางในการสะท้อนกลบัความคดิเหน็โดยใชว้ธิพีูดคุยไดโ้ดยตรง ในส่วน
ของปญัหาที่เกิดขึน้แล้วกระทบต่อการสื่อสารภายในนัน้ จะพบปญัหาในด้านของอุปกรณ์การ
สื่อสารทีย่งัไม่สมบูรณ์ เช่น ระบบโทรศพัท ์ระบบสารสนเทศ ทัง้นี้รวมไปถงึดา้นของผูร้บัและผู้
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ส่งสาร ที่ยงัไม่เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนอย่างชดัเจน รวมถึงทกัษะในการสื่อสารของแต่ละ
ฝ่าย ซึ่งต้องมกีารพฒันาเพื่อให้เกดิความรู ้ความเขา้ใจ เพิม่ขึน้ ตลอดจนดา้นสารและช่องทาง
การสื่อสารนัน้ จะพบว่ากจิกรรมระหว่างพนักงาน และข่องทางในการสื่อสารทีค่วรมกีารพฒันา
ปรบัปรงุเพิม่เตมิ 

ณัฐพร สารสังข์ (2549) ได้ท าการศึกษาเรื่อง “การรับรู้และการสื่อสารวัฒนธรรม
องค์การ กรณีศึกษา บรษิัท ท่าอากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน)” ได้ท าการศึกษา พนักงาน 
ทอท.จ านวนทัง้สิ้น 320 คน โดยใช้แบบสอบถาม ผลการศึกษาพบว่า พนักงานมกีารเปิดรบั
ขอ้มูลข่าวสารการสื่อสารวฒันธรรมองค์การจากสื่อภายในอยู่ในระดบัมาก โดยสื่อที่ให้ข้อมูล
ข่าวสารปรมิาณมากที่สุดคือ การจดักิจกรรมประเภทต่าง ๆ สื่อที่มคีวามถี่ในการให้ข้อมูล
ข่าวสารมากที่สุดคอื เสยีงตามสาย นอกจากนัน้ พนักงานยงัได้รบัขอ้มลูข่าวสารผ่าน แผ่นพบั 
หรอื โปสเตอร์ นอกจากนี้ยงัพบอีกว่า การสื่อสารภายในองค์การมคีวามสมัพนัธ์กบัการรบัรู้
วฒันธรรมองคก์ารของพนกังาน ทอท. อกีดว้ย 

ภทัรพงศ์ เหล่าไพโรจน์ (2559) ไดท้ าการศกึษาวจิยัเรื่อง “กลยุทธก์ารสื่อสาร และการ
รบัรูโ้ครงการความรบัผดิชอบต่อสงัคมของบรษิทั โตโยต้า มอรเ์ตอร ์ประเทศไทย จ ากดั” ผ่าน
ชุมชนออนไลน์ ในการศกึษาเชงิคุณภาพพบว่า บรษิทั โตโยต้า มอเตอร ์ประเทศไทย จ ากดั ใช้
กลยุทธก์ารสื่อสาร คอื สื่อสงัคมออนไลน์ (Social Network) เช่น Website และ Facebook เป็น
เครอืข่ายทางสงัคมแบบกลุ่ม (Social Community) เพื่อแลกเปลีย่นความรู ้มกีารใชส้ื่อสิง่พมิพ ์
เช่น วารสาร หนงัสอืพมิพ ์เป็นขอ้มลูทีเ่ขา้ใจง่ายชดัเจน อกีทัง้ยงัมกีารเกบ็ขอ้มลูข่าวสาร ความ
ต้องการต่าง ๆ ที่ผู้บรโิภคเรยีกรอ้งผ่านสื่อมวลชน และมกีารใช้สื่อบุคคลที่ที่มอีิทธพิลต่อการ
ตดัสนิใจเนื่องจากเป็นผูน้ าความคดิ จะน าไปสู่ความร่วมมอืของคนในชุมชน โดยผลจากการวจิยั
กพ็บว่าการรบัรูข้า่วสารผ่านทางสื่อทีใ่ชม้คีวามสมัพนัธก์บัทศันคตทิีม่ต่ีอโครงการรบัผดิชอบต่อ
สงัคม และการยอมรบัในโครงการ ในส่วนการศกึษาเชงิปรมิาณพบว่า ปจัจยัภายนอกด้านการ
เปิดรบัข่าวสาร การรบัรูข้่าวสาร โครงการความรบัผดิชอบต่อสงัคม กบัทศันคตทิีม่ต่ีอโครงการ
ความรบัผดิชอบต่อสงัคม และการยอมรบัในโครงการความรบัผดิชอบต่อสงัคมมคีวามสมัพนัธ์
กนัอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ทัง้น้ี ปจัจยัทีส่ามารถพยากรณ์ไดแ้ก่ การรบัรูข้่าวสาร
โครงการความรบัผดิชอบต่อสงัคมของบรษิทัฯ และทศันคตต่ิอโครงการรบัผดิชอบต่อสงัคมของ
บรษิัทฯ สามารถพยากรณ์ตัวแปรการยอมรบัโครงการรบัผิดชอบทางสงัคมของโตโยต้าได้ 
รอ้ยละ 67.5 

Palomares, Navarro, and Lara (2018) ไดท้ าการศกึษาเรื่อง “ปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อ
ความส าเรจ็ในการจดัการการสื่อสารภายในองคก์ารของบรษิทัในประเทศสเปน: ผลกระทบจาก
สื่อ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส ารวจปจัจยัที่มีอิทธิพลต่อความส าเร็จของการสื่อสารภายใน
องค์การในประเทศสเปน โดยเฉพาะความส าคญัของช่องทางที่ใช้กิจกรรมที่ด าเนินการผ่าน
ระบบการจดัการขอ้มูลสารสนเทศ และบทบาทของผูเ้ชี่ยวชาญด้านการสื่อสาร จากการศกึษา
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พบว่า ปจัจยัส าคญัทีม่อีทิธพิลต่อคุณภาพของการสื่อสารภายใน คอื 1) ส่วนร่วมในกระบวนการ
ตดัสนิใจเชงิกลยุทธ์ของผู้ประกอบการด้านการสื่อสาร 2) การใช้ช่องทางการตดิต่อสื่อสารแบบ
เห็นหน้า 3) การใช้ช่องทางการสื่อสารออนไลน์ 4) การรบัรู้ถึงความส าคญัของกิจกรรมการ
สื่อสารที่ด าเนินการผ่านแพลตฟอร์มโซเชยีลมเีดยี อย่างไรก็ตามไม่พบความสมัพนัธ์ระหว่าง
ระดบัความส าเรจ็ของการสื่อสารและการใชช้่องทางสื่อสงัคมออนไลน์ 

 
2.5.3 ผลงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัวฒันธรรมองคก์าร 
สมจนิตนา คุ้มภยั (2553) ได้ท าการศึกษาวจิยัในหวัข้อ การเปรยีบเทยีบวฒันธรรม

องคก์ารทีม่อีทิธพิลต่อประสทิธผิลองคก์าร: กรณีศกึษารฐัวสิาหกจิในประเทศไทย ผลการวจิยั 
พบว่า รฐัวสิาหกจิทีม่ปีระสทิธผิลสูงมวีฒันธรรมองคก์ารเชงิประสทิธผิลมากกว่ารฐัวสิาหกจิที่มี
ประสิทธิผลปานกลางบางวัฒนธรรม ได้แก่ 1) ให้ความส าคญัแก่ภาวะผู้น่า 2) จดัองค์การ
สอดคล้องกบัสภาพแวดล้อม และ 3) มมีาตรฐานจรยิธรรมและรบัผดิชอบต่อสงัคม และพบว่า 
รฐัวสิาหกิจที่มปีระสิทธผิลสูงและปานกลาง มวีฒันธรรมเชงิประสทิธผิลทุกลกัษณะมากกว่า
รฐัวสิาหกจิที่มปีระสทิธผิลต ่า ประกอบด้วย 1) มุ่งผลส าเรจ็ 2) มุ่งเน้นลูกค้า 3)สรา้งนวตักรรม 
4) ใหค้วามส าคญัแก่ภาวะผูน่้า 5) จดัองคก์ารสอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้ม 6)ท่างานเป็นทมี 7) 
จดัการเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 8) ลดการควบคุม 9) มมีาตรฐานจรยิธรรมและ
รบัผิดชอบต่อสงัคม และ 10) มกีารจดัการทรพัยากรมนุษย์ สรุปได้ว่า วฒันธรรมองค์การมี
อิทธิพลต่อประสิทธิผลขององค์การที่เป็นรฐัวิสาหกิจทางการเงนิในประเทศไทย เนื่องจาก
องคก์ารทีม่ปีระสทิธผิลสูง มวีฒันธรรมองคก์ารมากกว่าองค์การทีม่ปีระสทิธผิล ปานกลาง และ
ต ่า ตามล าดบั 

ปรณิ บุญฉลวย (2556) ได้ศึกษาเรื่อง “วฒันธรรมองค์การ องค์การการเรยีนรู้ กับ
ประสิทธผิลองค์การของศาลยุติธรรม: ตวัแบบสมการโครงสร้าง” พบว่า ปจัจยัวฒันธรรม
องค์การมอีิทธพิลต่อประสทิธผิลองค์การอย่างมนีัยส าคญัทางสถติิ โดยร้อยละ 83.20 ของค่า
ความแปรปรวนในแนวคดิประสทิธผิลองค์การ สามารถถูกอธบิายและท านายโดยปจัจยัด้าน
วฒันธรรมองค์การในระดบัสูงมาก นอกจากน้ียงัพบอีกว่า ปจัจยัด้านวฒันธรรมองค์การ กับ 
ปจัจยัดา้นองคก์ารการเรยีนรู ้เมือ่ศกึษารว่มกนัพบว่า ปจัจยัดา้นวฒันธรรมองคก์ารมอีทิธพิลต่อ
ประสิทธิผลองค์การอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติ โดยร้อยละ 83.60 ของค่าความแปรปรวนใน
แนวคดิประสทิธผิลองคก์ารสามารถถูกอธบิายและท านายโดยปจัจยัดา้นวฒันธรรมองคก์าร แต่
ปจัจยัดา้นองคก์ารการเรยีนรูม้อีทิธพิลเชงิลบต่อประสทิธผิลองคก์ารอยา่งไม่มนีัยส าคญัทางสถติ ิ
-0.053 

สนารตัน์ กลิน่ชื่น (2556) ไดท้ าการศกึษาวจิยัในหวัขอ้ “วฒันธรรมองคก์ารที่มอีทิธพิล
ต่อวธิปีฏบิตัเิชงิบรหิาร การพฒันาซอฟต์แวรโ์ดยมุมมองของบุคลากร ทางด้านการพฒันา
ซอฟต์แวร”์ พบว่า 1) การท างานเป็นทมีและนวตักรรม มอีทิธพิลต่อการใชว้ธิปีฏบิตัเิชงิบรหิาร
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การพฒันาซอฟต์แวรใ์นทุกด้าน 2) การแข่งขนัเชงิรุกมอีทิธพิลต่อโครงสรา้งองค์การและวธิี
ปฏบิตัเิชงิบรหิาร และตวัวดั 3) การใส่ใจใน 4) รายละเอยีดมอีทิธพิลต่อตวัวดั และ 5) การให้
ความส าคญักบัผลงานมอีทิธพิลต่อมาตรฐานและขัน้ตอนวธิ ีและการควบคุมกระบวนการพฒันา
ซอฟต์แวร์จากการวิเคราะห์ปฏสิมัพนัธ์ของกลุ่มตัวแปรวฒันธรรมองค์การที่มอีิทธิพลต่อวิธี
ปฏบิตัเิชงิบรหิารการพฒันาซอฟต์แวรแ์ต่ละดา้นพบว่า กลุ่มตวัแปรวฒันธรรมองคก์ารดงักล่าว
ทุกตวัมอีทิธพิลพรอ้ม ๆ กนั 

ณภทัธริา มุ่งธนวรกล (2558) ได้ท าการศกึษาวจิยัเรื่อง “การศกึษาเปรยีบเทยีบความ
มุ่งมัน่และพลงัขบัเคลื่อนองค์การและวฒันธรรมองค์การระหว่างบรษิัทจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรพัยฯ์ กบับรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ทีต่ดิอนัดบั SET 100 Index” โดยผล
จากการศกึษาพบว่า องคก์ารทีม่ขีดีความสามารถสูงจะมคีวามมุ่งมัน่และพลงัขบัเคลื่อนองคก์าร
ในระดบัสูง และบรษิทัที่มวีฒันธรรมองค์การแบบเน้นพนัธกจิหรอืมุ่งความส าเรจ็ของงานนัน้มี
ผลต่อความมุง่มัน่และพลงัการขบัเคลื่อนขององคก์าร 

Morley and Zalabak (1997) ไดท้ าการศกึษาเรื่อง “การสื่อสารองคก์ารและวฒันธรรม 
กรณีศึกษา 10 บรษิัทอิตาเลี่ยนที่มกีารใช้เทคโนโลยขีัน้สูง” ซึ่งได้ท าการศึกษาเปรยีบเทยีบ
ปจัจยัทีเ่กี่ยวขอ้งกบัความสมัพนัธข์องวฒันธรรมองคก์าร ค่านิยมพนักงาน กจิกรรมการสื่อสาร
องค์การ และการรบัรู้ความหลากหลายของผลสัมฤทธิข์ององค์การของบริษัทอิตาเลี่ยนที่
ด าเนินการอยู่ในประเทศสหรฐัอเมรกิา และบรษิทัของสหรฐัอเมรกิา ผลการศกึษาพบว่า เมื่อ
พนักงานรบัรูข้อ้มูลที่ผดิพลาด ไม่มปีระสทิธภิาพเกี่ยวกบัวฒันธรรมองคก์ารจากที่ตวัพนักงาน
เองคาดหวงัไว ้พนกังานมแีนวโน้มทีจ่ะรายงานความผดิพลาดของตวัเองน้อยลง ความพงึพอใจ
ในการท างานลดลง รวมถงึประสทิธภิาพในการท างานลดลงดว้ย 

Beugelsdijk, Noorderhaven, and Koen (2004) ไดท้ าการศกึษาวจิยัเรื่อง “ความสมัพนัธ์
ระหว่างวฒันธรรมองค์การ การสรา้งพนัธมติร และทุนทางสงัคม” โดยศกึษาธุรกจิขนาดกลางและ
ขนาดเล็กในประเทศเนเธอร์แลนด์ จ านวน 127 แห่ง ได้จดัแบ่งวฒันธรรมองค์การได้เป็น 6 มติ ิ
ไดแ้ก่ 1) มุ่งเน้นผลลพัธ์ 2) ใหค้วามส าคญัแก่พนักงาน 3) การสื่อสาร 4) นวตักรรม 5) ความมัน่คง 
6) การท างานเป็นทมี โดยพบว่า มวีฒันธรรมองค์การเพยีง 3 มติ ิคอื มุ่งเน้นผลลพัธ์ นวตักรรม 
และความมัน่คง มีความสัมพันธ์กับการสร้างพันธมิตรแต่วัฒนธรรมองค์การดังกล่าวไม่มี
ความสมัพนัธก์บัทุนทางสงัคม   

Men and Jiang (2016) ท าการศกึษาเรื่อง “การปลูกฝงัความสมัพนัธร์ะหว่างพนักงาน
และองค์การที่มคีุณภาพ: การมปีฏสิมัพนัธ์ระหว่างผู้น าองค์กรวฒันธรรมและการสื่อสาร ” ได้
ท าการศึกษาพนักงาน ที่ท างานในหลาย ๆ ภาคอุตสาหกรรมในประเทศสหรฐัอเมรกิา โดย
ศกึษาความเชื่อมโยงระหว่างความสมัพนัธ์ของพนักงานกบัองค์การ การสื่อสารภายในองคก์าร 
วฒันธรรมองคก์าร และภาวะผูน้ า ผลการวจิยัปรากฏว่า ภาวะผูน้ า วฒันธรรมองคก์ารทีใ่หก้าร
สนับสนุน ให้ความส าคญักบัรางวลัและความมัน่คง สามารถพยากรณ์ ระบบการสื่อสารภายใน
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ของความสมัพนัธข์องพนักงานกบัองคก์าร นอกจากนี้การสื่อสารภายในองค์การยงัเป็นปจัจยัที่
ช่วยสร้างความสมัพนัธ์ของพนักงานกบัองค์การที่มคีุณภาพ และเป็นปจัจยัสนับสนุนให้เกิด
ภาวะผู้น าและวัฒนธรรมการให้ความสนับสนุนซึ่งส่งผลต่อความสัมพันธ์ของพนักงานกับ
องคก์าร 
 

2.5.4 ผลงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัผลการปฏิบติังาน 
กชกร เอน็ดรูาษฎร ์(2546) ไดศ้กึษาเรื่อง “ปจัจยัทีม่ผีลต่อประสทิธภิาพการท างานของ

พนักงาน บรษิทั โกรเฮ่ สยาม จ ากดั” โดยผลการศกึษาพบว่า ประสทิธภิาพในการท างานของ
พนักงานอยู่ในระดบัสูง ได้แก่ ด้านประสทิธภิาพส่วนบุคคล ด้านผลผลติ ด้านต้นทุนการผลดิ
และด้านกระบวนการท างาน เมื่อศกึษาความสมัพันธ์ระหว่างปจัจยัต่าง ๆ กบัประสทิธภิาพใน
การท างานของพนักงาน บรษิทั โกรเฮ่ สยาม จ ากดั โดยการวเิคราะหถ์ดถอยพหุแบบขัน้ตอน 
พบว่า ปจัจยัดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างานมคีวามสมัพนัธก์บัประสทิธภิาพในการท างานมาก
ที่สุด รองลงมาคือปจัจัยด้านนโยบายและการบริหารด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ ด้าน
ผู้บงัคบับญัชา และด้านผลตอบแทนหรอืรายได้ ตามล าดบัอย่างมนีัยส าคญั โดยตวัแปรที่มี
ความสมัพนัธก์บัประสทิธภิาพการท างานนัน้ สามารถอธบิายความสมัพนัธก์บัประสทิธภิาพการ
ท างานของพนกังานไดร้อ้ยละ 50.7 

มะลิวัลย์ ศุภาหาร (2551) ได้ท าการศึกษาเรื่อง “ปจัจยัที่มผีลต่อประสิทธิภาพการ
ปฏบิตังิานของทมี: กรณีศกึษาเครอืข่ายลูกค้าผู้ประกอบการ 2 ของ บจม.ธนาคารกสกิรไทย” 
พบว่า ปจัจยัที่มผีลต่อการปฏบิตังิานของทมี ประกอบด้วยปจัจยัที่มอีทิธพิลต่อประสทิธภิาพน
การปฏบิตังิาน คอื ปจัจยัด้านค่านิยมร่วมภายในองค์การ เรื่องพนักงานปฏบิตัริ่วมกนัเป็นทมี
ช่วยให้บรรลุเป้าหมาย ปจัจยัด้านระบบองค์การ เรื่องธนาคารมกีารปรบัปรุงระบบให้ทนัสมยั
สอดคล้องกบัการปฏบิตังิาน ปจัจยัด้านทกัษะความสามารถ เรื่องพนักงานได้รบัการฝึกอบรม
ดา้นสนิเชื่อช่วยเพิม่ประสทิธภิาพในการท างาน ปจัจยัดา้นโครงสรา้งองคก์าร เรื่องธนาคารมกีาร
ปรบัโครงสรา้งองคก์ารใหส้อดคลอ้งกบัการปฏบิตังิาน เอือ้ต่อการแขง่ขนัในธุรกจิ  

วรีะยทุธ วงศร์กัษา (2558) ไดศ้กึษาเรือ่ง ความสมัพนัธร์ะหว่างระบบการบรหิารผลการ
ปฏบิตังิาน วฒันธรรมองค์การ ความผูกพนัต่อองค์การ และผลการด าเนินงานของการประปา
ส่วนภูมภิาค พบว่า 1) ระบบการบรหิารผลการปฏบิตังิานไม่มอีทิธพิลต่อผลการปฏบิตังิานใน
ภาพรวม อยา่งไรกต็าม ในระดบัแยกยอ่ยปรากฏว่าทัง้ผลการปฏบิตังิานระดบับุคคล (Individual 
performance) และผลการด าเนินงานระดบัองคก์าร (Organizational performance) ต่างไดร้บั
อทิธพิลจากระบบการบรหิารผลการปฏบิตังิาน โดยส่งผลทางบวกต่อผลการด าเนินงานระดบั
องค์การ แต่กลบัส่งผลทางลบต่อผลการปฏิบตัิงานระดบับุคคล 2) ระบบการบรหิารผลการ
ปฏิบตัิงานกับวฒันธรรมองค์การมคีวามสมัพนัธ์กันในระดบัสูง 3) ระบบการบรหิารผลการ
ปฏิบตัิงานไม่มอีิทธพิลต่อความผูกพนัต่อองค์การ 4) วฒันธรรมองค์การมอีิทธิพลต่อความ
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ผกูพนัต่อองคก์ารในระดบัสงู 5) วฒันธรรมองคก์ารส่งอทิธพิลทางอ้อมถงึผลการปฏบิตังิานผ่าน
ความผกูพนัต่อองคก์าร และ 6) ความผกูพนัต่อองคก์ารมอีทิธพิลต่อผลการปฏบิตังิาน  

Lee and Yu (2004) ท าการศกึษาเรือ่ง “ศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างวฒันธรรมองคก์าร
และผลการปฏบิตังิานขององค์การ” โดยใช้การวเิคราะห์ปจัจยั (Factor Analysis) จ าแนก
วฒันธรรมองค์การออกเป็น 4 รูปแบบ ได้แก่ มุ่งเน้นนวตักรรม (Innovation) ท างานเป็นทมี 
(Team) มุ่งเน้นความสมัพนัธ์ (Support) และมุ่งเน้นงาน (Task) ศกึษากบัธุรกจิ 3 ประเภท 
ได้แก่ ธุรกจิประกนัภยัอุตสาหกรรมและโรงพยาบาล พบว่า ธุรกจิประกนัภยัใหค้วามส าคญัแก่
การมุง่เน้นนวตักรรม (Innovation) ซึง่มคีวามสมัพนัธก์บัผลการปฏบิตังิาน คอื การเจรญิเตบิโต
ของยอดเงนิประกนั อตัราผู้ท าประกนัเพิม่สูงขึน้ แต่ไม่มผีลกระทบต่อผลตอบแทนการลงทุน 
(Return on Investment) ส่วนธุรกจิประเภทอุตสาหกรรมมุ่งเน้นความสมัพนัธ์ (Support) 
วฒันธรรมองคก์ารดงักล่าวสมัพนัธก์บัผลก าไรและผลตอบแทนการลงทุน และธุรกจิโรงพยาบาล
พบว่ามวีฒันธรรมองค์การท างานเป็นทมี (Team) และมุ่งเน้นงาน (Task) เป็นส าคญั มผีลต่อ
อตัราการเขา้ออก (Turnover) ของพนกังาน 

จากแนวคิดและงานวิจยัที่เกี่ยวข้องที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น  ทัง้ในส่วนของการน า
แนวคดิเกี่ยวกบัรูปแบบการสื่อสารองค์การ สื่อประชาสมัพนัธ์ การสื่อสารวฒันธรรมองค์การ 
และผลการปฏบิตังิาน มาใชเ้ป็นกรอบในการศกึษา การรบัรูร้ปูแบบการสื่อสารองคก์าร การรบัรู้
สื่อประชาสัมพันธ์ การรับรู้การสื่อสารวัฒนธรรมองค์การและการแสดงพฤติกรรมผลการ
ปฏบิตังิานของพนักงานบรษิทัเอกชนทีอ่ยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร นับเป็นปจัจยัที่ส าคญัอย่าง
ยิง่ที่จะท าให้องค์การนัน้สามารถสรา้งค่านิยมที่ประสบความส าเรจ็ ส่งผลให้พนักงานมผีลการ
ปฏบิตัิงานที่ด ีให้การด าเนินงานเต็มไปด้วยประสทิธภิาพ ก่อให้เกิดประสทิธผิลในระยะยาว 
ตลอดจนบรรลุเป้าหมาย อนัจะน าไปสู่ความส าเรจ็ในการบรหิารธุรกจิอย่างยัง่ยนื 
 

 



 

บทท่ี 3 
 

ระเบียบวิธีด าเนินการวิจยั 
 

การศกึษาวจิยัครัง้นี้ เป็นการศกึษาการรบัรู้รูปแบบการสื่อสารองค์การ สื่อประชาสมัพนัธ ์
การสื่อสารวฒันธรรมองค์การ และผลการปฏบิตังิาน ซึ่งเป็นการวิจยัเชงิปรมิาณโดยใช้การส ารวจ
กลุ่มประชากร ดงัจะกล่าวต่อไป ดงันี้ 
 

3.1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การรบัรู้รปูแบบการส่ือสารองคก์าร 

 การส ารวจวจิยั (Research) 
 ความสม ่าเสมอ (Consistency) 
 การสื่อสารระหวา่งบุคคล (Interpersonal) 
 ความแปลกใหม่สรา้งสรรค์ (Creativities) 

การรบัรู้การส่ือสารวฒันธรรมองคก์าร 
 มุ่งผลส าเรจ็ (Result Oriented) 
 มุ่งเน้นลกูคา้ (Customer Oriented) 
 สรา้งนวตักรรม (Innovation) 
 ใหค้วามส าคญัแก่ภาวะผูน้ า (Leadership) 
 จดัองคก์ารสอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้ม (Environment) 
 ท างานเป็นทมี (Teamwork) 
 จดัการเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร (Communication) 
 ลดการควบคุม (Reduce Control) 
 มมีาตรฐานจรยิธรรมและรบัผดิชอบต่อสงัคม (Integrity) 
 การจดัการทรพัยากรมนุษย์ (HR) 

การรบัรู้ส่ือประชาสมัพนัธ์ 

 สื่ออเิลก็ทรอนิกส์ (Electronics) 
 สื่อสิง่พมิพ์ (Printed) 
 สิง่สงัคมออนไลน์ (Online) 
 สื่อบุคคล (Person) 
 สื่อกจิกรรม (Activities) 
 สื่อเบด็เตลด็ (Gift) 

ผลการปฏิบติังาน 

 การเรยีนรูแ้ละพฒันา 
 การตดัสนิใจและการแก้ไขปญัหา 
 การปรบัตวัและความยดืหยุ่นในการ

ท างาน 
 การท างานเป็นทมี 
 การสื่อสาร 
 ความสามารถเฉพาะทาง 

H1 

H2 

H6 

H5 

H4 

H3 

H7 

ภาพท่ี 3.1  กรอบแนวคดิในการวจิยั 



38 

3.2 สมมติฐานการวิจยั 
 

3.2.1 การรบัรูร้ปูแบบการสื่อสารองคก์ารมคีวามสมัพนัธก์บัการรบัรูส้ ื่อประชาสมัพนัธ์ 
3.2.2 การรับรู้สื่อประชาสัมพันธ์มีความสัมพันธ์กับการรับรู้การสื่อสารวัฒนธรรม

องคก์าร 
3.2.3 การรับรู้รูปแบบการสื่อสารองค์การมีความสัมพันธ์กับการรับรู้ การสื่อสาร

วฒันธรรมองคก์าร 
3.2.4 การรบัรูร้ปูแบบการสื่อสารองคก์ารมคีวามสมัพนัธก์บัผลการปฏบิตังิาน 
3.2.5 การรบัรูส้ ื่อประชาสมัพนัธม์คีวามสมัพนัธก์บัผลการปฏบิตังิาน 
3.2.6 การรบัรูก้ารสื่อสารวฒันธรรมองคก์ารมคีวามสมัพนัธก์บัผลการปฏบิตังิาน 
3.2.7 การรบัรูร้ปูแบบการสื่อสารองคก์าร การรบัรูส้ ื่อประชาสมัพนัธ ์และการรบัรูก้าร

สื่อสารวฒันธรรมองคก์ารมปีระสทิธภิาพในการพยากรณ์ผลการปฏบิตังิาน 
 
3.3 ประชากรและการสุ่มตวัอย่าง 
 

3.3.1 ประชากรในการศึกษา 
ในการศกึษาการรบัรูก้ารสื่อสารองคก์าร สื่อประชาสมัพนัธ ์การสื่อสารวฒันธรรมองคก์าร ที่

พยากรณ์ผลการปฏบิตังิานของพนักงานบรษิทัเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครนัน้ ประชากรที่ใช้ใน
การศึกษาครัง้นี้คอื พนักงานบรษิัทเอกชนที่ประกอบธุรกิจอยู่ในกรุงเทพมหานคร โดยมกีารเปิด
ด าเนินงานธุรกจิมาแลว้ไม่ต ่ากว่า 10 ปี และมผีลประกอบการของการด าเนินธุรกจิปี พ.ศ. 2560 ไม่
ต ่ากว่า 100 ลา้นบาท จ านวนทัง้สิน้ 8 บรษิทั 

 
3.3.2 การสุ่มตวัอย่างบคุคล 
กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในงานวจิยัครัง้นี้ ผูว้จิยัได้ใช้การสุ่มแบบไม่อาศยัความน่าจะเป็น โดยใช้

รูปแบบการสุ่มตวัอย่างตามความสะดวก (Convenient Sampling) โดยผู้วจิยัได้ส่งแบบสอบถาม
ออนไลน์ ไปยังตัวแทนของแต่ละบริษัท จากนั ้นจึงให้ตัวแทนของในแต่ละบริษัทกระจาย
แบบสอบถามไปยงัฝ่ายงานของตนเองอกีครัง้ 
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3.4 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษา 
 

เนื่ องจากงานวิจัยนี้ เป็นการศึกษาในเชิงปริมาณ ผู้วิจ ัยจึงเลือกใช้แบบสอบถาม
(Questionnaire) เป็นเครือ่งมอืในการส ารวจและเกบ็ขอ้มลู โดยแบ่งออกเป็น 5 ส่วนดว้ยกนัคอื 

ส่วนที ่1: ขอ้ค าถามเกีย่วกบัลกัษณะประชากรศาสตร ์
ส่วนที ่2: ขอ้ค าถามเกี่ยวกบัการรบัรู้รูปแบบการสื่อสารองค์การ ผู้วจิยัได้พฒันาข้อ

ค าถามจากการรบัรูร้ปูแบบการสื่อสารองคก์ารของ Seittel (2001) จ านวน 4 รปูแบบ ไดแ้ก่ การ
วจิยัส ารวจ (Survey) ความสม ่าเสมอ (Be Consistent) การสื่อสารระหว่างบุคคล (Personalize 
Communications) และความแปลกใหมส่รา้งสรรค ์(Be Innovative) 

ส่วนที ่3: ขอ้ค าถามเกี่ยวกบัการรบัรูส้ ื่อประชาสมัพนัธ์ ผูว้จิยัไดพ้ฒันาขอ้ค าถามจาก
แนวคดิเรื่องการรบัรู้สื่อประชาสมัพนัธ์ของ Cutlip and Center (2549) อรุณรตัน์ ชนิวรณ์ 
(2553) อรอนงค ์สวสัดิบุ์ร ี (2555) และประทุม ฤกษ์กลาง (2556) ซึ่งไดก้ล่าวถงึสื่อที่ใชใ้นการ
ประชาสมัพนัธ ์รวมทัง้สิน้จ านวน 6 ประเภทได้แก่ สื่อสิง่พมิพ ์สื่ออเิลก็ทรอนิกส ์สื่อบุคคล สื่อ
กจิกรรม สื่อสงัคมออนไลน์ และสื่อเบด็เตลด็  

ส่วนที ่4: ขอ้ค าถามเกี่ยวกบัการรบัรูก้ารสื่อสารวฒันธรรมองคก์าร ผูว้จิยัได้พฒันาขอ้
ค าถามจากงานวจิยัเรือ่ง “การเปรยีบเทยีบวฒันธรรมองคก์ารทีม่อีทิธพิลต่อประสทิธผิลองคก์าร: 
กรณีศกึษารฐัวสิาหกจิในประเทศไทย” ของสมจนิตนา คุม้ภยั (2553) ซึ่งสอดคล้องกบัแนวคดิ
ของ Ginevicius and Vaitkunaite (2006) โดยมคี่านิยมจ านวนทัง้สิน้ 10 ค่านิยม ไดแ้ก่ การมุ่ง
ผลส าเสรจ็ การมุ่งเน้นลูกค้า การสรา้งนวตักรรม การให้ความส าคญักบัภาวะผู้น า  การจดั
องค์การให้สอดคล้องกบัสภาพแวดล้อม การท างานเป็นทมี การจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศ
และการสื่อสาร การลดการควบคุม การมมีาตรฐานจรยิธรรมและรบัผดิชอบต่อสงัคม  และการ
จดัการทรพัยากรมนุษย ์

ส่วนที ่5: ขอ้ค าถามเกี่ยวกบัผลการปฏบิตังิาน ผูว้จิยัไดพ้ฒันาขอ้ค าถามจากแนวคดิ
เรือ่งผลสมรรถนะการปฏบิตังิานของ Armstrong (2015) Pulakos (2009) และ Waal (2013) ได้
กล่าวถึงสมรรถนะการปฏบิตัิงาน (Competency) ไว้ต่าง ๆ ซึ่งผู้วจิยัได้น ามาคัดกรองและ
เลอืกใชส้มรรถนะทีเ่กี่ยวขอ้งเพื่อวดัผลการปฏบิตังิานจ านวนทัง้สิน้ 6 ดา้น คอื การเรยีนรูแ้ละ
พฒันา การตดัสนิใจและการแก้ไขปญัหา การปรบัตวัและความยดืหยุ่นในงาน การท างานเป็น
ทมี การสื่อสาร และความสามารถเฉพาะทาง 
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3.5 การทดสอบเคร่ืองมือ 
 

ในการท าวจิยัครัง้นี้ผู้วจิยัได้ใช้แบบสอบถามออนไลน์ (Online Questionnaire) เป็น
เครือ่งมอืในการเกบ็ขอ้มลู โดยผูว้จิยัไดม้กีารทดสอบเครือ่งมอืดงัต่อไปนี้ 

การทดสอบหาความเที่ยงตรง (Validity) ผู้วิจยัได้ถอดเนื้อหา ทฤษฎี แนวคิดที่
เกี่ยวข้องของตัวแปรทัง้หมด จากจึงน ามาเรียบเรียงเพื่อสร้างแบบสอบถาม ก่อนน า
แบบสอบถามไปใช ้ผูว้จิยัไดท้ าแบบประเมนิค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) โดยส่งแบบสอบถาม
ไปยงัอาจารย์และผู้เชี่ยวชาญทางด้านการประชาสมัพนัธ์ การพฒันาทรพัยากรมนุษย์ เพื่อ
ตรวจหาค่าดชันีความสอดคลอ้งและไดท้ าการปรบัแก้ตามทีอ่าจารยแ์ละผูเ้ชีย่วชาญแนะน า โดย
ผลของแบบประเมนิค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ผูว้จิยัไดน้ าเสนอไวใ้นภาคผนวก ข 

ผูว้จิยัได้ด าเนินการทดสอบหาค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) เมื่อผู้วจิยัท าแบบประเมนิ
ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) และปรบัแก้ขอ้ค าถามตามทีผู่เ้ชีย่วชาญแนะน าแลว้ ผูว้จิยัไดน้ า
แบบสอบถามไปท าการทดลองแจก (Pilot Test) จ านวน 30 ชุด ทีไ่มใ่ช่กลุ่มตวัอย่าง เพื่อท าการ
วเิคราะหห์าค่าความเชื่อมัน่ โดยวธิกีารหาค่าสมัประสทิธิอ์ลัฟา (Alpha Coefficient) ของครอน
บาช (Cronbach) โดยผลการทดสอบเครือ่งมอืสามารถจ าแนกตามปจัจยัไดด้งัน้ี 
 
ตารางท่ี 3.1 ค่าสมัประสทิธิอ์ลัฟาของครอนบาช (Cronbach’s Alpha) ตวัแปรในการศกึษา

วจิยั 
 

 Cronbach's Alpha 

การรบัรู้รปูแบบการส่ือสารองคก์าร  0.866 
 1. การวจิยัส ารวจ 0.901 
 2. ความสม ่าเสมอ 0.822 
 3. การสื่อสารระหว่างบุคคล 0.823 
 4. ความแปลกใหมส่รา้งสรรค์ 0.919 

การรบัรู้ส่ือประชาสมัพนัธ์ 0.824 
 1. สื่ออเิลก็ทรอนิกส ์ 0.866 
 2. สื่อสิง่พมิพ ์ 0.838 
 3. สื่อสงัคมออนไลน์ 0.868 
 4. สื่อบุคคล 0.695 
 5. สื่อกจิกรรม 0.805 
 6. สื่อเบด็เตลด็ 0.874 
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ตารางท่ี 3.1 (ต่อ) 
 

 Cronbach's Alpha 

การรบัรู้การส่ือสารวฒันธรรมองคก์าร 0.876 
 1. มุง่ผลส าเรจ็  0.857 
 2. มุง่เน้นลกูคา้  0.932 
 3. สรา้งนวตักรรม  0.962 
 4. ใหค้วามส าคญัแก่ภาวะผูน้ า  0.919 
 5. จดัองคก์ารสอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้ม 0.888 
 6. ท างานเป็นทมี  0.882 
 7. จดัการเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร  0.825 
 8. ลดการควบคุม  0.698 
 9. มมีาตรฐานจรยิธรรมและรบัผดิชอบต่อสงัคม 0.882 
 10. การจดัการทรพัยากรมนุษย ์ 0.915 

ผลการปฏิบติังาน 0.868 
 1. การเรยีนรูแ้ละพฒันา 0.864 
 2. การตดัสนิใจและการแกไ้ขปญัหา 0.885 
 3. การปรบัตวัและความยดืหยุ่นในการท างาน 0.789 
 4. การท างานเป็นทมี 0.929 
 5. การสื่อสาร 0.850 
 6. ความสามารถเฉพาะทาง 0.892 

 
3.6 การเกบ็ข้อมลู 
 

เมือ่ผูว้จิยัไดด้ าเนินการทดสอบเครือ่งมอืในการวจิยัแลว้ จากนัน้จงึลงมอืเกบ็ขอ้มลู โดย
ผูว้จิยัไดส้รา้งแบบสอบถามออนไลน์ผ่านทาง Google Survey และสรา้งลงิก์ (Link) ส าหรบัเขา้
ไปตอบแบบสอบถาม (Link: https://goo.gl/forms/oInwacxLKArkIeVT2) โดยแบ่งส่วนของข้อ
ค าถามเป็น 5 ส่วน ตามตวัแปรที่ใช้ในการศึกษา ทัง้นี้ ในการสรา้งแบบสอบถามออนไลน์นัน้ 
ผู้วจิยัได้ก าหนดให้ผู้ตอบแบบสอบถามต้องตอบค าตอบในทุกขอ้ในส่วนนัน้  ๆ จงึจะสามารถ
ตอบในส่วนต่อไปได ้



42 

การเกบ็ขอ้มลูผูว้จิยัไดต้ดิต่อไปยงัผูจ้ดัการฝา่ยต่าง ๆ ของแต่ละบรษิทัเพื่อชีแ้จงและขอ
อนุญาตเกบ็ขอ้มลู จากนัน้ จงึไดท้ าการส่งลงิก ์(Link) แบบสอบถามผ่านทางไลน์ (Line) ส่วนตวั 
เพื่อใหผู้จ้ดัการฝ่ายต่าง ๆ ของแต่ละบรษิทั กระจายแบบสอบถามไปยงักลุ่มไลน์ (Line Group) 
ของฝา่ยตนเอง โดยมรีะยะเวลาในการเกบ็ขอ้มลูฝา่ยละไมเ่กนิ 2 อาทติย ์

 
3.7 ระยะเวลาในการเกบ็ข้อมลู  
 

ในการศกึษาครัง้นี้ ผูว้จิยัใชร้ะยะเวลาในการเกบ็ขอ้มลูทัง้หมดจ านวน 1 เดอืน ระหว่าง
วนัที ่5 มนีาคม 2561 ถงึวนัที ่27 มนีาคม 2561 
 

3.8 การวิเคราะหข้์อมลู 
 

การวเิคราะหข์อ้มลูทีร่วบรวมไดจ้ากแบบสอบถามดว้ยโปรแกรมคอมพวิเตอร ์ดงันี้ 
ตอนที่ 1 ลกัษณะประชากรศาสตร ์เพศ อายุ อายุการท างาน ระดบัการศกึษา ขนาด

องคก์าร สถติทิีใ่ชค้อื จ านวน และค่ารอ้ยละ 
ตอนที ่2 การรบัรูร้ปูแบบการสื่อสารองคก์าร ไดแ้ก่ การวจิยัส ารวจ  ความสม ่าเสมอ การ

สื่อสารระหว่างบุคคล และความแปลกใหมส่รา้งสรรค ์โดยก าหนดใหค้ะแนนดงันี้ 
 

 ระดบัการรบัรูส้ม ่าเสมอ   ก าหนดให ้ 5  คะแนน 
 ระดบัการรบัรูบ้่อยครัง้  ก าหนดให ้ 4 คะแนน 
 ระดบัการรบัรูน้าน ๆ ครัง้ ก าหนดให ้ 3 คะแนน 
 ระดบัการรบัรูแ้ทบไมเ่คย ก าหนดให ้ 2 คะแนน 
 ระดบัการรบัรูไ้มเ่คย  ก าหนดให ้ 1 คะแนน 
  

แล้วหาค่าเฉลี่ยเกณฑ์คะแนนของค าตอบของแบบสอบถามโดยใช้เกณฑ์ในการแปล
ความหมายค่าเฉลีย่ดงันี้ 

 
ค่าเฉลีย่  4.21 - 5.00 หมายถงึ ระดบัการรบัรูส้ม ่าเสมอ 

 ค่าเฉลีย่  3.41 - 4.20 หมายถงึ ระดบัการรบัรูบ้่อยครัง้ 
ค่าเฉลีย่  2.61 - 3.40 หมายถงึ ระดบัการรบัรูน้าน ๆ ครัง้ 
ค่าเฉลีย่  1.81 - 2.60 หมายถงึ ระดบัการรบัรูแ้ทบไมเ่คย 
ค่าเฉลีย่  1.00 - 1.80 หมายถงึ ระดบัการรบัรูไ้มเ่คย 
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ตอนที ่ 3 การรบัรูส้ ื่อประชาสมัพนัธ ์ไดแ้ก่ สื่อบุคคล สื่ออเิลก็ทรอนิกส ์สื่อสิง่พมิพ ์สื่อ
กจิกรรม สื่อสงัคมออนไลน์ สื่อเบด็เตลด็  โดยก าหนดใหค้ะแนนดงันี้  

 
 ระดบัการรบัรูส้ม ่าเสมอ  ก าหนดให ้ 5  คะแนน 
 ระดบัการรบัรูบ้่อยครัง้  ก าหนดให ้ 4 คะแนน 
 ระดบัการรบัรูน้าน ๆ ครัง้ ก าหนดให ้ 3 คะแนน 
 ระดบัการรบัรูแ้ทบไมเ่คย ก าหนดให ้ 2 คะแนน 
 ระดบัการรบัรูไ้มเ่คย  ก าหนดให ้ 1 คะแนน 
  

แล้วหาค่าเฉลี่ยเกณฑค์ะแนนของค าตอบของแบบสอบถามโดยใช้เกณฑ์ในการแปล
ความหมายค่าเฉลีย่ดงันี้ 

ค่าเฉลีย่  4.21 - 5.00 หมายถงึ ระดบัการรบัรูส้ม ่าเสมอ 
 ค่าเฉลีย่  3.41 - 4.20 หมายถงึ ระดบัการรบัรูบ้่อยครัง้ 

ค่าเฉลีย่  2.61 - 3.40 หมายถงึ ระดบัการรบัรูน้าน ๆ ครัง้ 
ค่าเฉลีย่  1.81 - 2.60 หมายถงึ ระดบัการรบัรูแ้ทบไมเ่คย 
ค่าเฉลีย่  1.00 - 1.80 หมายถงึ ระดบัการรบัรูไ้มเ่คย 
 
ตอนที่ 4 การรบัรูก้ารสื่อสารวฒันธรรมองคก์าร ได้แก่ การมุ่งผลส าเสรจ็ การมุ่งเน้น

ลูกค้า การสร้างนวตักรรม การให้ความส าคญักบัภาวะผู้น า การจดัองค์การให้สอดคล้องกับ
สภาพแวดลอ้ม การท างานเป็นทมี การจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร การลดการ
ควบคุม การมมีาตรฐานจรยิธรรมและรบัผดิชอบต่อสงัคม และการจดัการทรพัยากรมนุษย์ โดย
ก าหนดใหค้ะแนนดงันี้ 

 
ระดบัการรบัรูส้ม ่าเสมอ   ก าหนดให ้ 5  คะแนน 

 ระดบัการรบัรูบ้่อยครัง้  ก าหนดให ้ 4 คะแนน 
 ระดบัการรบัรูน้าน ๆ ครัง้ ก าหนดให ้ 3 คะแนน 
 ระดบัการรบัรูแ้ทบไมเ่คย ก าหนดให ้ 2 คะแนน 
 ระดบัการรบัรูไ้มเ่คย  ก าหนดให ้ 1 คะแนน 
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แล้วหาค่าเฉลี่ยเกณฑ์คะแนนของค าตอบของแบบสอบถามโดยใช้เกณฑ์ในการแปล
ความหมายค่าเฉลีย่ดงันี้ 
 

ค่าเฉลีย่  4.21 - 5.00 หมายถงึ ระดบัการรบัรูส้ม ่าเสมอ 
 ค่าเฉลีย่  3.41 - 4.20 หมายถงึ ระดบัการรบัรูบ้่อยครัง้ 

ค่าเฉลีย่  2.61 - 3.40 หมายถงึ ระดบัการรบัรูน้าน ๆ ครัง้ 
ค่าเฉลีย่  1.81 - 2.60 หมายถงึ ระดบัการรบัรูแ้ทบไมเ่คย 
ค่าเฉลีย่  1.00 - 1.80 หมายถงึ ระดบัการรบัรูไ้มเ่คย 
 
ตอนที่ 5 ผลการปฏบิตังิาน ได้แก่ การเรยีนรูแ้ละพฒันา การตดัสนิใจและการแก้ไข

ปญัหา การปรบัตวัและความยดืหยุน่ในงาน การท างานเป็นทมี การสื่อสาร ความสามารถเฉพาะ
ทาง โดยก าหนดใหค้ะแนนดงันี้ 

 
ระดบัการแสดงพฤตกิรรมสม ่าเสมอ   ก าหนดให ้ 5  คะแนน 

 ระดบัการแสดงพฤตกิรรมบ่อยครัง้  ก าหนดให ้ 4 คะแนน 
 ระดบัการแสดงพฤตกิรรมนาน ๆ ครัง้  ก าหนดให ้ 3 คะแนน 
 ระดบัการแสดงพฤตกิรรมแทบไมเ่คย  ก าหนดให ้ 2 คะแนน 
 ระดบัการแสดงพฤตกิรรมไมเ่คย   ก าหนดให ้ 1 คะแนน 
 

แล้วหาค่าเฉลี่ยเกณฑ์คะแนนของค าตอบของแบบสอบถามโดยใช้เกณฑ์ในการแปล
ความหมายค่าเฉลีย่ดงันี้ 
 

ค่าเฉลีย่  4.21 - 5.00 หมายถงึ ระดบัการแสดงพฤตกิรรมสม ่าเสมอ 
 ค่าเฉลีย่  3.41 - 4.20 หมายถงึ ระดบัการแสดงพฤตกิรรมบ่อยครัง้ 

ค่าเฉลีย่  2.61 - 3.40 หมายถงึ ระดบัการแสดงพฤตกิรรมนาน ๆ ครัง้ 
ค่าเฉลีย่  1.81 - 2.60 หมายถงึ ระดบัการแสดงพฤตกิรรมแทบไมเ่คย 
ค่าเฉลีย่  1.00 - 1.80 หมายถงึ ระดบัการแสดงพฤตกิรรมไมเ่คย 

  



45 

3.9 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะหข้์อมลู 
 

3.9.2 สถิติเชิงพรรณนา 
3.9.2.1 วเิคราะหข์อ้มูลปจัจยัส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ใชค้่าความถี ่

(Frequency) ค่ารอ้ยละ (Percentage) 
3.9.2.2 วิเคราะห์ปจัจยัด้านการรบัรู้รูปแบบการสื่อสารองค์การ การรบัรู้สื่อ

ประชาสมัพนัธ ์การรบัรูก้ารสื่อสารวฒันธรรมองค์การและผลการปฏบิตังิาน ค่าเฉลี่ย (X) และ
ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.) 

 
3.9.2 สถิติเชิงวิเคราะห์ 
การทดสอบสมมตฐิาน ในงานวจิยัครัง้นี้จะใช้การวเิคราะห ์หาความสมัพนัธ์โดยใช ้ค่า

สมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์แบบเพยีร์สนัและการวเิคราะห์การถดถอยสหสมัพนัธ์เชงิเส้น โดยการ
ทดสอบสมมตฐิานใชร้ะดบัความมนียัส าคญั .05 ก าหนดระดบันยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

 
 



 

บทท่ี 4 
 

ผลการวิเคราะหข้์อมูล 
 

การศกึษาเรื่อง “การรบัรูร้ปูแบบการสื่อสารองค์การ สื่อประชาสมัพนัธ์ และการสื่อสาร
วัฒนธรรมองค์การ ที่พยากรณ์ผลการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทเอกชนในเขต
กรงุเทพมหานคร” ในการวเิคราะหข์อ้มลู ผูว้จิยัน าเสนอผลวเิคราะหข์อ้มลูตามล าดบัต่อไปนี้ 
 
4.1 การวิเคราะหข้์อมลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
 

การวิเคราะห์ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ อายุงาน ระดับ
การศกึษา และขนาดองคก์าร โดยน าเสนอในรปูแบบของจ านวนและรอ้ยละ ดงัตารางที ่4.1 ถงึ 
4.5 

 
ตารางท่ี 4.1  จ านวนและรอ้ยละของกลุ่มตวัอยา่ง จ าแนกตามเพศ 
 
 เพศ จ านวน ร้อยละ 
 หญงิ 461 86.5 
 ชาย 72 13.5 
 รวม 533 100 

 
จากตารางที ่4.1 พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ มจี านวน 461 คน คดิเป็น

รอ้ยละ 86.5 และเพศชาย มจี านวน 72 คน คดิเป็นรอ้ยละ13.5 
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ตารางท่ี 4.2  จ านวนและรอ้ยละของกลุ่มตวัอยา่ง จ าแนกตามอายุ 
 
 อายุ จ านวน ร้อยละ 
 21 – 30 ปี 222 41.7 
 31 – 40 ปี 226 42.4 
 41 – 50 ปี 63 11.8 
 51 – 60 ปี 22 4.1 
 รวม 533 100 

 
จากตารางที ่4.2 พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มอีายุระหว่าง 31 – 40 ปี มจี านวน 226 

คน คดิเป็นรอ้ยละ 42.4 รองลงมามอีายุระหว่าง 21 – 30 ปี มจี านวน 222 คน คดิเป็นร้อยละ 
41.7 และอนัดบัสุดทา้ยของกลุ่มตวัอย่างคอื อายุระหว่าง 51 – 60 ปี มจี านวน 22 คน คดิเป็น
รอ้ยละ 4.1 
 
ตารางท่ี 4.3  จ านวนและรอ้ยละของกลุ่มตวัอยา่ง จ าแนกตามอายกุารท างาน 
 
 อายกุารท างาน จ านวน ร้อยละ 
 1 – 5 ปี 262 49.2 
 6 – 10 ปี 107 20.1 
 11 – 15 ปี 66 12.4 
 16 – 20 ปี 52 9.8 
 21 – 25 ปี 25 4.7 
 26 – 30 ปี 12 2.3 
 มากกว่า 30 ปี 9 1.7 
 รวม 533 100 

 
จากตารางที่ 4.3 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มอีายุการท างานระหว่าง 1 – 5 ปี มี

จ านวน 262 คน คดิเป็นร้อยละ 49.2 รองลงมามอีายุการท างานระหว่าง 6 – 10 ปี มจี านวน 
107 คน คดิเป็นรอ้ยละ 20.1 และอนัดบัสุดทา้ยของกลุ่มตวัอย่างคอื อายุการท างานมากกว่า 30 
ปี มจี านวน 9 คน คดิเป็นรอ้ยละ 1.7 
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ตารางท่ี 4.4  จ านวนและรอ้ยละของกลุ่มตวัอยา่ง จ าแนกตามระดบัการศกึษา 
 
 ระดบัการศึกษา จ านวน ร้อยละ 
 ต ่ากว่าปรญิญาตร ี 100 18.8 
 ปรญิญาตร ี 353 66.2 
 ปรญิญาโท 79 14.8 
 สงูกว่าปรญิญาโท 1 .2 
 รวม 533 100 
 

จากตารางที่ 4.4 พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มกีารศึกษาอยู่ในระดบัปรญิญาตร ีมี
จ านวน 353 คน คดิเป็นรอ้ยละ 66.2 รองลงมาคอืมกีารศกึษาอยู่ในระดบัต ่ากว่าปรญิญาตร ีมี
จ านวน 100 คน คดิเป็นรอ้ยละ 18.8 และอนัดบัสุดทา้ยคอืมรีะดบัการศกึษาสูงกว่าปรญิญาโท มี
จ านวน 1 คน คดิเป็นรอ้ยละ .2 
 
ตารางท่ี 4.5  จ านวนและรอ้ยละของกลุ่มตวัอยา่ง จ าแนกตามขนาดองคก์าร 
 
 ขนาดองคก์าร จ านวน ร้อยละ 
 องคก์ารขนาดเลก็ (พนกังานน้อยกว่า 100 คน) 15 2.8 
 องคก์ารขนาดกลาง (พนกังานระหว่าง  

101 – 1,000 คน) 
63 11.8 

 องคก์ารขนาดใหญ่ (พนกังานมากกว่า 1,000 คน) 455 85.4 
 รวม 533 100 

  
จากตารางที่ 4.5 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ท างานอยู่ในองค์การขนาดใหญ่ 

(พนกังานมากกว่า 1,000 คน) มจี านวน 455 คน คดิเป็นรอ้ยละ 85.4 รองลงมาคอืท างานอยู่ใน
องคก์ารขนาดกลาง (พนักงานระหว่าง 101 – 1,000 คน) มจี านวน 63 คน คดิเป็นรอ้ยละ 11.8 
และสุดท้ายท างานอยู่ในองค์การขนาดเล็ก (พนักงานน้อยกว่า 100 คน) มจี านวน 15 คน คดิ
เป็นรอ้ยละ 2.8 
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4.2 การวิเคราะหข้์อมลูของการรบัรู้รปูแบบการส่ือสารองคก์าร 
 

การวเิคราะหข์อ้มลูของการรบัรูร้ปูแบบการสื่อสารองคก์าร ไดแ้ก่ การวจิยัส ารวจ ความ
สม ่าเสมอ การสื่อสารระหว่างบุคคล ความแปลกใหมส่รา้งสรรค ์ดงัตารางที ่4.6 ถงึ 4.10 
 
ตารางท่ี 4.6 ค่าเฉลีย่และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานของระดบัการรบัรูร้ปูแบบการสื่อสารองคก์าร 

ดา้นการวจิยัส ารวจ 
 

 การรบัรู้รปูแบบการส่ือสารองคก์าร ( ̅) S.D. ระดบัการรบัรู้ 
1. องคก์ารของท่านมกีารสอบถามขอ้มลูเกีย่วกบั

วฒันธรรมองคก์าร 
4.16 1.038 บ่อยครัง้ 

2. องคก์ารของท่านมกีารทดสอบความรูเ้กีย่วกบั
วฒันธรรมองคก์าร 

4.08 1.143 บ่อยครัง้ 

3. องคก์ารของท่านมกีารสอบถามความคดิเหน็
เกีย่วกบัวฒันธรรมองคก์าร 

4.03 1.097 บ่อยครัง้ 

 รวม 4.08 1.025 บ่อยครัง้ 
 
จากตารางที่ 4.6 พบว่า ในภาพรวมการรบัรู้รูปแบบการสื่อสารองค์การด้านการวจิยั

ส ารวจ กลุ่มตวัอย่างมรีะดบัการรบัรูรู้ปแบบการสื่อสารองค์การอยู่ในระดบับ่อยครัง้ มคี่า เฉลี่ย 
4.08 โดยเมื่อแจงเป็นรายขอ้พบว่า องค์การของท่านมกีารสอบถามขอ้มูลเกี่ยวกบัวฒันธรรม
องคก์าร มคี่าเฉลีย่สูงทีสุ่ดคอื 4.16 รองลงมาคอื องคก์ารของท่านมกีารทดสอบความรูเ้กี่ยวกบั
วฒันธรรมองคก์าร มคี่าเฉลีย่ 4.08 และอนัดบัสุดทา้ยคอื องคก์ารของท่านมกีารสอบถามความ
คดิเหน็เกีย่วกบัวฒันธรรมองคก์าร มคี่าเฉลีย่คอื 4.03 
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ตารางท่ี 4.7 ค่าเฉลีย่และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานของระดบัการรบัรูร้ปูแบบการสื่อสารองคก์าร 
ดา้นความสม ่าเสมอ 

 
 การรบัรู้รปูแบบการส่ือสารองคก์าร ( ̅) S.D. ระดบัการรบัรู้ 

1. ท่านไดร้บัขา่วสารเกีย่วกบัวฒันธรรมองคก์าร 4.23 .963 สม ่าเสมอ 
2. ท่านเหน็ป้ายหรอืขอ้มลูวฒันธรรมองคก์ารในที่

ท างาน 
4.27 .953 สม ่าเสมอ 

3. องคก์ารของท่านสื่อสารเรือ่งวฒันธรรมองคก์าร
หลากหลายช่องทาง 

4.25 .982 สม ่าเสมอ 

 รวม 4.25 .892 สม ่าเสมอ 
 

จากตารางที่ 4.7 พบว่า ในภาพรวมการรบัรู้รูปแบบการสื่อสารองค์การด้านความ
สม ่าเสมอ กลุ่มตัวอย่างมรีะดับการรบัรู้รูปแบบการสื่อสารองค์การอยู่ในระดบัสม ่าเสมอ มี
ค่าเฉลี่ย 4.25 โดยเมื่อแจงเป็นรายข้อพบว่า ท่านเหน็ป้ายหรอืข้อมูลวฒันธรรมองค์การในที่
ท างาน มคี่าเฉลีย่สูงทีสุ่ดคอื 4.27 รองลงมาคอืองคก์ารของท่านสื่อสารเรื่องวฒันธรรมองคก์าร
หลากหลายช่องทาง มีค่าเฉลี่ย 4.25 และอันดับสุดท้ายคือ ท่านได้ร ับข่าวสารเกี่ยวกับ
วฒันธรรมองคก์าร มคี่าเฉลีย่คอื 4.23 
 
ตารางท่ี 4.8 ค่าเฉลีย่และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานของระดบัการรบัรูร้ปูแบบการสื่อสารองคก์าร 

ดา้นการสื่อสารระหว่างบุคคล 
 
 การรบัรู้รปูแบบการส่ือสารองคก์าร ( ̅) S.D. ระดบัการรบัรู้ 

1. องคก์ารของท่านมกีารใชต้วัแทนในการสื่อสาร
วฒันธรรมองคก์าร 

4.16 1.036 บ่อยครัง้ 

2. ผูบ้รหิารระดบัสงูมกีารกล่าวถงึวฒันธรรม
องคก์าร 

4.19 .975 บ่อยครัง้ 

 รวม 4.17 .950 บ่อยครัง้ 
 

จากตารางที ่4.8 พบว่า ในภาพรวมการรบัรูร้ปูแบบการสื่อสารองคก์ารดา้นการสื่อสาร
ระว่างบุคคล กลุ่มตวัอย่างมรีะดบัการรบัรู้รูปแบบการสื่อสารองค์การอยู่ในระดบับ่อยครัง้ มี
ค่าเฉลีย่ 4.17 โดยเมื่อแจงเป็นรายขอ้พบว่า ผูบ้รหิารระดบัสูงมกีารกล่าวถงึวฒันธรรมองคก์าร 
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มคี่าเฉลีย่สงูทีสุ่ดคอื 4.19 รองลงมาคอืองคก์ารของท่านมกีารใชต้วัแทนในการสื่อสารวฒันธรรม
องคก์าร มคี่าเฉลีย่ 4.16 
 
ตารางท่ี 4.9 ค่าเฉลีย่และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานของระดบัการรบัรูร้ปูแบบการสื่อสารองคก์าร 

ดา้นความแปลกใหมส่รา้งสรรค ์
 
 การรบัรู้รปูแบบการส่ือสารองคก์าร ( ̅) S.D. ระดบัการรบัรู้ 

1. ท่านรบัรูข้า่วสารวฒันธรรมองคก์ารผ่านทาง 
Social Media  

4.14 1.065 บ่อยครัง้ 

2. องคก์ารของท่านมกีารจดักจิกรรมใหพ้นกังาน 4.18 1.031 บ่อยครัง้ 
 รวม 4.16 .992 บ่อยครัง้ 

 
จากตารางที ่4.9 พบว่า ในภาพรวมการรบัรูร้ปูแบบการสื่อสารองคก์ารดา้นความแปลก

ใหม่สรา้งสรรค์ กลุ่มตวัอย่างมรีะดบัการรบัรูรู้ปแบบการสื่อสารองค์การอยู่ในระดบับ่อยครัง้ มี
ค่าเฉลี่ย 4.16 โดยเมื่อแจงเป็นรายขอ้พบว่า องค์การของท่านมกีารจดักจิกรรมใหพ้นักงาน มี
ค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ 4.18 รองลงมาคือ ท่านรบัรู้ข่าวสารวฒันธรรมองค์การผ่านทาง Social 
Media มคี่าเฉลีย่ 4.14 
 
ตารางท่ี 4.10 ค่าเฉลีย่และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานของระดบัการรบัรูร้ปูแบบการสื่อสาร

องคก์ารทุกดา้น 
 
 การรบัรู้รปูแบบการส่ือสารองคก์าร ( ̅) S.D. ระดบัการรบัรู้ 

1. การวจิยัส ารวจ 4.08 1.025 บ่อยครัง้ 
2. ความสม ่าเสมอ 4.25 .892 สม ่าเสมอ 
3. การสื่อสารระหว่างบุคคล 4.17 .950 บ่อยครัง้ 
4. ความแปลกใหมส่รา้งสรรค์ 4.16 .992 บ่อยครัง้ 

 รวม 4.16 .906 บ่อยครัง้ 
 
จากตารางที ่4.10 พบว่า ในภาพรวมการรบัรูรู้ปแบบการสื่อสารองค์การทุกด้าน กลุ่ม

ตวัอยา่งมรีะดบัการรบัรูร้ปูแบบการสื่อสารองคก์ารอยู่ในระดบับ่อยครัง้ มคี่าเฉลีย่ 4.16 โดยเมื่อ
แจงเป็นรายขอ้พบว่า ดา้นความสม ่าเสมอ มคี่าเฉลี่ยสูงที่สุดคอื 4.2502 รองลงมาคอื ด้านการ
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สื่อสารระหว่างบุคคล มคี่าเฉลีย่ 4.1754 และอนัดบัสุดทา้ยคอื ดา้นการวจิยัส ารวจ มคี่าเฉลีย่ คอื 
4.0882 
 

4.3 การวิเคราะหข้์อมลูของการใช้การรบัรู้ส่ือประชาสมัพนัธ ์
 

การวเิคราะห์ขอ้มูลของการรบัรูส้ ื่อประชาสมัพนัธ์ ไดแ้ก่ สื่ออเิลก็ทรอนิกส์ สื่อสิง่พมิพ ์
สื่อสงัคมออนไลน์ สื่อบุคคล สื่อกจิกรรม และสื่อเบด็เตลด็ ดงัตารางที ่4.11 ถงึ 4.17 

 
ตารางท่ี 4.11 ค่าเฉลีย่และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานของระดบัการรบัรูส้ ื่อประชาสมัพนัธ ์ 

ดา้นสื่ออเิลก็ทรอนิกส์ 
 
 การรบัรู้ส่ือประชาสมัพนัธ์ ( ̅) S.D. ระดบัการรบัรู้ 

1. โทรทศัน์ 3.38 1.383 นาน ๆ ครัง้ 
2. เสยีงตามสาย 3.04 1.342 นาน ๆ ครัง้ 
3. จดหมายอเิลก็ทรอนิกส์ 4.22 1.057 สม ่าเสมอ 
4. อนิทราเน็ต, โลตสัโน้ต (Lotus note) 4.20 1.063 บ่อยครัง้ 
5. ภาพยนตรท์ีส่ ื่อสารภายในองคก์าร 3.53 1.306 บ่อยครัง้ 

 รวม 3.67 .938 บ่อยครัง้ 
 
จากตารางที่ 4.11 พบว่า ในภาพรวมการรบัรูส้ ื่อประชาสมัพนัธ์ ด้านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์

กลุ่มตวัอย่างมรีะดบัการรบัรู้การใช้การรบัรู้สื่อประชาสมัพนัธ์อยู่ในระดบับ่อยครัง้ มคี่า เฉลี่ย 
3.67 โดยเมือ่แจงเป็นรายขอ้พบว่า จดหมายอเิลก็ทรอนิกส์ มคี่าเฉลีย่สูงทีสุ่ดคอื 4.22 รองลงมา
คอื อนิทราเน็ต, โลตสัโน้ต มคี่าเฉลี่ย 4.20 และอนัดบัสุดท้ายคอื เสยีงตามสาย มคี่าเฉลีย่ คอื 
3.04 
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ตารางท่ี 4.12 ค่าเฉลีย่และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานของระดบัการรบัรูส้ ื่อประชาสมัพนัธ ์ 
ดา้นสื่อสิง่พมิพ ์

 
 การรบัรู้ส่ือประชาสมัพนัธ์ ( ̅) S.D. ระดบัการรบัรู้ 

1. ประกาศพนกังาน เช่น ประกาศตดิบอรด์
พนกังาน 

4.17 1.037 บ่อยครัง้ 

2. วารสารภายในองคก์าร 4.00 1.171 บ่อยครัง้ 
3. แผ่นพบั ใบปลวิ 3.25 1.307 นาน ๆ ครัง้ 

 รวม 3.80 1.010 บ่อยครัง้ 
 
จากตารางที่ 4.12 พบว่า ในภาพรวมการรบัรูส้ ื่อประชาสมัพนัธ์ ด้านสื่อสิง่พมิพ์ กลุ่ม

ตวัอยา่งมรีะดบัการรบัรูส้ ื่อประชาสมัพนัธ ์อยู่ในระดบับ่อยครัง้ มคี่าเฉลีย่ 3.80 โดยเมื่อแจงเป็น
รายข้อพบว่า ประกาศพนักงาน เช่น ประกาศติดบอร์ดพนักงาน มคี่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ 4.17 
รองลงมาคอื วารสารภายในองค์การ มคี่าเฉลี่ย 4.00 และอนัดบัสุดท้ายคอื แผ่นพบั ใบปลวิ มี
ค่าเฉลีย่ คอื 3.25 
 
ตารางท่ี 4.13 ค่าเฉลีย่และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานของระดบัการรบัรูส้ ื่อประชาสมัพนัธ ์ 

ดา้นสื่อสงัคมออนไลน์ 
 

 การรบัรู้ส่ือประชาสมัพนัธ์ ( ̅) S.D. ระดบัการรบัรู้ 
1. ไลน์ (Line) 4.03 1.318 บ่อยครัง้ 
2. เฟซบุ๊กของบรษิทั (Facebook) 3.95 1.320 บ่อยครัง้ 
3. แยมเมอร ์(Yammer) 3.86 1.540 บ่อยครัง้ 
4. อนิสตาแกรมของบรษิทั (Instagram) 3.21 1.554 นาน ๆ ครัง้ 

 รวม 3.76 1.234 บ่อยครัง้ 
 
จากตารางที ่4.13 พบว่า ในภาพรวมการรบัรูส้ ื่อประชาสมัพนัธ ์ดา้นสื่อสงัคมออนไลน์ 

กลุ่มตวัอย่างมรีะดบัการรบัรูส้ ื่อประชาสมัพนัธอ์ยู่ในระดบับ่อยครัง้ มคี่าเฉลีย่ 3.76 โดยเมื่อแจง
เป็นรายขอ้พบว่า ไลน์ มคี่าเฉลี่ยสูงทีสุ่ดคอื 4.03 รองลงมาคอื เฟซบุ๊กของบรษิทั มคี่าเฉลี่ย 
3.95 และอนัดบัสุดทา้ยคอื อนิสตาแกรมของบรษิทั มคี่าเฉลีย่ คอื 3.21 
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ตารางท่ี 4.14 ค่าเฉลีย่และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานของระดบัการรบัรูส้ ื่อประชาสมัพนัธ ์ 
ดา้นสื่อบุคคล 

 
 การรบัรู้ส่ือประชาสมัพนัธ์ ( ̅) S.D. ระดบัการรบัรู้ 

1. พรติตี ้หรอื แบรนด ์แอมบาสเดอร ์ 3.23 1.458 นาน ๆ ครัง้ 
2. การสื่อสารจากผูบ้รหิาร 3.95 1.111 บ่อยครัง้ 

 รวม 3.59 1.136 บ่อยครัง้ 
 
จากตารางที่ 4.14 พบว่า ในภาพรวมการรบัรู้สื่อประชาสมัพนัธ์ ด้านสื่อบุคคล กลุ่ม

ตวัอย่างมรีะดบัการรบัรูส้ ื่อประชาสมัพนัธอ์ยู่ในระดบับ่อยครัง้ มคี่าเฉลีย่ 3.59 โดยเมื่อแจงเป็น
รายข้อพบว่า การสื่อสารจากผู้บรหิาร มคี่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ 3.95 รองลงมาคือ พรติตี้ หรือ 
แบรนด ์แอมบาสเดอร ์มคี่าเฉลีย่ 3.23 

  
ตารางท่ี 4.15 ค่าเฉลีย่และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานของระดบัการรบัรูส้ ื่อประชาสมัพนัธ ์ 

ดา้นสื่อกจิกรรม 
 
 การรบัรู้ส่ือประชาสมัพนัธ์ ( ̅) S.D. ระดบัการรบัรู้ 

1. กจิกรรมตามเทศกาล 4.07 1.052 บ่อยครัง้ 
2. การประชุมต่าง ๆ 4.15 .995 บ่อยครัง้ 

 รวม 4.10 .935 บ่อยครัง้ 
 
จากตารางที ่4.15 พบว่า ในภาพรวมการรบัรูส้ ื่อประชาสมัพนัธ์ ด้านสื่อกจิกรรม กลุ่ม

ตวัอย่างมรีะดบัการรบัรูส้ ื่อประชาสมัพนัธอ์ยู่ในระดบับ่อยครัง้ มคี่าเฉลีย่ 4.10 โดยเมื่อแจงเป็น
รายขอ้พบว่า การประชุมต่าง ๆ มคี่าเฉลีย่สงูทีสุ่ดคอื 4.15 รองลงมาคอื กจิกรรมตามเทศกาล มี
ค่าเฉลีย่ 4.07 
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ตารางท่ี 4.16 ค่าเฉลีย่และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานของระดบัการรบัรูส้ ื่อประชาสมัพนัธ ์ 
ดา้นสื่อเบด็เตลด็ 

 
 การรบัรู้ส่ือประชาสมัพนัธ์ ( ̅) S.D. ระดบัการรบัรู้ 

1. ของรางวลัต่าง ๆ ในการรว่มกจิกรรมวฒันธรรม
องคก์าร เช่น ตุ๊กตา 

3.94 1.133 บ่อยครัง้ 

2. ป้ายสญัลกัษณ์ 4.05 1.046 บ่อยครัง้ 
3. อุปกรณ์เครือ่งใชส้ านกังาน เช่น ปากกา 

กระดาษ 
3.81 1.229 บ่อยครัง้ 

 รวม 3.93 1.010 บ่อยครัง้ 
 
จากตารางที ่4.16 พบว่า ในภาพรวมการรบัรูส้ ื่อประชาสมัพนัธ ์ดา้นสื่อเบด็เตลด็ กลุ่ม

ตวัอย่างมรีะดบัการรบัรูส้ ื่อประชาสมัพนัธอ์ยู่ในระดบับ่อยครัง้ มคี่าเฉลีย่ 3.93 โดยเมื่อแจงเป็น
รายขอ้พบว่า ป้ายสญัลกัษณ์ มคี่าเฉลีย่สูงทีสุ่ดคอื 4.05 รองลงมาคอื ของรางวลัต่าง ๆ ในการ
ร่วมกิจกรรมวฒันธรรมองค์การ เช่น ตุ๊กตา มคี่าเฉลี่ย 3.94 และอันดบัสุดท้ายคือ อุปกรณ์
เครือ่งใชส้ านกังาน เช่น ปากกา กระดาษ มคี่าเฉลีย่ คอื 3.81 

 
ตารางท่ี 4.17 ค่าเฉลีย่และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานของระดบัการรบัรูส้ ื่อประชาสมัพนัธ ์ 

ทุกดา้น 
 
 การรบัรู้ส่ือประชาสมัพนัธ์ ( ̅) S.D. ระดบัการรบัรู้ 

 สื่ออเิลก็ทรอนิกส ์ 3.67 .938 บ่อยครัง้ 
 สื่อสิง่พมิพ ์ 3.80 1.010 บ่อยครัง้ 
 สื่อสงัคมออนไลน์ 3.76 1.234 บ่อยครัง้ 
 สื่อบุคคล 3.59 1.136 บ่อยครัง้ 
 สื่อกจิกรรม 4.10 .935 บ่อยครัง้ 
 สื่อเบด็เตลด็ 3.93 1.010 บ่อยครัง้ 
 รวม 3.81 .920 บ่อยครัง้ 
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จากตารางที่ 4.17 พบว่า ในภาพรวมการใช้การรบัรู้สื่อประชาสมัพนัธ์ทุกด้าน กลุ่ม
ตวัอย่างมรีะดบัการรบัรูส้ ื่อประชาสมัพนัธอ์ยู่ในระดบับ่อยครัง้ มคี่าเฉลีย่ 3.81 โดยเมื่อแจงเป็น
รายขอ้พบว่า สื่อกจิกรรม มคี่าเฉลีย่สูงทีสุ่ดคอื 4.10 รองลงมาคอื สื่อเบด็เตลด็ มคี่าเฉลีย่ 3.93 
และอนัดบัสุดทา้ยคอื สื่อบุคคล มคี่าเฉลีย่ คอื 3.59 
 
4.4 การวิเคราะหข้์อมลูของการรบัรู้การส่ือสารวฒันธรรมองคก์าร 
 

การวิเคราะห์ข้อมูลของการรบัรู้การสื่อสารวัฒนธรรมองค์การ ได้แก่ ด้านการมุ่ง
ผลส าเรจ็ ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า ด้านการสรา้งนวตักรรม ด้านการให้ความส าคญัแก่ภาวะผู้น า 
ด้านการจดัองค์การสอดคล้องกับสภาพแวดล้อม ด้านการท างานเป็นทีม ด้านการจดัการ
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร ดา้นการลดการควบคุม ดา้นการมมีาตรฐานจรยิธรรมและ
รบัผดิชอบต่อสงัคม ดา้นการจดัการทรพัยากรมนุษย ์ดงัตารางที ่4.18 ถงึ 4.28 
 
ตารางท่ี 4.18 ค่าเฉลีย่และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานของระดบัการรบัรูก้ารสื่อสารวฒันธรรม

องคก์าร ดา้นการมุง่ผลส าเรจ็ 
 
 การรบัรู้การส่ือสารวฒันธรรมองคก์าร ( ̅) S.D. ระดบัการรบัรู้ 

1. ก าหนดเป้าหมายและสื่อสารอยา่งชดัเจน 4.17 .962 บ่อยครัง้ 
2. ผูบ้รหิารก าหนดเป้าหมายร่วมกบัพนกังาน 4.14 1.026 บ่อยครัง้ 
3. ระบุเป้าหมายทีส่ าคญัทีสุ่ดก่อน 4.19 .962 บ่อยครัง้ 
4. มุง่เน้นทีผ่ลงานมากกว่ากระบวนการ 4.01 .963 บ่อยครัง้ 

 รวม 4.12 .850 บ่อยครัง้ 
 
จากตารางที ่4.18 พบว่า ในภาพรวมการรบัรูก้ารสื่อสารวฒันธรรมองคก์าร ดา้นการมุ่ง

ผลส าเรจ็ กลุ่มตวัอย่างมรีะดบัการรบัรู้การสื่อสารวฒันธรรมองค์การ อยู่ในระดบับ่อยครัง้ มี
ค่าเฉลี่ย 4.12 โดยเมื่อแจงเป็นรายขอ้พบว่า การระบุเป้าหมายที่ส าคญัทีสุ่ดก่อน มคี่าเฉลี่ยสูง
ที่สุดคอื 4.19 รองลงมาคอื การก าหนดเป้าหมายและสื่อสารอย่างชดัเจนมคี่าเฉลี่ย 4.17 และ
อนัดบัสุดทา้ยคอื การมุง่เน้นทีผ่ลงานมากกว่ากระบวนการ มคี่าเฉลีย่ คอื 4.01 
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ตารางท่ี 4.19 ค่าเฉลีย่และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานของระดบัการรบัรูก้ารสื่อสารวฒันธรรม
องคก์าร ดา้นการมุง่เน้นลกูคา้ 

 
 การรบัรู้การส่ือสารวฒันธรรมองคก์าร ( ̅) S.D. ระดบัการรบัรู้ 

1. ส ารวจความคดิเหน็ของลกูคา้ 4.24 .952 สม ่าเสมอ 
2. รบัฟงัความคาดหวงัและค าวจิารณ์จากลกูคา้ 4.38 .871 สม ่าเสมอ 
3. ปรบัปรงุบรกิารเพื่อความพงึพอใจแก่ลกูคา้ 4.42 .847 สม ่าเสมอ 
4. เปิดเผยขอ้มลูทีเ่ป็นประโยชน์แก่ลกูคา้ 4.31 .888 สม ่าเสมอ 

 รวม 4.33 .804 สม ่าเสมอ 
 
จากตารางที่ 4.19 พบว่า ในภาพรวมการรบัรูก้ารสื่อสารวฒันธรรมองค์การ ด้านการ

มุง่เน้นลกูคา้ กลุ่มตวัอยา่งมรีะดบัการรบัรูก้ารสื่อสารวฒันธรรมองคก์าร อยู่ในระดบัสม ่าเสมอ มี
ค่าเฉลี่ย 4.33 โดยเมื่อแจงเป็นรายขอ้พบว่า การปรบัปรุงบรกิารเพื่อความพงึพอใจแก่ลูกค้า มี
ค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ 4.42 รองลงมาคือ การรบัฟงัความคาดหวงัและค าวิจารณ์จากลูกค้า มี
ค่าเฉลีย่ 4.38 และอนัดบัสุดทา้ยคอื การส ารวจความคดิเหน็ของลกูคา้ มคี่าเฉลีย่ คอื 4.24 
 
ตารางท่ี 4.20 ค่าเฉลีย่และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานของระดบัการรบัรูก้ารสื่อสารวฒันธรรม

องคก์าร ดา้นการสรา้งนวตักรรม 
 
 การรบัรู้การส่ือสารวฒันธรรมองคก์าร ( ̅) S.D. ระดบัการรบัรู้ 
1. ส่งเสรมิใหพ้นกังานมคีวามคดิสรา้งสรรค์ 4.22 .941 สม ่าเสมอ 
2. คดิคน้สรา้งสิง่ใหม่ๆ  เพื่อใหท้ างานไดง้่ายขึน้ 4.18 1.006 บ่อยครัง้ 
3. ปรบัปรงุกระบวนการท างานใหร้วดเรว็ 4.19 .992 บ่อยครัง้ 
4. กระตุน้ใหพ้นกังานคดิวธิกีารท างานใหม่ๆ   4.13 1.030 บ่อยครัง้ 
 รวม 4.17 .935 บ่อยครัง้ 

 
จากตารางที่ 4.20 พบว่า ในภาพรวมการรบัรูก้ารสื่อสารวฒันธรรมองค์การ ด้านการ

สรา้งนวตักรรม กลุ่มตวัอย่างมรีะดบัการรบัรูก้ารสื่อสารวฒันธรรมองคก์าร อยู่ในระดบับ่อยครัง้ 
มคี่าเฉลี่ย 4.17 โดยเมื่อแจงเป็นรายขอ้พบว่า การส่งเสรมิให้พนักงานมคีวามคดิสรา้งสรรค์ มี
ค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคอื 4.22 รองลงมาคอื การปรบัปรุงกระบวนการท างานให้รวดเรว็ มคี่าเฉลี่ย 
4.19 และอนัดบัสุดทา้ยคอื การกระตุน้ใหพ้นกังานคดิวธิกีารท างานใหม่ๆ  มคี่าเฉลีย่ คอื 4.13 
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ตารางท่ี 4.21 ค่าเฉลีย่และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานของระดบัการรบัรูก้ารสื่อสารวฒันธรรม
องคก์าร ดา้นการใหค้วามส าคญัแก่ภาวะผูน้ า 

 
 การรบัรู้การส่ือสารวฒันธรรมองคก์าร ( ̅) S.D. ระดบัการรบัรู้ 

1. ยกยอ่งชมเชยผูท้ีท่ างานไดด้ใีหเ้ป็นแบบอยา่ง 4.23 .959 สม ่าเสมอ 
2. มอบหมายงานใหพ้นกังานมสี่วนรว่ม 4.22 .908 สม ่าเสมอ 
3. ฝึกอบรมและพฒันาดา้นการบรหิาร 4.15 .966 บ่อยครัง้ 
4. ใหร้างวลัเมือ่บรรลุเป้าหมาย 4.16 1.032 บ่อยครัง้ 
 รวม 4.19 .868 บ่อยครัง้ 

 
จากตารางที ่4.21 พบว่า ในภาพรวมการรบัรูก้ารสื่อสารวฒันธรรมองคก์าร ดา้นการให้

ความส าคญัแก่ภาวะผูน้ า กลุ่มตวัอยา่งมรีะดบัการรบัรูก้ารสื่อสารวฒันธรรมองคก์าร อยู่ในระดบั
บ่อยครัง้ มคี่าเฉลีย่ 4.19 โดยเมือ่แจงเป็นรายขอ้พบว่า การยกย่องชมเชยผูท้ีท่ างานไดด้ใีหเ้ป็น
แบบอย่าง มคี่าเฉลี่ยสูงทีสุ่ดคอื 4.23 รองลงมาคอื การมอบหมายงานใหพ้นักงานมสี่วนร่วม มี
ค่าเฉลีย่ 4.22 และอนัดบัสุดทา้ยคอื การฝึกอบรมและพฒันาดา้นการบรหิาร มคี่าเฉลีย่ คอื 4.15 
 
ตารางท่ี 4.22 ค่าเฉลีย่และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานของระดบัการรบัรูก้ารสื่อสารวฒันธรรม

องคก์าร ดา้นการจดัองคก์ารสอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้ม 
 
 การรบัรู้การส่ือสารวฒันธรรมองคก์าร ( ̅) S.D. ระดบัการรบัรู้ 
1. ปรบัโครงสรา้งองคก์ารใหค้ล่องตวั 4.05 1.018 บ่อยครัง้ 
2. หมนุเวยีนงาน 3.83 1.107 บ่อยครัง้ 
3. ใหอ้สิระในการท างาน 3.80 1.085 บ่อยครัง้ 
 รวม 3.89 .962 บ่อยครัง้ 

 
จากตารางที ่4.22 พบว่า ในภาพรวมการรบัรูก้ารสื่อสารวฒันธรรมองคก์าร ดา้นการจดั

องคก์ารสอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้ม กลุ่มตวัอย่างมรีะดบัการรบัรูก้ารสื่อสารวฒันธรรมองคก์าร 
อยู่ในระดบับ่อยครัง้ มคี่าเฉลีย่ 3.89 โดยเมื่อแจงเป็นรายขอ้พบว่า การปรบัโครงสรา้งองคก์าร
ให้คล่องตวั มคี่าเฉลี่ยสูงที่สุดคอื 4.05 รองลงมาคอื การหมุนเวยีนงาน มคี่าเฉลี่ย 3.83 และ
อนัดบัสุดทา้ยคอื การใหอ้สิระในการท างาน มคี่าเฉลีย่ คอื 3.80 
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ตารางท่ี 4.23 ค่าเฉลีย่และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานของระดบัการรบัรูก้ารสื่อสารวฒันธรรม
องคก์าร ดา้นการท างานเป็นทมี 

 
 การรบัรู้การส่ือสารวฒันธรรมองคก์าร ( ̅) S.D. ระดบัการรบัรู้ 

1. สนบัสนุนใหม้กีารความคดิเหน็ 3.94 1.034 บ่อยครัง้ 
2. สนบัสนุนการท างานเป็นทมี 4.19 .947 บ่อยครัง้ 
3. ใหร้างวลัตามผลงานทมีมากว่ารายบุคคล 3.84 1.111 บ่อยครัง้ 
4. ประสานงานขา้มหน่วยงาน 3.93 .994 บ่อยครัง้ 
 รวม 3.97 .902 บ่อยครัง้ 

 
จากตารางที่ 4.23 พบว่า ในภาพรวมการรบัรูก้ารสื่อสารวฒันธรรมองค์การ ด้านการ

ท างานเป็นทมี กลุ่มตวัอย่างมรีะดบัการรบัรูก้ารสื่อสารวฒันธรรมองค์การ อยู่ในระดบับ่อยครัง้ 
มคี่าเฉลี่ย 3.97 โดยเมื่อแจงเป็นรายข้อพบว่า การสนับสนุนการท างานเป็นทมี มคี่าเฉลี่ยสูง
ที่สุดคือ 4.19 รองลงมาคือ การสนับสนุนให้มีการความคิดเห็น มคี่าเฉลี่ย 3.94 และอันดับ
สุดทา้ยคอื การใหร้างวลัตามผลงานทมีมากว่ารายบุคคล มคี่าเฉลีย่ คอื 3.84 
 
ตารางท่ี 4.24 ค่าเฉลีย่และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานของระดบัการรบัรูก้ารสื่อสารวฒันธรรม

องคก์าร ดา้นการจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
 
 การรบัรู้การส่ือสารวฒันธรรมองคก์าร ( ̅) S.D. ระดบัการรบัรู้ 
1. ใชก้ารประชุมผ่านเครอืขา่ย 3.68 1.198 บ่อยครัง้ 
2. ใหข้อ้มลูยอ้นกลบัหลงัเสรจ็งาน 3.80 1.053 บ่อยครัง้ 
3. มกีารสอนงานตวัต่อตวั 3.94 1.062 บ่อยครัง้ 
4. ใชจ้ดหมายอเิลก็ทรอนิกสใ์นการประสานงาน 4.19 .990 บ่อยครัง้ 
 รวม 3.90 .914 บ่อยครัง้ 

 
จากตารางที่ 4.24 พบว่า ในภาพรวมการรบัรูก้ารสื่อสารวฒันธรรมองค์การ ด้านการ

จดัการเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร กลุ่มตวัอย่างมรีะดบัการรบัรูก้ารสื่อสารวฒันธรรม
องค์การ อยู่ในระดบับ่อยครัง้ มคี่าเฉลี่ย 3.90 โดยเมื่อแจงเป็นรายข้อพบว่า การใช้จดหมาย
อเิลก็ทรอนิกสใ์นการประสานงาน มคี่าเฉลีย่สูงทีสุ่ดคอื 4.19 รองลงมาคอื มกีารสอนงานตวัต่อ
ตวั มคี่าเฉลีย่ 3.94 และอนัดบัสุดทา้ยคอื การใชก้ารประชุมผ่านเครอืขา่ยมคี่าเฉลีย่ คอื 3.68 
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ตารางท่ี 4.25 ค่าเฉลีย่และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานของระดบัการรบัรูก้ารสื่อสารวฒันธรรม
องคก์าร ดา้นการลดการควบคุม 

 
 การรบัรู้การส่ือสารวฒันธรรมองคก์าร ( ̅) S.D. ระดบัการรบัรู้ 

1. ใหพ้นกังานประเมนิตนเอง 4.06 1.027 บ่อยครัง้ 
2. ใหค้วามส าคญักบัผลลพัธข์องงาน 4.16 .937 บ่อยครัง้ 
3. กระตุน้ใหพ้นกังานมวีนิัย 4.28 .895 สม ่าเสมอ 
 รวม 4.16 .844 บ่อยครัง้ 

 
จากตารางที ่4.25 พบว่า ในภาพรวมการรบัรูก้ารสื่อสารวฒันธรรมองคก์าร ดา้นการลด

การควบคุม กลุ่มตวัอย่างมรีะดบัการรบัรูก้ารสื่อสารวฒันธรรมองค์การ อยู่ในระดบับ่อยครัง้ มี
ค่าเฉลีย่ 4.16 โดยเมื่อแจงเป็นรายขอ้พบว่า การกระตุ้นใหพ้นักงานมวีนิัย มคี่าเฉลีย่สูงทีสุ่ดคอื 
4.28 รองลงมาคอื การใหค้วามส าคญักบัผลลพัธข์องงาน มคี่าเฉลีย่ 4.16  
 
ตารางท่ี 4.26 ค่าเฉลีย่และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานของระดบัการรบัรูก้ารสื่อสารวฒันธรรม

องคก์าร ดา้นการมมีาตรฐานจรยิธรรมและรบัผดิชอบต่อสงัคม 
 
 การรบัรู้การส่ือสารวฒันธรรมองคก์าร ( ̅) S.D. ระดบัการรบัรู้ 
1. ฝึกอบรมดา้นจรยิธรรม 4.05 1.041 บ่อยครัง้ 
2. ส่งเสรมิสรา้งกระบวนการท างานทีถู่กตอ้ง 4.20 .923 บ่อยครัง้ 
3. ใหค้วามส าคญัต่อความเสมอภาค 3.89 1.097 บ่อยครัง้ 
4. จดักจิกรรมรบัผดิชอบต่อสงัคม 4.17 .968 บ่อยครัง้ 
 รวม 4.07 .903 บ่อยครัง้ 

 
จากตารางที่ 4.26 พบว่า ในภาพรวมการรบัรูก้ารสื่อสารวฒันธรรมองค์การ ด้านการมี

มาตรฐานจรยิธรรมและรบัผดิชอบต่อสงัคม กลุ่มตวัอย่างมรีะดบัการรบัรูก้ารสื่อสารวฒันธรรม
องค์การ อยู่ในระดบับ่อยครัง้ มคี่าเฉลี่ย 4.07 โดยเมื่อแจงเป็นรายขอ้พบว่า การส่งเสรมิสรา้ง
กระบวนการท างานทีถู่กตอ้ง มคี่าเฉลีย่สงูทีสุ่ดคอื 4.20 รองลงมาคอื การจดักจิกรรมรบัผดิชอบ
ต่อสงัคม มคี่าเฉลีย่ 4.17 และการใหค้วามส าคญัต่อความเสมอภาค มคี่าเฉลีย่ คอื 3.89 
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ตารางท่ี 4.27 ค่าเฉลีย่และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานของระดบัการรบัรูก้ารสื่อสารวฒันธรรม
องคก์าร ดา้นการจดัการทรพัยากรมนุษย ์

 
 การรบัรู้การส่ือสารวฒันธรรมองคก์าร ( ̅) S.D. ระดบัการรบัรู้ 

1. การฝึกอบรมพนกังานทีเ่กีย่วกบังาน 4.29 .867 สม ่าเสมอ 
2. การสอนงานอย่างใกลช้ดิ 4.07 .981 บ่อยครัง้ 
3. ประเมนิผลพนกังานตามกรอบสมรรถนะ 4.05 .966 บ่อยครัง้ 
4. สรรหาพนกังานทีม่คีุณสมบตัสิอดคลอ้งกบั

องคก์าร 
4.03 .969 บ่อยครัง้ 

 รวม 4.11 .849 บ่อยครัง้ 
 
จากตารางที่ 4.27 พบว่า ในภาพรวมการรบัรูก้ารสื่อสารวฒันธรรมองค์การ ด้านการ

จดัการทรพัยากรมนุษย ์กลุ่มตวัอย่างมรีะดบัการรบัรูก้ารสื่อสารวฒันธรรมองคก์าร อยู่ในระดบั
บ่อยครัง้ มคี่าเฉลีย่ 4.11 โดยเมื่อแจงเป็นรายขอ้พบว่า การฝึกอบรมพนักงานที่เกี่ยวกบังาน มี
ค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ 4.29 รองลงมาคือ การสอนงานอย่างใกล้ชดิ มคี่าเฉลี่ย 4.07 และอันดบั
สุดทา้ยคอื การสรรหาพนกังานทีม่คีุณสมบตัสิอดคลอ้งกบัองคก์าร มคี่าเฉลีย่ คอื 4.03 
 
ตารางท่ี 4.28 ค่าเฉลีย่และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานของระดบัการรบัรูก้ารสื่อสารวฒันธรรม

องคก์าร ทุกดา้น 
 
 การรบัรู้การส่ือสารวฒันธรรมองคก์าร ( ̅) S.D. ระดบัการรบัรู้ 

1. มุง่ผลส าเรจ็ 4.12 .850 บ่อยครัง้ 
2. มุง่เน้นลกูคา้ 4.33 .804 สม ่าเสมอ 
3. สรา้งนวตักรรม 4.17 .935 บ่อยครัง้ 
4. ใหค้วามส าคญัแก่ภาวะผูน้ า 4.19 .868 บ่อยครัง้ 
5. จดัองคก์ารสอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้ม 3.89 .962 บ่อยครัง้ 
6. ท างานเป็นทมี 3.97 .902 บ่อยครัง้ 
7. จดัการเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 3.90 .914 บ่อยครัง้ 
8. ลดการควบคุม 4.16 .844 บ่อยครัง้ 
9. มมีาตรฐานจรยิธรรมและรบัผดิชอบต่อสงัคม 4.07 .903 บ่อยครัง้ 

10. การจดัการทรพัยากรมนุษย ์ 4.11 .849 บ่อยครัง้ 
 รวม 4.09 .792 บ่อยครัง้ 
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จากตารางที่ 4.28 พบว่า ในภาพรวมการรบัรู้การสื่อสารวฒันธรรมองค์การ ทุกด้าน 
กลุ่มตวัอย่างมรีะดบัการรบัรูก้ารสื่อสารวฒันธรรมองคก์าร อยู่ในระดบับ่อยครัง้ มคี่า เฉลีย่ 4.09 
โดยเมื่อแจงเป็นรายข้อพบว่า ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า มคี่าเฉลี่ยสูงที่สุดคอื 4.33 รองลงมาคือ 
ดา้นการใหค้วามส าคญัแก่ภาวะผูน้ า มคี่าเฉลี่ย 4.19 และอนัดบัสุดทา้ยคอื ดา้นการจดัองคก์าร
สอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้ม มคี่าเฉลีย่ คอื 3.89 
 
4.5 การวิเคราะหข้์อมลูของผลการปฏิบติังาน 
 

การวเิคราะห์ขอ้มูลของผลการปฏบิตังิาน ได้แก่ ด้านการเรยีนรูแ้ละพฒันา ด้านการ
ตดัสนิใจและการแก้ไขปญัหา ด้านการปรบัตวัและความยดืหยุ่นในการท างาน ดา้นการท างาน
เป็นทมี ดา้นการสื่อสาร และดา้นความสามารถเฉพาะทาง ดงัตารางที ่4.29 ถงึ 4.35 

 
ตารางท่ี 4.29 ค่าเฉลีย่และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานของระดบัการแสดงพฤตกิรรม  

ผลการปฏบิตังิาน ดา้นการเรยีนรูแ้ละการพฒันา 
 
 

ผลการปฏิบติังาน ( ̅) S.D. 
ระดบัการแสดง
พฤติกรรม 

1. ท่านคน้ควา้หาความรูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัการท างาน 4.24 .769 สม ่าเสมอ 
2. ท่านเขา้รบัการฝึกอบรมจากองคก์าร 4.34 .797 สม ่าเสมอ 
3. ท่านคดิคน้ปรบัปรงุวธิกีารท างานใหด้ขีึน้ 4.27 .783 สม ่าเสมอ 

 รวม 4.28 .686 สม ่าเสมอ 
 
จากตารางที่ 4.29 พบว่า ในภาพรวมผลการปฏบิตังิาน ด้านการเรยีนรูแ้ละการพฒันา 

กลุ่มตวัอย่างมรีะดบัการแสดงพฤตกิรรมอยู่ในระดบัสม ่าเสมอ มคี่าเฉลีย่ 4.28 โดยเมื่อแจงเป็น
รายขอ้พบว่า ท่านเขา้รบัการฝึกอบรมจากองคก์าร มคี่าเฉลีย่สูงทีสุ่ดคอื 4.34 รองลงมาคอื ท่าน
คิดค้นปรบัปรุงวิธีการท างานให้ดีขึ้น มคี่าเฉลี่ย 4.27 และอันดบัสุดท้ายคือ ท่านค้นคว้าหา
ความรูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัการท างาน มคี่าเฉลีย่ คอื 4.24 
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ตารางท่ี 4.30 ค่าเฉลีย่และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานของระดบัการแสดงพฤตกิรรม  
ผลการปฏบิตังิาน ดา้นการตดัสนิใจและการแกไ้ขปญัหา 

 
 

ผลการปฏิบติังาน ( ̅) S.D. 
ระดบัการแสดง
พฤติกรรม 

1. เมือ่มปีญัหาท่านสามารถแก้ไขไดท้นัท ี 4.14 .791 บ่อยครัง้ 
2. ท่านสามารถตดัสนิใจในเรือ่งต่าง ๆ ได ้ 4.06 .840 บ่อยครัง้ 
3. ปญัหาทีเ่กดิขึน้ ท่านสามารถจดัการดว้ยตนเอง 4.04 .836 บ่อยครัง้ 
 รวม 4.07 .755 บ่อยครัง้ 

  
จากตารางที ่4.30 พบว่า ในภาพรวมผลการปฏบิตังิาน ดา้นการตดัสนิใจและการแก้ไข

ปญัหา กลุ่มตวัอย่างมรีะดบัการแสดงพฤตกิรรมอยู่ในระดบับ่อยครัง้ มคี่าเฉลี่ย 4.07 โดยเมื่อ
แจงเป็นรายข้อพบว่า เมื่อมีปญัหาท่านสามารถแก้ไขได้ทันที มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ 4.14 
รองลงมาคอื ท่านสามารถตัดสนิใจในเรื่องต่าง ๆ ได้ มคี่าเฉลี่ย 4.06 และอันดบัสุดท้ายคือ 
ปญัหาทีเ่กดิขึน้ ท่านสามารถจดัการดว้ยตนเอง มคี่าเฉลีย่ คอื 4.04 
  
ตารางท่ี 4.31 ค่าเฉลีย่และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานของระดบัการแสดงพฤตกิรรม  

ผลการปฏบิตังิาน ดา้นการปรบัตวัและความยดืหยุน่ในการท างาน 
 
 

ผลการปฏิบติังาน ( ̅) S.D. 
ระดบัการแสดง
พฤติกรรม 

1. ท่านท างานนอกเหนือเวลางาน 3.92 1.001 บ่อยครัง้ 
2. ท่านท างานในสภาวะทีไ่มเ่อือ้อ านวย 3.95 .963 บ่อยครัง้ 
3. ท่านยอมปรบัการท างานบางอยา่งเพื่อใหง้าน

ส าเรจ็ 
4.31 .739 สม ่าเสมอ 

 รวม 4.06 .758 บ่อยครัง้ 
 

จากตารางที่ 4.31 พบว่า ในภาพรวมผลการปฏิบตัิงาน ด้านการปรบัตัวและความ
ยดืหยุ่นในการท างาน กลุ่มตวัอย่างมรีะดบัการแสดงพฤตกิรรมอยู่ในระดบับ่อยครัง้ มคี่า เฉลี่ย 
4.06 โดยเมื่อแจงเป็นรายข้อพบว่า ท่านยอมปรบัการท างานบางอย่างเพื่อให้งานส าเร็จ มี
ค่าเฉลีย่สงูทีสุ่ดคอื 4.31 รองลงมาคอื ท่านท างานในสภาวะทีไ่มเ่อือ้อ านวย มคี่าเฉลีย่ 3.95 และ
อนัดบัสุดทา้ยคอื ท่านท างานนอกเหนือเวลางาน มคี่าเฉลีย่ คอื 3.92 
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ตารางท่ี 4.32 ค่าเฉลีย่และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานของระดบัการแสดงพฤตกิรรม  
ผลการปฏบิตังิาน ดา้นการท างานเป็นทมี 

 
 

ผลการปฏิบติังาน ( ̅) S.D. 
ระดบัการแสดง
พฤติกรรม 

1. ท่านสามารถท ารว่มกบัผูอ้ื่นไดด้ ี 4.52 .650 สม ่าเสมอ 
2. ท่านช่วยเหลอืผูอ้ื่นเสมอ 4.50 .673 สม ่าเสมอ 
3. ท่านรูส้กึยนิดเีมือ่ตอ้งท างานรว่มกบัผูอ้ื่น 4.52 .659 สม ่าเสมอ 
 รวม 4.51 .603 สม ่าเสมอ 

  
จากตารางที่ 4.32 พบว่า ในภาพรวมผลการปฏบิตัิงาน ด้านการท างานเป็นทมี กลุ่ม

ตวัอย่างมรีะดบัการแสดงพฤตกิรรมอยู่ในระดบัสม ่าเสมอ มคี่าเฉลี่ย 4.51 โดยเมื่อแจงเป็นราย
ข้อพบว่า ท่านสามารถท าร่วมกับผู้อื่นได้ดีและท่านรู้สึกยนิดีเมื่อต้องท างานร่วมกับผู้อื่น มี
ค่าเฉลีย่สงูทีสุ่ดเท่ากนัคอื 4.52 รองลงมาคอื ท่านช่วยเหลอืผูอ้ื่นเสมอ มคี่าเฉลีย่ 4.50 
 
ตารางท่ี 4.33 ค่าเฉลีย่และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานของระดบัการแสดงพฤตกิรรม ผลการ

ปฏบิตังิาน ดา้นการสื่อสาร 
 

 
ผลการปฏิบติังาน ( ̅) S.D. 

ระดบัการแสดง
พฤติกรรม 

1. ท่านสามารถบอกในสิง่ทีท่่านตอ้งการใหผู้อ้ื่นทราบ 4.30 .746 สม ่าเสมอ 
2. ท่านมกัระวงัค าพดูเมือ่ตอ้งสัง่งาน 4.32 .767 สม ่าเสมอ 
3. ท่านสามารถปฏเิสธผูอ้ื่น โดยไมท่ าใหขุ้่นเคอืงใจ 4.10 .848 บ่อยครัง้ 

 รวม 4.24 .674 สม ่าเสมอ 
   

จากตารางที ่4.33 พบว่า ในภาพรวมผลการปฏบิตังิาน ดา้นการสื่อสาร กลุ่มตวัอย่างมี
ระดบัการแสดงพฤตกิรรมอยู่ในระดบัสม ่าเสมอ มคี่าเฉลี่ย 4.24 โดยเมื่อแจงเป็นรายขอ้พบว่า 
ท่านมกัระวงัค าพูดเมื่อต้องสัง่งาน มคี่าเฉลีย่สูงทีสุ่ดคอื 4.32 รองลงมาคอื ท่านสามารถบอกใน
สิง่ทีท่่านต้องการให้ผูอ้ื่นทราบ มคี่าเฉลีย่ 4.30 และอนัดบัสุดท้ายคอื ท่านสามารถปฏเิสธผู้อื่น 
โดยไมท่ าใหขุ้น่เคอืงใจ มคี่าเฉลีย่ คอื 4.10 
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ตารางท่ี 4.34 ค่าเฉลีย่และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานของระดบัการแสดงพฤตกิรรม  
ผลการปฏบิตังิาน ดา้นความสามารถเฉพาะทาง 

 
 

ผลการปฏิบติังาน ( ̅) S.D. 
ระดบัการแสดง
พฤติกรรม 

1. ท่านใชท้กัษะของท่านในการท างาน 4.38 .750 สม ่าเสมอ 
2. ผูอ้ื่นมกัขอรอ้งท่านใหช้่วยเหลอืงานยาก ๆ 3.97 .913 บ่อยครัง้ 
3. ท่านชอบพฒันาทกัษะอื่น ๆ ของท่าน 4.29 .744 สม ่าเสมอ 
 รวม 4.21 .686 สม ่าเสมอ 

 
จากตารางที่ 4.34 พบว่า ในภาพรวมผลการปฏบิตังิาน ด้านความสามารถเฉพาะทาง 

กลุ่มตวัอย่างมรีะดบัการแสดงพฤตกิรรมอยู่ในระดบัสม ่าเสมอ มคี่าเฉลีย่ 4.21 โดยเมื่อแจงเป็น
รายขอ้พบว่า ท่านใชท้กัษะของท่านในการท างาน มคี่าเฉลีย่สูงทีสุ่ดคอื 4.38 รองลงมาคอื ท่าน
ชอบพฒันาทกัษะอื่น ๆ ของท่าน มคี่าเฉลีย่ 4.29 และอนัดบัสุดทา้ยคอื ผู้อื่นมกัขอรอ้งท่านให้
ช่วยเหลอืงานยาก ๆ มคี่าเฉลีย่ คอื 3.97 
 
ตารางท่ี 4.35 ค่าเฉลีย่และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานของระดบัการแสดงพฤตกิรรม  

ผลการปฏบิตังิาน ทุกดา้น 
 
 

ผลการปฏิบติังาน ( ̅) S.D. 
ระดบัการแสดง
พฤติกรรม 

1. การเรยีนรูแ้ละการพฒันา 4.28 .686 สม ่าเสมอ 
2. การตดัสนิใจและการแกไ้ขปญัหา 4.07 .755 บ่อยครัง้ 
3. การปรบัตวัและความยดืหยุ่นในการท างาน 4.06 .758 บ่อยครัง้ 
4. การท างานเป็นทมี 4.51 .603 สม ่าเสมอ 
5. การสื่อสาร 4.24 .674 สม ่าเสมอ 
6. ความสามารถเฉพาะทาง 4.21 .686 สม ่าเสมอ 
 รวม 4.23 .583 สม ่าเสมอ 

 
จากตารางที ่4.35 พบว่า ในภาพรวมผลการปฏบิตังิานทุกดา้น กลุ่มตวัอย่างมรีะดบัการ

แสดงพฤตกิรรมอยู่ในระดบัสม ่าเสมอ มคี่าเฉลี่ย 4.23 โดยเมื่อแจงเป็นรายขอ้พบว่า ด้านการ
ท างานเป็นทมี มคี่าเฉลี่ยสูงที่สุดคอื 4.51 รองลงมาคอื ด้านการการเรยีนรู้และการพฒันา มี
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ค่าเฉลี่ย 4.28 และอันดบัสุดท้ายคือ ด้านการการปรบัตัวและความยดืหยุ่นในการท างาน มี
ค่าเฉลีย่ คอื 4.06 

 
4.6 ผลการทดสอบสมมติฐานวิจยั 
 

สมมติฐานข้อที่ 1 การรบัรู้รูปแบบการสื่อสารองค์การมคีวามสมัพนัธ์กับการรบัรู้สื่อ
ประชาสมัพนัธ ์
 
ตารางท่ี 4.36 ความสมัพนัธร์ะหว่างการรบัรูร้ปูแบบการสื่อสารองคก์ารกบัการรบัรูส้ ื่อ

ประชาสมัพนัธ ์
 

การรบัรู้รปูแบบการส่ือสารองคก์าร 
การรบัรู้ส่ือประชาสมัพนัธ์ 

r Sig. 
การรบัรูร้ปูแบบการสื่อสารองคก์าร .803** .000 

 
หมายเหตุ: ** มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 
 

จากตารางที่ 4.36 พบว่าการรบัรูร้ปูแบบการสื่อสารองค์การมคีวามสมัพนัธก์บัการรบัรู้
สื่อประชาสมัพนัธ์อย่างมนีัยส าคญัทางสถิตทิี่ระดบั 0.01 และมคี่าความสมัพนัธ์ r = 0.803 
กล่าวคอื การรบัรู้รูปแบบการสื่อสารองค์การมคีวามสมัพนัธ์กบัการรบัรู้สื่อประชาสมัพนัธ์ใน
ระดบัสงู 

สมมติฐานข้อที่ 2 การรบัรู้สื่อประชาสัมพนัธ์มคีวามสมัพันธ์กับการรบัรู้การสื่อสาร
วฒันธรรมองคก์าร 
 
ตารางท่ี 4.37 ความสมัพนัธ์ระหว่างการใช้การรบัรู้สื่อประชาสมัพนัธ์กบัการรบัรูก้ารสื่อสาร

วฒันธรรมองคก์าร 
 

การรบัรู้ส่ือประชาสมัพนัธ์ 
การรบัรู้การส่ือสารวฒันธรรมองคก์าร 

r Sig. 
การรบัรูส้ ื่อประชาสมัพนัธ์ .794** .000 
 
หมายเหตุ: ** มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 
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จากตารางที่ 4.37 พบว่าการรบัรู้สื่อประชาสัมพันธ์มีความสมัพันธ์กับการรบัรู้การ
สื่อสารวฒันธรรมองค์การอย่างมนีัยส าคญัทางสถิตทิี่ระดบั 0.01 และมคี่าความสมัพนัธ์ r =  
0.794 กล่าวคอื การรบัรู้สื่อประชาสมัพนัธ์มคีวามสมัพนัธ์กบัการรบัรูก้ารสื่อสารวฒันธรรม
องคก์ารในระดบัสงู 

สมมติฐานข้อที่ 3 การรบัรู้รูปแบบการสื่อสารองค์การมคีวามสมัพนัธ์กบัการรบัรู้การ
สื่อสารวฒันธรรมองคก์าร 
 
ตารางท่ี 4.38 ความสมัพนัธร์ะหว่างการรบัรูร้ปูแบบการสื่อสารองคก์ารกบัการรบัรูก้ารสื่อสาร

วฒันธรรมองคก์าร 
 

การรบัรู้รปูแบบการส่ือสารองคก์าร 
การรบัรู้การส่ือสารวฒันธรรมองคก์าร 

r Sig. 
การรบัรูร้ปูแบบการสื่อสารองคก์าร .741** .000 
 
หมายเหตุ: ** มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 
 

จากตารางที่ 4.38 พบว่าการรบัรูร้ปูแบบการสื่อสารองค์การมคีวามสมัพนัธก์บัการรบัรู้
การสื่อสารวฒันธรรมองคก์ารอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 และมคี่าความสมัพนัธ ์r = 
0.741 กล่าวคือ การรบัรู้รูปแบบการสื่อสารองค์การมีความสัมพนัธ์กับการรบัรู้การสื่อสาร
วฒันธรรมองคก์ารในระดบัสงู 
 

สมมติฐานข้อที่ 4 การรับรู้รูปแบบการสื่อสารองค์การมีความสัมพันธ์กับผลการ
ปฏบิตังิาน 
 
ตารางท่ี 4.39 ความสมัพนัธร์ะหว่างการรบัรูร้ปูแบบการสื่อสารองคก์ารกบัผลการปฏบิตังิาน 
 

การรบัรู้รปูแบบการส่ือสารองคก์าร 
ผลการปฏิบติังาน 

r Sig. 
การรบัรูร้ปูแบบการสื่อสารองคก์าร .596** .000 

 
หมายเหตุ: ** มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 
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จากตารางที่ 4.39 พบว่าการรบัรูร้ปูแบบการสื่อสารองค์การมคีวามสมัพนัธ์กบัผลการ
ปฏบิตังิานอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั 0.01 และมคี่าความสมัพนัธ ์r = 0.596 กล่าวคอื 
การรบัรูร้ปูแบบการสื่อสารองคก์ารมคีวามสมัพนัธก์บัผลการปฏบิตังิานในระดบัสงู 

สมมตฐิานขอ้ที ่5 การรบัรูส้ ื่อประชาสมัพนัธม์คีวามสมัพนัธก์บัผลการปฏบิตังิาน 
 
ตารางท่ี 4.40 ความสมัพนัธร์ะหว่างการรบัรูส้ ื่อประชาสมัพนัธก์บัผลการปฏบิตังิาน 
 

การรบัรู้ส่ือประชาสมัพนัธ์ 
ผลการปฏิบติังาน 

r Sig. 
การรบัรูส้ ื่อประชาสมัพนัธ์ .623** .000 

 
หมายเหตุ: ** มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 
 

จากตารางที ่4.40 พบว่าการรบัรูส้ ื่อประชาสมัพนัธม์คีวามสมัพนัธก์บัผลการปฏบิตังิาน
อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 และมคี่าความสมัพนัธ์ r = 0.623 กล่าวคอื การรบัรูส้ ื่อ
ประชาสมัพนัธม์คีวามสมัพนัธก์บัผลการปฏบิตังิานในระดบัปานกลาง 
 

สมมติฐานข้อที่ 6 การรบัรู้การสื่อสารวัฒนธรรมองค์การมีความสมัพันธ์กับผลการ
ปฏบิตังิาน 
 
ตารางท่ี 4.41 ความสมัพนัธร์ะหว่างการรบัรูก้ารสื่อสารวฒันธรรมองคก์ารกบัผลการ

ปฏบิตังิาน 
 

การรบัรู้การส่ือสารวฒันธรรมองคก์าร 
ผลการปฏิบติังาน 

r Sig. 
การรบัรูก้ารสื่อสารวฒันธรรมองคก์าร .737** .000 

 
หมายเหตุ: ** มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 
 

จากตารางที่ 4.41 พบว่าการรบัรู้การสื่อสารวฒันธรรมองค์การมคีวามสมัพนัธ์กบัผล
การปฏบิตังิานอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 และมคี่าความสมัพนัธ ์r = 0.737 กล่าวคอื 
การบัรูก้ารสื่อสารวฒันธรรมองคก์ารมคีวามสมัพนัธก์บัผลการปฏบิตังิานอยูใ่นระดบัสงู 
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สมมตฐิานขอ้ที่ 7 การรบัรูร้ปูแบบการสื่อสารองคก์าร การรบัรูส้ ื่อประชาสมัพนัธ์ และ
การรบัรูก้ารสื่อสารวฒันธรรมองคก์ารมปีระสทิธภิาพในการพยากรณ์ผลการปฏบิตังิาน 

ปจัจยัด้าน การวจิยัส ารวจ ความสม ่าเสมอ การสื่อสารระหว่างบุคคล ความแปลกใหม่
สรา้งสรรค ์สื่ออเิลก็ทรอนิกส ์สื่อสิง่พมิพ ์สื่อสงัคมออนไลน์ สื่อบุคคล สื่อกจิกรรม สื่อเบด็เตลด็ 
การมุ่งผลส าเรจ็ การมุ่งเน้นลูกค้า การสรา้งนวตักรรม การใหค้วามส าคญัแก่ภาวะผู้น า การจดั
องค์การสอดคล้องกบัสภาพแวดลอ้ม การท างานเป็นทมี การจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศและ
การสื่อสาร การลดการควบคุม การมมีาตรฐานจรยิธรรมและรบัผดิชอบต่อสงัคม และการจดัการ
ทรพัยากรมนุษย ์สามารถพยากรณ์ผลการปฏบิตังิานได ้
 
ตารางท่ี 4.42 ค่าสถติคิวามถดถอยเชงิพหุคณูของตวัแปรอสิระทีส่ามารถพยากรณ์ผลการ

ปฏบิตังิาน 
 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

1 .696 .484 .483 .419 
2 .728 .530 .528 .401 
3 .739 .545 .543 .394 
4 .745 .555 .551 .391 
5 .747 .558 .554 .389 
6 .750 .563 .558 .388 
7 .753 .567 .562 .386 
8 .755 .571 .564 .385 
9 .757 .574 .566 .384 

 
หมายเหตุ: 1. การพยากรณ์: (ค่าคงที)่, การจดัการทรพัยากรมนุษย ์

2. การพยากรณ์: (ค่าคงที)่, การจดัการทรพัยากรมนุษย,์ การมุ่งผลส าเรจ็ 
3. การพยากรณ์: (ค่าคงที)่, การจดัการทรพัยากรมนุษย,์ การมุ่งผลส าเรจ็,  
การท างานรว่มกนัเป็นทมี 
4. การพยากรณ์: (ค่าคงที)่, การจดัการทรพัยากรมนุษย,์ การมุ่งผลส าเรจ็,  
การท างานรว่มกนัเป็นทมี, สื่อกจิกรรม 
5. การพยากรณ์: (ค่าคงที)่, การจดัการทรพัยากรมนุษย,์ การมุ่งผลส าเรจ็,  
การท างานรว่มกนัเป็นทมี, สื่อกจิกรรม, ความสม ่าเสมอ 
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6. การพยากรณ์: (ค่าคงที)่, การจดัการทรพัยากรมนุษย,์ การมุ่งผลส าเรจ็,  
การท างานรว่มกนัเป็นทมี, สื่อกจิกรรม, ความสม ่าเสมอ, สื่อเบด็เตลด็ 
7. การพยากรณ์: (ค่าคงที)่, การจดัการทรพัยากรมนุษย,์ การมุ่งผลส าเรจ็,  
การท างานรว่มกนัเป็นทมี, สื่อกจิกรรม, ความสม ่าเสมอ, สื่อเบด็เตลด็, จดัองคก์าร
สอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้ม 
8. การพยากรณ์: (ค่าคงที)่, การจดัการทรพัยากรมนุษย,์ การมุ่งผลส าเรจ็,  
การท างานรว่มกนัเป็นทมี, สื่อกจิกรรม, ความสม ่าเสมอ, สื่อเบด็เตลด็, จดัองคก์าร
สอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้ม, ลดการควบคุม 
9. การพยากรณ์: (ค่าคงที)่, การจดัการทรพัยากรมนุษย,์ การมุ่งผลส าเรจ็,  
การท างานรว่มกนัเป็นทมี, สื่อกจิกรรม, ความสม ่าเสมอ, สื่อเบด็เตลด็, จดัองคก์าร
สอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้ม, ลดการควบคุม, ใหค้วามส าคญัแก่ภาวะผูน้ า 

 
จากตารางที ่4.42 ใหเ้หน็ถงึตวัแปรทีส่ามารถพยากรณ์ผลการปฏบิตังิาน ประกอบดว้ย 

9 ตวัแปรเรยีงล าดบัความส าคญั ได้แก่ 1) การจดัการทรพัยากรมนุษย ์2) การมุ่งผลส าเรจ็ 3)
การท างานรว่มกนัเป็นทมี 4) สื่อกจิกรรม 5) ความสม ่าเสมอ 6) สื่อเบด็เตลด็ 7) การจดัองคก์าร
สอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้ม 8) การลดการควบคุม 9) การใหค้วามส าคญัแก่ภาวะผูน้ า โดยตวั
แปรทัง้หมดรวมกนั สามารถพยากรณ์ผลการปฏบิตังิานได ้รอ้ยละ 57.4 ซึง่มคี่า     = 0.574 

เมื่อพิจารณาตามโมเดล พบว่า การจดัการทรพัยากรมนุษย์ สามารถพยากรณ์ได ้ 
ร้อยละ 48.4 ซึ่งมคี่า    = 0.484 เมื่อน าตัวแปรไปรวมกบั การมุ่งผลส าเร็จ จะสามารถ
พยากรณ์ได้ รอ้ยละ 53 ซึง่มคี่า ค่า    = 0.530 ซึง่สามารถพยากรณ์ไดด้กีว่าหากมกีารเพิม่
ตวัแปรทีเ่หลอืเขา้ไปไดแ้ก่ การท างานร่วมกนัเป็นทมี สื่อกจิกรรม ความสม ่าเสมอ สื่อเบด็เตลด็ 
การจดัองคก์ารสอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้ม การลดการควบคุม และการใหค้วามส าคญัแก่ภาวะ
ผูน้ า จะไดค้่าพยากรณ์สงูสุดที ่รอ้ยละ 57.4 ซึง่มคี่า     = 0.574 
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ตารางท่ี 4.43 ค่าสมัประสทิธิต์วัเปรยีบเทยีบ (Beta Coefficients) การพยากรณ์ผลการ
ปฏบิตังิาน 

 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 
B 

Std. 
Error 

Beta 

9 (Constant) 1.841 .098  18.799 .000 
 การจดัการทรพัยากรมนุษย ์ .173 .043 .251 4.020 .000 
 การมุง่ผลส าเรจ็ .100 .038 .146 2.620 .009 
 การท างานรว่มกนัเป็นทมี .100 .044 .154 2.281 .023 
 สื่อกจิกรรม .120 .033 .193 3.603 .000 
 ความสม ่าเสมอ .091 .029 .139 3.126 .002 
 สื่อเบด็เตลด็ -.087 .034 -.151 -2.568 .011 

 
จดัองคก์ารสอดคลอ้งกบั
สภาพแวดลอ้ม .085 .037 .141 2.336 .020 

 ลดการควบคุม .091 .040 .132 2.298 .022 
 ใหค้วามส าคญัแก่ภาวะผูน้ า -.090 .045 -.134 -1.984 .048 

  
ส าหรบัโมเดลการพยากรณ์ พบว่า มทีัง้สิ้น 9 ขัน้ตอน โดยมตีวัแปรที่ถูกตดัออกจาก

โมเดลการท านาย ได้แก่ การวจิยัส ารวจ การสื่อสารระหว่างบุคคล ความแปลกใหม่สรา้งสรรค ์
สื่ออเิลก็ทรอนิกส ์สื่อสิง่พมิพ ์สื่อสงัคมออนไลน์ สื่อบุคคล  การมุง่เน้นลกูคา้ การสรา้งนวตักรรม 
การจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร และการมมีาตรฐานจรยิธรรมและรบัผดิชอบต่อ
สงัคม โดยโมเดลสามารถพยากรณ์ผลการปฏบิตังิานอย่างมนีัยส าคญัทางสถติปิระมาณรอ้ยละ 
57.4 F(9,523) = 78.212, P < .001,    = 0.574, Adjusted    = 0.566 

โดยสรุปแล้ว โมเดลที่สามารถพยากรณ์ผลการปฏิบัติงานได้ดีที่สุด คือ โมเดลที่ 9 
ประกอบไปดว้ย ปจัจยั การจดัการทรพัยากรมนุษย ์การมุ่งผลส าเรจ็ การท างานร่วมกนัเป็นทมี 
สื่อกจิกรรม ความสม ่าเสมอ การจดัองคก์ารสอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้ม และการลดการควบคุม 
อยา่งไรกต็าม สื่อเบด็เตลด็และการใหค้วามส าคญัแก่ภาวะผูน้ า มคีวามสมัพนัธเ์ชงิผกผนักบัผล
การปฏบิตังิาน 
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4.7 สรปุผลการทดสอบสมมติฐาน  
 

ผลการทดสอบสมมติฐานในงานวิจัยหัวข้อ “การรับรู้รูปแบบการสื่อสารองค์การ  
สื่อประชาสมัพนัธ ์และการสื่อสารวฒันธรรมองคก์าร ทีพ่ยากรณ์ผลการปฏบิตังิานของพนักงาน
บรษิทัเอกชนในเขตกรงุเทพมหานคร” นัน้ มทีัง้หมด 7 สมมตฐิาน ซึง่ประกอบไปดว้ย 

สมมตฐิานขอ้ที ่1 การรบัรู้รูปแบบการสื่อสารองค์การมีความสัมพนัธ์กับการรบัรู้สื่อ
ประชาสมัพนัธ ์

สมมตฐิานขอ้ที ่2 การรับรู้สื่อประชาสัมพันธ์มีความสัมพันธ์กับการรบัรู้การสื่อสาร
วฒันธรรมองคก์าร 

สมมตฐิานขอ้ที ่3 การรบัรู้รูปแบบการสื่อสารองค์การมคีวามสมัพนัธ์กับการรบัรู้การ
สื่อสารวฒันธรรมองคก์าร 

สมมตฐิานขอ้ที ่4 การรับรู้รูปแบบการสื่อสารองค์การมีความสัมพันธ์กับผลการ
ปฏบิตังิาน 

สมมตฐิานขอ้ที ่5 การรบัรูส้ ื่อประชาสมัพนัธม์คีวามสมัพนัธก์บัผลการปฏบิตังิาน 
สมมตฐิานขอ้ที ่6 การรบัรูว้ฒันธรรมองคก์ารมคีวามสมัพนัธก์บัผลการปฏบิตังิาน 
สมมตฐิานขอ้ที ่7 การรบัรูรู้ปแบบการสื่อสารองค์การ การรบัรูส้ ื่อประชาสมัพนัธ์ และ

การรบัรูก้ารสื่อสารวฒันธรรมองคก์ารมปีระสทิธภิาพในการพยากรณ์ผลการปฏบิตังิาน 
จากการศึกษาพบว่า สมมติฐานข้อที่ 1-6 นัน้ มคีวามสมัพนัธ์ทางนัยสถิติ ดงันัน้จงึ

ยอมรบัสมมตฐิานในการศกึษา ในส่วนสมมตฐิานขอ้ที ่7 จากการศกึษาพบว่า ปจัจยัการจดัการ
ทรพัยากรมนุษย์ การมุ่งผลส าเรจ็ การท างานร่วมกนัเป็นทมี สื่อกจิกรรม ความสม ่าเสมอ สื่อ
เบด็เตลด็ การจดัองคก์ารสอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้ม การลดการควบคุม การใหค้วามส าคญัแก่
ภาวะผูน้ า มปีระสทิธภิาพในการพยากรณ์ผลการปฏบิตังิาน ดงันัน้จงึยอมรบัสมมตฐิานบางส่วน 
ดงัตารางที ่4.44 
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ตารางท่ี 4.44 สรปุผลการทดสอบสมมตฐิาน 
 

สมมติฐาน สถิติท่ีใช้ 
ผลการทดสอบ
สมมติฐาน 

1. การรบัรูร้ปูแบบการสื่อสารองคก์ารมี
ความสมัพนัธก์บัการใชก้ารรบัรูส้ ื่อ
ประชาสมัพนัธ ์

Pearson Correlation 
Coefficient 

ยอมรบัสมมตฐิาน 

2. การรบัรูส้ ื่อประชาสมัพนัธม์ี
ความสมัพนัธก์บัการรบัรูก้ารสื่อสาร
วฒันธรรมองคก์าร 

Pearson Correlation 
Coefficient 

ยอมรบัสมมตฐิาน 

3. การรบัรูร้ปูแบบการสื่อสารองคก์ารมี
ความสมัพนัธก์บัการรบัรูก้ารสื่อสาร
วฒันธรรมองคก์าร 

Pearson Correlation 
Coefficient 

ยอมรบัสมมตฐิาน 

4. การรบัรูร้ปูแบบการสื่อสารองคก์ารมี
ความสมัพนัธก์บัผลการปฏบิตังิาน 

Pearson Correlation 
Coefficient 

ยอมรบัสมมตฐิาน 

5. การรบัรูส้ ื่อประชาสมัพนัธม์ี
ความสมัพนัธก์บัผลการปฏบิตังิาน 

Pearson Correlation 
Coefficient 

ยอมรบัสมมตฐิาน 

6. การรบัรูก้ารสื่อสารวฒันธรรม
องคก์ารมคีวามสมัพนัธก์บัผลการ
ปฏบิตังิาน 

Pearson Correlation 
Coefficient 

ยอมรบัสมมตฐิาน 

7. การรบัรูร้ปูแบบการสื่อสารองคก์าร 
การรบัรูส้ ื่อประชาสมัพนัธ ์และการรบัรู้
การสื่อสารวฒันธรรมองคก์ารมี
ประสทิธภิาพในการพยากรณ์ผลการ
ปฏบิตังิาน 

Linear Regression ยอมรบัสมมตฐิาน
บางส่วน 

 
 
 
 



 

บทท่ี 5 
 

สรปุผลและอภิปราย 
 

5.1 สรปุผลการวิจยั 
 

5.1.1 การวิเคราะหข้์อมลูทัว่ไปของพนักงาน 
ลักษณะทางประชากรของกลุ่มพนักงานเอกชนที่ตอบแบบสอบถามจ านวน 533 คน 

สามารถอธบิายได้ดงันี้ เมื่อจ าแนกตามเพศ พนักงานส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คดิเป็นรอ้ยละ 86.5 
เพศชายรอ้ยละ 13.5 เมื่อจ าแนกตามอายุ พนักงานส่วนใหญ่มอีายุอยู่ระหว่าง 31-40 ปี คดิเป็นรอ้ย
ละ 42.4 รองลงมาอยู่ระหว่าง 21-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 41.7 และ 41-50 ปี คิดเป็นร้อยละ 11.8 
ตามล าดบั โดยพนักงานส่วนใหญ่มอีายุการท างานอยู่ระหว่าง 1-5 ปี คดิเป็นรอ้ยละ 49.2 รองลงมา
คือ 6-10 ปี และ 11-15 ปี ตามล าดบั เมื่อจ าแนกระดับการศึกษาพบว่าพนักงานร้อยละ 66.2 มี
การศึกษาในระดบัปรญิญาตร ีและรอ้ยละ 18.8 มรีะดบัการศกึษาต ่ากว่าปรญิญาตร ีโดยพนักงาน
ส่วนมากท างานอยู่ในองค์การขนาดใหญ่ซึ่งมพีนักงานมากกว่า 1,000 คน คิดเป็นร้อยละ 85.4 
รองลงมาคอืองคก์ารระดบักลางซึง่มพีนกังานอยู่ระหว่าง 101-1,000 คน คดิเป็นรอ้ยละ 11.8 
 

5.1.2 การวิเคราะหข้์อมลูของการรบัรู้รปูแบบการส่ือสารองคก์าร 
จากการศกึษาพบว่าพนักงานบรษิทัเอกชนมรีะดบัการรบัรูรู้ปแบบการสื่อสารองค์การ 

อยู่ในระดบับ่อยครัง้ เมื่อพิจารณาแยกตามการรบัรู้รูปแบบการสื่อสารต่าง ๆ พบว่าการรบัรู้
รปูแบบการสื่อสารองคก์าร ดา้นความสม ่าเสมอมรีะดบัการรบัรูม้ากทีสุ่ดอยู่ในระดบัสม ่าเสมอ มี
ค่าเฉลีย่ 4.250 รองลงมาคอื ดา้นการสื่อสารระหว่างบุคคลอยู่ในระดบับ่อยครัง้ ดา้นความแปลก
ใหมส่รา้งสรรคอ์ยูใ่นระดบับ่อยครัง้เช่นเดยีวกนักบัดา้นการวจิยัส ารวจ ซึง่สรุประดบัการรบัรูโ้ดย
จ าแนกตามดา้นต่าง ๆ ไดด้งันี้ 

5.1.2.1 สรปุผลการรบัรูร้ปูแบบการสื่อสารองคก์าร ดา้นความสม ่าเสมอ 
พนกังานบรษิทัเอกชนมกีารรบัรูร้ปูแบบการสื่อสารองคก์าร ดา้นความสม ่าเสมอ 

โดยมรีะดับการรบัรู้อยู่ในระดับสม ่าเสมอ ที่ค่าเฉลี่ย 4.250 เมื่อพิจารณาในแต่ละข้อพบว่า 
พนักงานมกีารรบัรู้และพบเห็น ป้ายหรอืข้อมูลวฒันธรรมองค์การในที่ท างานมากที่สุดอยู่ใน
ระดบัสม ่าเสมอ ที่ค่าเฉลี่ย 4.27 รองลงมาคือ องค์การมกีารสื่อสารเรื่องวฒันธรรมองค์การ
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หลากหลายช่องทาง อยูใ่นระดบัสม ่าเสมอ มคี่าเฉลีย่ 4.25 และระดบัการรบัรูร้ปูแบบการสื่อสาร
องคก์าร ความสม ่าเสมอน้อยทีสุ่ด คอืขา่วสารเกีย่วกบัวฒันธรรมองคก์าร มคี่าเฉลีย่ 4.23 ซึง่อยู่
ในระดบัสม ่าเสมอ 

5.1.2.2 สรุปผลการรบัรู้รูปแบบการสื่อสารองค์การ ด้านการสื่อสารระหว่าง
บุคคล 

พนักงานบริษัทเอกชนมีระดับการรบัรู้รูปแบบการสื่อสารองค์การ ด้านการ
สื่อสารระหว่างบุคคล มภีาพรวมอยู่ในระดบับ่อยครัง้ ทีค่่าเฉลี่ย 4.17 เมื่อพจิารณาในแต่ละขอ้
ค าถามพบว่า พนักงานมกีารรบัรูว้่าผู้บรหิารระดบัสูงมกีารกล่าวถงึวฒันธรรมองคก์ารมากทีสุ่ด 
อยูใ่นระดบับ่อยครัง้ ทีค่่าเฉลีย่ 4.19 รองลงมาคอื พนักงานมกีารรบัรูว้่าองคก์ารมกีารใชต้วัแทน
ในการสื่อสารวฒันธรรมองคก์ารอยูใ่นระดบับ่อยครัง้ มคี่าเฉลีย่คอื 4.16 

5.1.2.3 สรุปผลการรับรู้รูปแบบการสื่อสารองค์การ ด้านความแปลกใหม่
สรา้งสรรค ์

พนักงานบรษิัทเอกชนมรีะดบัการรบัรู้รูปแบบการสื่อสารองค์การ ด้านความ
แปลกใหม่สรา้งสรรค์ มภีาพรวมอยใูนระดบับ่อยครัง้ ที่ค่าเฉลี่ย 4.16 เมื่อพจิารณาในแต่ละขอ้
ค าถามพบว่า พนักงานมรีะดบัการรบัรูว้่าองคก์ารมกีารจดักจิกรรมให้พนักงานมากทีสุ่ด อยู่ใน
ระดบับ่อยครัง้ มคี่าเฉลี่ย 4.18 รองลงมาคอื พนักงานรบัรูข้่าวสารวฒันธรรมองค์การผ่านทาง
โซเชีย่ลมเีดยี อยูใ่นระดบับ่อยครัง้ มคี่าเฉลีย่ 4.14 

5.1.2.4 สรปุผลการรบัรูร้ปูแบบการสื่อสารองคก์าร ดา้นการวจิยัส ารวจ 
พนักงานบรษิทัเอกชนมรีะดบัการรบัรูรู้ปแบบการสื่อสารองค์การ ด้านการวจิยั

ส ารวจ มภีาพรวมอยู่ในระดบับ่อยครัง้ ที่ค่าเฉลี่ย 4.08 เมื่อพจิารณาในแต่ละขอ้ค าถามพบว่า 
พนกังานมรีะดบัการรบัรูว้่าองคก์ารมกีารสอบถามขอ้มลูเกีย่วกบัวฒันธรรมองคก์ารมากทีสุ่ด อยู่
ที่ระดับบ่อยครัง้ ค่าเฉลี่ย 4.16 และรองลงมาคือ องค์การมีการทดสอบความรู้เกี่ยวกับ
วฒันธรรมองค์การ อยู่ในระดบับ่อยครัง้ มคี่าเฉลี่ย 4.08 และ พนักงานมกีารรบัรูว้่าองค์การมี
การสอบถามความคดิเหน็เกีย่วกบัวฒันธรรมองคก์ารน้อยทีสุ่ด โดยมรีะดบัการรบัรูค้อื บ่อยครัง้ 
มคี่าเฉลีย่ 4.03 
 

5.1.3 การวิเคราะหข้์อมลูของการรบัรู้ส่ือประชาสมัพนัธ์ 
จากการศกึษาพนักงานบรษิทัเอกชนพบว่า พนักงานมรีะดบัการรบัรูส้ ื่อประชาสมัพนัธ ์

ภาพรวมอยูใ่นระดบับ่อยครัง้ ทีค่่าเฉลีย่ 3.81 เมื่อจ าแนกตามประเภทสื่อต่าง ๆ พบว่าพนักงาน
มรีะดบัการรบัรู้ด้านสื่อกิจกรรมมากที่สุดอยู่ในระดบับ่อยครัง้ รองลงมาคอื ด้านสื่อเบ็ดเตล็ด 
ดา้นสื่อสิง่พมิพ ์ดา้นสงัคมสื่อสงัคมออนไลน์ ดา้นสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์และสื่อบุคคล เป็นล าดบั ซึง่
สามารถสรปุระดบัการรบัรูโ้ดยจ าแนกตามดา้นต่าง ๆ ไดด้งันี้ 
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5.1.3.1 สรปุผลการรบัรูส้ ื่อประชาสมัพนัธด์า้นสื่อกจิกรรม 
พนักงานบริษัทเอกชนมีระดับการรบัรู้สื่อประชาสัมพันธ์ด้านสื่อกิจกรรม มี

ภาพรวมอยูใ่นระดบับ่อยครัง้ ทีค่่าเฉลีย่ 4.10 เมื่อพจิารณาในแต่ละขอ้ค าถามพบว่า พนักงานมี
ระดบัการรบัรูถ้งึการประชุมต่าง ๆ มากทีสุ่ดอยู่ในระดบับ่อยครัง้ มคี่าเฉลีย่ 4.15 และรองลงมา
คอื กจิกรรมตามเทศกาลต่าง ๆ มรีะดบัการรบัรู ้บ่อยครัง้ มคี่าเฉลีย่ 4.07 

5.1.3.2 สรปุผลการรบัรูส้ ื่อประชาสมัพนัธด์า้นสื่อเบด็เตลด็ 
พนักงานบรษิัทเอกชนมีระดบัการรบัรู้สื่อประชาสมัพันธ์ด้านสื่อเบ็ดเตล็ด มี

ภาพรวมอยู่ในระดบับ่อยครัง้ มคี่าเฉลีย่ 3.93 เมื่อพจิารณาในแต่ละขอ้ค าถามพบว่า พนักงานมี
ระดบัการรบัรูป้้ายสญัลกัษณ์มากทีสุ่ด อยู่ในระดบับ่อยครัง้ มคี่าเฉลีย่ 4.05 รองลงมาคอื มกีาร
รบัรูข้องรางวลัต่าง ๆ ในการร่วมกจิกรรมวฒันธรรมองคก์าร เช่น ตุ๊กตา อยู่ในระดบับ่อยครัง้ มี
ค่าเฉลี่ย 3.94 และ มกีารรบัรู้ถึงอุปกรณ์เครื่องใช้ส านักงานน้อยที่สุด อยู่ในระดบับ่อยครัง้ ที่
ค่าเฉลีย่ 3.81 

5.1.3.3 สรปุผลการรบัรูส้ ื่อประชาสมัพนัธด์า้นสื่อสิง่พมิพ์ 
พนักงานบริษัทเอกชนมีระดับการรับรู้สื่อประชาสัมพันธ์ด้านสื่อสิ่งพิมพ์ มี

ภาพรวมอยู่ในระดบับ่อยครัง้ มคี่าเฉลีย่ 3.80 เมื่อพจิารณาในแต่ละขอ้ค าถามพบว่า พนักงานมี
ระดับการรบัรู้ประกาศพนักงาน เช่น ประกาศติดบอร์ดพนักงานมากที่สุด โดยอยู่ในระดับ
บ่อยครัง้ ค่าเฉลี่ย 4.17 รองลงมาคือ วารสารภายในองค์การ มีระดับการรบัรู้ บ่อยครัง้ มี
ค่าเฉลี่ย 4.00 และพนักงานมรีะดบัการรบัรู้แผ่นพบั ใบปลวิน้อยที่สุด มรีะดบัการรบัรู้นาน ๆ 
ครัง้ มคี่าเฉลีย่ 3.25 

5.1.3.4 สรปุผลการรบัรูส้ ื่อประชาสมัพนัธด์า้นสงัคมสื่อสงัคมออนไลน์ 
พนกังานบรษิทัเอกชนมรีะดบัการรบัรูส้ ื่อประชาสมัพนัธด์า้นสื่อสงัคมออนไลน์ มี

ภาพรวมอยู่ในระดบับ่อยครัง้ มคี่าเฉลีย่ 3.76 เมื่อพจิารณาในแต่ละขอ้ค าถามพบว่า พนักงานมี
ระดับการรบัรู้ผ่านไลน์มากที่สุด โดยมีระดับการรบัรู้บ่อยครัง้ ค่าเฉลี่ย 4.03 รองลงมาคือ  
เฟซบุ๊กของบรษิทั มรีะดบัการรบัรูบ้่อยครัง้ ค่าเฉลีย่ 3.95 และพนกังานมรีะดบัการรบัรูน้้อยทีสุ่ด
คอื อนิสตาแกรมของบรษิทั มรีะดบัการรบัรูน้าน ๆ ครัง้ มคี่าเฉลีย่ 3.21 

5.1.3.5 สรปุผลการรบัรูส้ ื่อประชาสมัพนัธด์า้นสื่ออเิลก็ทรอนิกส์ 
พนกังานบรษิทัเอกชนมรีะดบัการรบัรูส้ ื่อประชาสมัพนัธด์า้นสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์มี

ภาพรวมอยูใ่นระดบับ่อยครัง้ ทีค่่าเฉลีย่ 3.67 เมื่อพจิารณาในแต่ละขอ้ค าถามพบว่า พนักงานมี
การรบัรูก้ารประชาสมัพนัธ์ผ่านจดหมายอเิลก็ทรอนิกส์มากที่สุด โดยมรีะดบัการรบัรูส้ม ่าเสมอ 
ทีค่่าเฉลีย่ 4.22 รองลงมาคอื อนิทราเน็ต โลตสั โน้ต มรีะดบัการรบัรู ้บ่อยครัง้ ทีค่่าเฉลี่ย 4.20 
และพนักงานมกีารรบัรูก้ารประชาสมัพนัธว์ฒันธรรมองค์การผ่านเสยีงตามสายน้อยทีสุ่ด โดยมี
ระดบัการรบัรู ้นาน ๆ ครัง้ มคี่าเฉลีย่ 3.04 
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5.1.3.6 สรปุผลการรบัรูส้ ื่อประชาสมัพนัธด์า้นสื่อบุคคล 
พนกังานบรษิทัเอกชนมรีะดบัการรบัรูส้ ื่อประชาสมัพนัธด์า้นสื่อบุคคล มภีาพรวม

อยู่ในระดบับ่อยครัง้ ทีค่่าเฉลี่ย 3.59 เมื่อพจิารณาในแต่ละขอ้ค าถามพบว่า พนักงานมกีารรบัรู้
การประชาสมัพนัธ์วฒันธรรมองค์การผ่านผู้บรหิารมากที่สุด โดยมรีะดบัการรบัรู ้บ่อยครัง้ ที่
ค่าเฉลีย่ 3.95 รองลงมาคอื ผ่านพรติตี้ หรอื แบรนด ์แอมบาสเดอร ์โดยมรีะดบัการรบัรู ้นาน ๆ 
ครัง้ ทีค่่าเฉลีย่ 3.23 

 
5.1.4 การวิเคราะหข้์อมลูของการส่ือสารวฒันธรรมองคก์าร 
จากการศึกษาพนักงานบริษัทเอกชนพบว่า พนักงานมีระดับการรับรู้การสื่อสาร

วฒันธรรมองคก์าร ภาพรวมอยูใ่นระดบับ่อยครัง้ ทีค่่าเฉลีย่ 4.09 เมื่อจ าแนกตามดา้นวฒันธรรม 
พบว่าพนักงานมรีะดบัการรบัรู้การสื่อสารด้านการมุ่งเน้นลูกค้ามากที่สุดอยู่ในระดบัสม ่าเสมอ 
รองลงมาคอื การให้ความส าคญัแก่ภาวะผู้น า การสร้างนวตักรรม การลดการควบคุม การมุ่ง
ผลส าเรจ็ การจดัการทรพัยากรมนุษย์ การมมีาตรฐานจรยิธรรมและรบัผดิชอบต่อสงัคม การ
ท างานเป็นทีม การจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และการจดัการองค์การ
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมตามล าดบั โดยสามารถสรุประดบัการรบัรู้โดยจ าแนกตามด้าน 
ต่าง ๆ ไดด้งันี้ 

5.1.4.1 สรปุผลการรบัรูก้ารสื่อสารวฒันธรรมองคก์ารดา้นการมุ่งเน้นลกูคา้ 
พนักงานบรษิัทเอกชนมรีะดบัการรบัรู้การสื่อสารวฒันธรรมองค์การด้านการ

มุ่งเน้นลูกค้าภาพรวมอยู่ในระดบัสม ่าเสมอ มคี่าเฉลี่ย 4.33 เมื่อพจิารณาในแต่ละข้อค าถาม
พบว่า พนักงานมกีารรบัรูก้ารสื่อสารในเรื่องการปรบัปรุงการบรกิารเพื่อความพงึพอใจแก่ลูกคา้
มากทีสุ่ดอยูใ่นระดบัสม ่าเสมอ มคี่าเฉลีย่ 4.42 รองลงมาคอื เรือ่งการรบัฟงัความคาดหวงัและค า
วจิารณ์จากลูกค้าอยู่ในระดบัสม ่าเสมอ มคี่าเฉลี่ย 4.38 การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่
ลูกค้าอยู่ในระดบัสม ่าเสมอ มคี่าเฉลี่ย 4.31 และล าดบัสุดทา้ยคอื เรื่องการส ารวจความคดิเหน็
ของลกูคา้อยูใ่นระดบัสม ่าเสมอ มคี่าเฉลีย่ 4.24 

5.1.4.2 สรปุผลการรบัรูก้ารสื่อสารวฒันธรรมองคก์ารดา้นการใหค้วามส าคญัแก่
ภาวะผูน้ า 

พนักงานบรษิทัเอกชนมรีะดบัการรบัรูก้ารสื่อสารวฒันธรรมองคก์ารด้านการให้
ความส าคญัแก่ภาวะผู้น าภาพรวมอยู่ในระดบับ่อยครัง้ มคี่าเฉลี่ย 4.19 เมื่อพจิารณาแต่ละข้อ
ค าถามพบว่า พนักงานมกีารรบัรู้การสื่อสารในเรื่องการยกย่องชมเชยผู้ที่ท างานได้ดีให้เป็น
แบบอยา่งมากทีสุ่ด อยู่ในระดบัสม ่าเสมอ มคี่าเฉลีย่ 4.23 รองลงมาคอื เรื่องการมอบหมายงาน
ใหพ้นกังานมสี่วนรว่มอยูใ่นระดบัสม ่าเสมอ มคี่าเฉลีย่ 4.22 การใหร้างวลัเมื่อบรรลุเป้าหมายอยู่
ในระดบับ่อยครัง้ มคี่าเฉลีย่ 4.16 และล าดบัสุดทา้ยคอืเรื่องการฝึกอบรมและการพฒันาดา้นการ
บรหิารอยูใ่นระดบับ่อยครัง้ มคี่าเฉลีย่ 4.15 
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5.1.4.3 สรปุผลการรบัรูก้ารสื่อสารวฒันธรรมองคก์ารดา้นการสรา้งนวตักรรม 
พนักงานบรษิัทเอกชนมรีะดบัการรบัรู้การสื่อสารวฒันธรรมองค์การด้านการ

สรา้งนวตักรรมภาพรวมอยูใ่นระดบับ่อยครัง้ มคี่าเฉลีย่ 4.17 เมือ่พจิารณาแต่ละขอ้ค าถามพบว่า 
พนักงานมกีารรบัรูก้ารสื่อสารในเรื่องการส่งเสรมิใหพ้นักงานมคีวามคดิสรา้งสรรคม์ากที่สุดอยู่
ในระดบัสม ่าเสมอ มคี่าเฉลีย่ 4.22 รองลงมาคอื เรื่องการปรบัปรุงกระบวนการท างานใหร้วดเรว็
อยู่ในระดบับ่อยครัง้ มคี่าเฉลี่ย 4.19 การคดิค้นสร้างสิง่ใหม่ๆ เพื่อให้ท างานได้ง่ายขึ้นอยู่ใน
ระดบับ่อยครัง้ มคี่าเฉลีย่ 4.18 และเรือ่งการกระตุน้ใหพ้นักงานคดิวธิกีารท างานใหม่ๆ เป็นเรื่อง
สุดทา้ยซึง่อยูใ่นระดบับ่อยครัง้ มคี่าเฉลีย่ 4.13 

5.1.4.4 สรปุผลการรบัรูก้ารสื่อสารวฒันธรรมองคก์ารดา้นการลดการควบคุม 
พนักงานบรษิทัเอกชนมรีะดบัการรบัรูก้ารสื่อสารวฒันธรรมองค์การด้านการลด

การควบคุมภาพรวมอยู่ในระดบับ่อยครัง้ มคี่าเฉลี่ย 4.16 เมื่อพจิารณาแต่ละขอ้ค าถามพบว่า 
พนกังานมกีารรบัรูก้ารสื่อสารในเรือ่งการกระตุน้ใหพ้นกังานมวีนิยัมากทีสุ่ดอยู่ในระดบัสม ่าเสมอ 
มคี่าเฉลีย่ 4.28 รองลงมาคอื เรื่องการใหค้วามส าคญักบัผลลพัธข์องงานอยู่ในระดบับ่อยครัง้ มี
ค่าเฉลี่ย 4.16 และเรื่องการใหพ้นักงานประเมนิตนเองเป็นล าดบัสุดท้ายอยู่ในระดบับ่อยครัง้ มี
ค่าเฉลีย่ 4.06 

5.1.4.5 สรปุผลการรบัรูก้ารสื่อสารวฒันธรรมองคก์ารดา้นการมุ่งผลส าเรจ็ 
พนักงานบรษิทัเอกชนมรีะดบัการรบัรูก้ารสื่อสารวฒันธรรมองค์การด้านการมุ่ง

ผลส าเร็จ ภาพรวมอยู่ในระดบับ่อยครัง้ มคี่าเฉลี่ย 4.12 เมื่อพิจารณาแต่ละข้อค าถามพบว่า 
พนักงานมกีารรบัรูก้ารสื่อสารในเรื่องการระบุเป้าหมายที่ส าคญัที่สุดก่อนมากที่สุดอยู่ในระดบั
บ่อยครัง้ มคี่าเฉลี่ย 4.19 รองลงมาคอืเรื่องการก าหนดเป้าหมายและสื่อสารอย่างชดัเจนอยู่ใน
ระดบับ่อยครัง้ มคี่าเฉลี่ย 4.17 เรื่องผู้บรหิารก าหนดเป้าหมายร่วมกับพนักงานอยู่ในระดบั
บ่อยครัง้ มคี่าเฉลีย่ 4.14 และเรือ่งการมุง่เน้นทีผ่ลงานมากกว่ากระบวนการเป็นล าดบัสุดทา้ยอยู่
ในระดบับ่อยครัง้ มคี่าเฉลีย่ 4.01 

5.1.4.6 สรปุผลการรบัรูก้ารสื่อสารวฒันธรรมองคก์ารดา้นการจดัการทรพัยากร
มนุษย ์

พนักงานบรษิัทเอกชนมรีะดบัการรบัรู้การสื่อสารวฒันธรรมองค์การด้านการ
จดัการทรพัยากรมนุษย์ภาพรวมอยู่ในระดบับ่อยครัง้ มคี่าเฉลี่ย 4.11 เมื่อพจิารณาแต่ละข้อ
ค าถามพบว่า พนักงานมกีารรบัรูก้ารสื่อสารในเรื่อง การฝึกอบรมพนักงานที่เกี่ยวกบังานมาก
ที่สุดอยู่ในระดบัสม ่าเสมอ มคี่าเฉลี่ย 4.29 รองลงมาคอื เรื่องการสอนงานอย่างใกล้ชดิอยู่ใน
ระดบับ่อยครัง้ มคี่าเฉลีย่ 4.07 การประเมนิผลพนักงานตามกรอบสมรรถนะอยู่ในระดบับ่อยครัง้ 
มคี่าเฉลี่ย 4.05 และเรื่องการสรรหาพนักงานที่มคีุณสมบตัิสอดคล้องกับองค์การเป็นล าดบั
สุดทา้ยอยูใ่นระดบับ่อยครัง้ มคี่าเฉลีย่ 4.03 
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5.1.4.7 สรุปผลการรับรู้การสื่อสารวัฒนธรรมองค์การด้านการมีมาตรฐาน
จรยิธรรมและรบัผดิชอบต่อสงัคม 

พนักงานบรษิัทเอกชนมรีะดบัการรบัรูก้ารสื่อสารวฒันธรรมองค์การด้านการมี
มาตรฐานจรยิธรรมและรบัผดิชอบต่อสงัคมภาพรวมอยู่ในระดบับ่อยครัง้ มคี่าเฉลี่ย 4.07 เมื่อ
พิจารณาแต่ละข้อค าถามพบว่า พนักงานมีการรับรู้การสื่อสารในเรื่องการส่งเสริมสร้าง
กระบวนการท างานทีถู่กต้องมากทีสุ่ดอยู่ในระดบับ่อยครัง้ ค่าเฉลีย่ 4.20 รองลงมาคอื เรื่องการ
จดักิจกรรมรบัผิดชอบต่อสงัคมอยู่ในระดบับ่อยครัง้ มคี่าเฉลี่ย 4.17 เรื่องการฝึกอบรมด้าน
จรยิธรรมอยู่ในระดบับ่อยครัง้ ค่าเฉลี่ย 4.05 และล าดบัสุดท้ายคอืเรื่องการให้ความส าคญัต่อ
ความเสมอภาค อยูใ่นระดบับ่อยครัง้ มคี่าเฉลีย่ 3.89 

5.1.4.8 สรปุผลการรบัรูก้ารสื่อสารวฒันธรรมองคก์ารดา้นการท างานเป็นทมี 
พนักงานบรษิัทเอกชนมรีะดบัการรบัรู้การสื่อสารวฒันธรรมองค์การด้านการ

ท างานเป็นทมีภาพรวมอยู่ในระดบับ่อยครัง้ มคี่าเฉลีย่ 3.97 เมื่อพจิารณาแต่ละขอ้ค าถามพบว่า
พนักงานมกีารรบัรู้การสื่อสารในเรื่องการสนับสนุนการท างานเป็นทีมมากที่สุดอยู่ในระดับ
บ่อยครัง้ มคี่าเฉลีย่ 4.19 รองลงมาคอื เรื่องการสนับสนุนใหม้กีารแสดงความคดิเหน็อยใูนระดบั
บ่อยครัง้ มคี่าเฉลี่ย 3.94 การประสานงานขา้มหน่วยงานอยู่ในระดบับ่อยครัง้ มคี่าเฉลี่ย 3.93 
และล าดบัสุดท้ายคอืเรื่องการให้รางวลัตามผลงานทมีมากกว่าบุคคลอยู่ในระดบับ่อยครัง้ มี
ค่าเฉลีย่ 3.84 

5.1.4.9 สรปุผลการรบัรูก้ารสื่อสารวฒันธรรมองคก์ารดา้นการจดัการเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

พนักงานบรษิัทเอกชนมรีะดบัการรบัรู้การสื่อสารวฒันธรรมองค์การด้านการ
จดัการเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารภาพรวมอยู่ในระดบับ่อยครัง้ มคี่าเฉลีย่ 3.90 เมื่อ
พิจารณาแต่ละข้อค าถามพบว่า พนักงานมีการรับรู้การสื่อสารในเรื่องการใช้จดหมาย
อเิลก็ทรอนิกส์ ในการประสานงานมากที่สุดอยู่ในระดบับ่อยครัง้ มคี่าเฉลี่ย 4.19 รองลงมาคอื 
เรื่องการสอนงานตวัต่อตวัอยู่ในระดบับ่อยครัง้ มคี่าเฉลีย่ 3.94 เรื่องการให้ขอ้มลูยอ้นกลบัหลงั
เสรจ็งานอยู่ในระดบับ่อยครัง้ มคี่าเฉลี่ย 3.80 และล าดบัสุดท้ายคอืเรื่องการใช้การประชุมผ่าน
เครอืขา่ย (Inter Conference) อยูใ่นระดบับ่อยครัง้ มคี่าเฉลีย่ 3.68 

5.1.4.10 สรุปผลการรบัรูก้ารสื่อสารวฒันธรรมองคก์ารดา้นการจดัการองคก์าร
สอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้ม 

พนักงานบรษิัทเอกชนมรีะดบัการรบัรู้การสื่อสารวฒันธรรมองค์การด้านการ
จดัการองคก์ารสอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มภาพรวมอยู่ในระดบับ่อยครัง้ มคี่าเฉลี่ย 3.89 เมื่อ
พจิารณาแต่ละขอ้ค าถามพบว่า พนกังานมกีารรบัรูก้ารสื่อสารในเรื่องการปรบัโครงสรา้งองคก์าร
ให้คล่องตวัมากที่สุดอยู่ในระดบับ่อยครัง้ มคี่าเฉลี่ย 4.05 รองลงมาคอื เรื่องการหมุนเวยีนงาน
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อยู่ในระดบับ่อยครัง้ มคี่าเฉลี่ย 3.83 และเรื่องให้อิสระในการท างานอยู่ในระดบับ่อยครัง้ มี
ค่าเฉลีย่ 3.80 
 

5.1.5 การวิเคราะหข้์อมลูของผลการปฏิบติังาน 
จากการศกึษาพนกังานบรษิทัเอกชนพบว่า พนกังานมรีะดบัการแสดงพฤตกิรรมของผล

การปฏิบตัิงานอยู่ในระดบัสม ่าเสมอ มคี่าเฉลี่ย 4.23 เมื่อจ าแนกตามด้านผลการปฏิบตัิงาน
พบว่า พนักงานมรีะดบัการแสดงพฤตกิรรมการท างานเป็นทมีมากที่สุดอยู่ในระดบัสม ่าเสมอ 
รองลงมาคอื การเรยีนรูแ้ละการพฒันา การสื่อสาร ความสามารถเฉพาะทาง การตดัสนิใจและ
การแก้ไขปญัหา และการปรบัตวัและความยดืหยุ่นในการท างานตามล าดบั โดยสามารถสรุป
ระดบัการแสดงพฤตกิรรมจ าแนกตามดา้นต่าง ๆ ไดด้งันี้ 

5.1.5.1 สรปุผลระดบัการแสดงพฤตกิรรมของผลการปฏบิตังิานดา้นการท างาน
เป็นทมี 

พนกังานบรษิทัเอกชนมรีะดบัการแสดงพฤตกิรรมการท างานเป็นทมีภาพรวมอยู่
ในระดบัสม ่าเสมอ มคี่าเฉลี่ย 4.51 เมื่อพิจารณาแต่ละข้อค าถามพบว่า พนักงานมกีารแสดง
พฤตกิรรมเรื่องการท างานร่วมกบัผู้อื่นได้ด ีและเรื่องรูส้กึยนิดเีมื่อต้องท างานร่วมกบัผู้อื่นมาก
ที่สุดอยู่ในระดบัสม ่าเสมอ มคี่าเฉลี่ย 4.52 รองลงมา พนักงานแสดงพฤตกิรรมช่วยเหลอืผู้อื่น
เสมออยูใ่นระดบัสม ่าเสมอ มคี่าเฉลีย่ 4.50 

5.1.5.2 สรปุผลระดบัการแสดงพฤตกิรรมของผลการปฏบิตังิานดา้นการเรยีนรู้
และการพฒันา 

พนกังานบรษิทัเอกชนมรีะดบัการแสดงพฤตกิรรมการเรยีนรูแ้ละการพฒันาภาพ
รวมอยู่ในระดบัสม ่าเสมอ มคี่าเฉลี่ย 4.28 เมื่อพจิารณาแต่ละขอ้ค าถามพบว่า พนักงานแสดง
พฤตกิรรมด้านการเขา้รบัฝึกอบรมจากองค์การมากที่สุดอยู่ในระดบัสม ่าเสมอ มคี่าเฉลี่ย 4.34 
รองลงมาคอื การคดิคน้ปรบัปรงุวธิกีารท างานใหด้ขีึน้อยู่ในระดบัสม ่าเสมอ มคี่าเฉลีย่ 4.27 และ
มกีารคน้ควา้หาความรูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัการท างานอยูใ่นระดบัสม ่าเสมอ มคี่าเฉลีย่ 4.24 

5.1.5.3 สรปุผลระดบัการแสดงพฤตกิรรมของผลการปฏบิตังิานดา้นการสื่อสาร 
พนักงานบรษิัทเอกชนมรีะดบัการแสดงพฤติกรรมการสื่อสารภาพรวมอยู่ใน

ระดบัสม ่าเสมอ มคี่าเฉลี่ย 4.24 เมื่อพจิารณาแต่ละขอ้ค าถามพบว่า พนักงานแสดงพฤตกิรรม
ดา้นการระวงัค าพูดเมื่อต้องสัง่งานมากทีสุ่ดอยู่ในระดบัสม ่าเสมอ มคี่าเฉลีย่ 4.32 รองลงมาคอื 
การบอกในสิง่ที่ท่านต้องการให้ผูอ้ื่นทราบอยู่ในระดบัสม ่าเสมอ มคี่าเฉลี่ย 4.30 และ พนักงาน
สามารถปฏเิสธผูอ้ื่นโดยไมท่ าใหขุ้น่เคอืงใจอยูใ่นระดบับ่อยครัง้ มคี่าเฉลีย่ 4.10 
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5.1.5.4 สรุปผลระดับการแสดงพฤติกรรมของผลการปฏิบัติงานด้านความ 
สามารถเฉพาะทาง 

พนักงานบรษิทัเอกชนมรีะดบัการแสดงพฤตกิรรมดา้นความสามารถเฉพาะทาง
ภาพรวมอยู่ในระดบัสม ่าเสมอ มคี่าเฉลีย่ 4.21 เมื่อพจิารณาในแต่ละขอ้ค าถามพบว่า พนักงาน
แสดงพฤตกิรรมเรื่องการใชท้กัษะในการท างานมากที่สุดอยู่ในระดบัสม ่าเสมอ มคี่าเฉลี่ย 4.38 
รองลงมาคอื มกีารพฒันาทกัษะดา้นอื่น ๆ อยูใ่นระดบัสม ่าเสมอ มคี่าเฉลีย่ 4.29 และการถูกรอ้ง
ขอจากผูอ้ื่นใหช้่วยเหลอืในงานยาก ๆ มรีะดบับ่อยครัง้ มคี่าเฉลีย่ 3.97 

5.1.5.5 สรุปผลระดับการแสดงพฤติกรรมของผลการปฏิบัติงานด้านการ
ตดัสนิใจและการแกไ้ขปญัหา 

พนักงานบริษัทเอกชนมรีะดบัการแสดงพฤติกรรมด้านการตัดสินใจและการ
แกไ้ขปญัหาภาพรวมอยูใ่นระดบับ่อยครัง้ มคี่าเฉลีย่ 4.07 เมื่อพจิารณาในแต่ละขอ้ค าถามพบว่า 
พนักงานแสดงพฤตกิรรมแก้ไขปญัหาไดท้นัทหีากมปีญัหาเกดิขึน้มากที่สุดอยู่ในระดบับ่อยครัง้ 
มคี่าเฉลีย่ 4.14 รองลงมาคอื สามารถตดัสนิใจในเรื่องต่าง ๆ ไดอ้ยู่ในระดบับ่อยครัง้ มคี่าเฉลี่ย 
4.06 และสามารถจดัการกบัปญัหาทีเ่กดิขึน้ดว้ยตวัเองไดอ้ยูใ่นระดบับ่อยครัง้ มคี่าเฉลีย่ 4.04 

5.1.5.6 สรปุผลระดบัการแสดงพฤตกิรรมของผลการปฏบิตังิานดา้นการปรบัตวั
และความยนืหยุ่นในการท างาน 

พนักงานบรษิัทเอกชนมรีะดบัการแสดงพฤติกรรมด้านการปรบัตัวและความ
ยดืหยุ่นในการท างานภาพรวมอยู่ในระดบับ่อยครัง้ มคี่าเฉลี่ย 4.06 เมื่อพจิารณาในแต่ละข้อ
ค าถามพบว่า พนกังานแสดงพฤตกิรรมยอมปรบัการท างานบางอย่างเพื่อใหง้านส าเรจ็มากทีสุ่ด
อยู่ในระดบัสม ่าเสมอ มคี่าเฉลี่ย 4.31 รองลงมาคอื ท างานในสภาวะทีไ่ม่เอื้ออ านวยอยู่ในระดบั
บ่อยครัง้ มคี่าเฉลีย่ 3.95 และท างานนอกเหนือเวลางานอยูใ่นระดบับ่อยครัง้ มคี่าเฉลีย่ 3.92 
 
5.2 อภิปรายผลการวิจยั 
 

จากการวิจยัเรื่อง “การรบัรู้รูปแบบการสื่อสารองค์การ สื่อประชาสมัพนัธ์ และการ
สื่อสารวฒันธรรมองค์การ ที่พยากรณ์ผลการปฏบิตัิงานของพนักงานบรษิัทเอกชนในเขต
กรงุเทพมหานคร” สามารถอภปิรายผลไดด้งันี้ 

สมมติฐานข้อที่ 1 การรบัรู้รูปแบบการสื่อสารองค์การมคีวามสมัพนัธ์กบัการรบัรู้สื่อ
ประชาสมัพนัธ ์

ในการทดสอบสมมตฐิานขอ้ที่ 1 การรบัรูร้ปูแบบการสื่อสารองคก์ารมคีวามสมัพนัธก์บั
การรบัรู้สื่อประชาสมัพนัธ์นัน้ผลการทดสอบปรากฎว่า การรบัรู้รูปแบบการสื่อสารองค์การมี
ความสมัพนัธ์กบัการรบัรู้สื่อประชาสมัพนัธ์อย่างมนีัยส าคญั ซึ่งผลจากการทดสอบสมมติฐาน
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สอดคล้องกับ การศึกษาของวัลย์ลิกา ปญัจมะวัต (2550) ศึกษาเรื่อง “ความพึงพอใจของ
พนกังานการไฟฟ้าฝา่ยผลติแห่งประเทศไทยต่อการสื่อสารในองคก์าร” ผลการศกึษาในดา้นการ
สื่อสารภายในองค์การในปจัจุบนั พบว่า พนักงานรบัทราบแหล่งขอ้มูลข่าวสารต่าง ๆ ภายใน
องคก์ารในระดบัมาก โดยรบัทราบจากอเีมล/์อนิทราเน็ต/อนิเทอรเ์น็ต มากทีสุ่ด โดยแหล่งขอ้มลู
ทีม่คีวามถูกตอ้งชดัเจนมากทีสุ่ดคอื อเีมล/์อนิทราเน็ต/อนิเทอรเ์น็ต เช่นกนั ดงันัน้ จงึกล่าวไดว้่า 
ถ้าพนักงานมกีารรบัรูรู้ปแบบการสื่อสารองค์การมาก ก็จะยิง่มกีารรบัรูส้ ื่อประชาสมัพนัธ์มาก
เช่นกนั เมื่อมกีารสื่อสารไปยงัพนักงาน องค์การควรเลอืกใช้สื่อที่แตกต่างกนั โดยขึ้นอยู่กับ
บรบิทของเนื้อหา ขอ้มูล และผูร้บัสารซึง่คอืพนักงานนัน้ ๆ เช่น หากต้องการสื่อสารในเรื่องที่มี
ข้อมูลมากควรใช้การสื่อสารทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรอื ใช้การประชุมเพื่อให้พนักงาน
ไดร้บัขอ้มลูขา่วสารทีค่รบถว้นและถูกตอ้งมากทีสุ่ด 

สมมติฐานข้อที่ 2 การรบัรู้สื่อประชาสัมพันธ์มคีวามสมัพนัธ์กับการรบัรู้การสื่อสาร
วฒันธรรมองคก์าร 

ในการทดสอบสมมตฐิานขอ้ที่ 2 การรบัรูส้ ื่อประชาสมัพนัธ์มคีวามสมัพนัธ์กบัการรบัรู้
การสื่อสารวัฒนธรรมองค์การนั ้นผลการทดสอบปรากฎว่า การรับรู้สื่อประชาสัมพันธ์มี
ความสมัพนัธก์บัการรบัรู้การสื่อสารวฒันธรรมองค์การอย่างมนีัยส าคญั ซึง่ผลจากการทดสอบ
สมมตฐิานนัน้สอดคลอ้งกบัการศกึษาของณฐัพร สารสงัข ์(2549) ไดท้ าการศกึษาเรื่อง “การรบัรู้
และการสื่อสารวฒันธรรมองค์การ กรณีศกึษา บรษิทั ท่าอากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน)” ได้
ท าการศกึษา พนักงาน ทอท. จ านวนทัง้สิน้ 320 คน โดยใช้แบบสอบถาม ผลการศกึษาพบว่า 
พนกังานมกีารเปิดรบัขอ้มลูข่าวสารการสื่อสารวฒันธรรมองคก์ารจากสื่อภายในอยู่ในระดบัมาก 
โดยสื่อที่ให้ข้อมูลข่าวสารปรมิาณมากที่สุดคือ การจดักิจกรรมประเภทต่าง ๆ นอกจากนี้ยงั
พบว่า การสื่อสารภายในองค์การมคีวามสมัพนัธ์กบัการรบัรู้วฒันธรรมองค์การของพนักงาน 
ทอท. อีกด้วย ดงันัน้ จงึกล่าวได้ว่า ถ้าองค์การต้องการสื่อสารเรื่องวฒันธรรมองค์ก ารไปยงั
พนักงานนัน้ ควรทีจ่ะเลอืกใชส้ื่อที่พนักงานรบัรูอ้ย่างสม ่าเสมอ โดยการศกึษาวจิบัครัง้นี้พบว่า 
สื่อทีพ่นักงานรบัรูม้ากทีสุ่ดคอื สื่อกจิกรรม โดยสื่อกจิกรรมในการสื่อสารวฒันธรรมองคก์าร ซึ่ง
ไม่ว่าจะเป็นการประชุมจากผู้บรหิาร จากหวัหน้างาน หรอืการประชุมประจ า เดอืน ซึ่งสามารถ
สื่อสารไปโดยตรงกบัพนักงาน รวมถงึยงัสามารถปรบัทศันคตขิองพนักงานไดอ้กีดว้ย นอกจาก
การประชุมแลว้ยงัสามารถสื่อสารเรือ่งวฒันธรรมองคก์ารผ่านการจดักจิกรรมตามเทศกาลต่าง ๆ 
โดยน าวฒันธรรมองคก์ารนัน้มาเป็นหวัขอ้หรอืธมีงานในการจดักจิกรรมต่าง ๆ เพื่อใหพ้นักงาน
ซึมซับวัฒนธรรมองค์การทีละน้อย ๆ จนเข้าไปอยู่ในชีวิตประจ าวันของตัวพนักงานเอ ง
นอกจากนี้องค์การยงัสามารถสื่อสารผ่านทางสื่อสงัคมออนไลน์ได้เช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นการ
สื่อสารผ่านทางไลน์ (Line) กลุ่มของพนกังาน ซึง่พนักงานทุกคนจะไดร้บัข่าวสารเดยีวกนัพรอ้ม
กนัทุกคนอกีดว้ย  
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สมมติฐานข้อที่ 3 การรบัรู้รูปแบบการสื่อสารองค์การมคีวามสมัพนัธ์กบัการรบัรู้การ
สื่อสารวฒันธรรมองคก์าร 

ในการทดสอบสมมตฐิานขอ้ที่ 3 การรบัรูร้ปูแบบการสื่อสารองคก์ารมคีวามสมัพนัธก์บั
การรบัรูก้ารสื่อสารวฒันธรรมองค์การนัน้ผลการทดสอบปรากฎว่า การรบัรูรู้ปแบบการสื่อสาร
องค์การมคีวามสมัพนัธ์กบัการรบัรู้การสื่อสารวฒันธรรมองค์การอย่างมนีัยส าคญั โดยผลจาก
การศกึษานัน้สอดคลอ้งกบัการศกึษาของ Morley and Zalabak (1997) ไดท้ าการศกึษาเรื่อง 
“การสื่อสารองคก์ารและวฒันธรรม กรณีศกึษา 10 บรษิทัอติาเลี่ยนที่มกีารใชเ้ทคโนโลยขีัน้สูง” 
ซึ่งได้ท าการศึกษาเปรียบเทียบปจัจยัที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ของวัฒนธรรมองค์การ 
ค่านิยมพนักงาน กจิกรรมการสื่อสารองคก์าร และการรบัรูค้วามหลากหลายของผลสมัฤทธิข์อง
องค์การของบริษัทอิตาเลี่ยนที่ด าเนินการอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา และบริษัทของ
สหรฐัอเมรกิา ผลการศกึษาพบว่า เมือ่พนกังานรบัรูข้อ้มลูทีผ่ดิพลาด ไม่มปีระสทิธภิาพเกี่ยวกบั
วฒันธรรมองค์การจากที่ตัวพนักงานเองคาดหวงัไว้ พนักงานมแีนวโน้มที่จะรายงานความ
ผดิพลาดของตัวเองน้อยลง ความพึงพอใจในการท างานลดลง รวมถึงประสิทธิภาพในการ
ท างานลดลงดว้ย จงึกล่าวได้ว่า การรบัรู้รูปแบบการสื่อสารองค์การนัน้มคีวามส าคญัเป็นอย่าง
ยิง่ ในการสื่อสารวฒันธรรมองค์การจากบรษิัทไปสู่พนักงาน โดยเฉพาะอย่างยิง่ในด้านความ
สม ่าเสมอ เพราะวฒันธรรมนัน้เป็นรูปแบบของพฤตกิรรมที่ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น มกีารยดึถือ
ธรรมเนียมปฏิบัติ ดังนัน้ การสื่อสารวัฒนธรรมองค์การต้องมีความสม ่ าเสมอ ต่อเนื่ อง 
หลากหลายช่องทางเพื่อใหพ้นกังานนัน้สามารถเขา้ถงึขอ้มลูไดต้ลอดเวลา 

สมมติฐานข้อที่ 4 การรับรู้รูปแบบการสื่อสารองค์การมีความสัมพันธ์กับผลการ
ปฏบิตังิาน 

ในการทดสอบสมมตฐิานขอ้ที่ 4 การรบัรูร้ปูแบบการสื่อสารองคก์ารมคีวามสมัพนัธก์บั
ผลการปฏิบัติงานนั ้นผลการทดสอบปรากฎว่า การรับรู้รูปแบบการสื่อสารองค์การมี
ความสัมพันธ์กับผลการปฏิบัติงานอย่างมีนัยส าคัญ โดยผลจากการทดสอบสมมติฐานนัน้
สอดคล้องกบัการศกึษาของภทัรพงศ์ เหล่าไพโรจน์ (2559) ได้ท าการศกึษาวจิยัเรื่อง “กลยุทธ์
การสื่อสาร และการรบัรู้โครงการความรบัผิดชอบต่อสังคมของบริษัท โตโยต้า มอร์เตอร ์
ประเทศไทย จ ากัด” ผ่านชุมชนออนไลน์ โดยพบว่า บรษิัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย 
จ ากดั ใช้กลยุทธ์การสื่อสาร คอื สื่อสงัคมออนไลน์ (Social Network) เช่น Website และ 
Facebook เป็นเครอืข่ายทางสงัคมแบบกลุ่ม (Social Community) เพื่อแลกเปลีย่นความรู ้มี
การใช้สื่อสิง่พมิพ์ เช่น วารสาร หนังสอืพมิพ์ และมกีารใช้สื่อบุคคลทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจ
เนื่องจากเป็นผูน้ าความคดิ จะน าไปสู่ความร่วมมอืของคนในชุมชน โดยผลจากการวจิยักพ็บว่า
การรบัรูข้่าวสารผ่านทางสื่อที่ใช้มคีวามสมัพนัธ์กบัทศันคตทิี่มต่ีอโครงการรบัผดิชอบต่อสงัคม 
และการยอมรบัในโครงการ ดงันัน้จงึกล่าวไดว้่าการรบัรูร้ปูแบบการสื่อสารองคก์ารของพนักงาน 
ไม่ว่าจะเป็นด้านความสม ่าเสมอ ด้านความแปลกใหม่สรา้งสรรค์ โดยเฉพาะอย่างยิง่ด้านการ
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สื่อสารระหว่างบุคคล ซึ่งในที่นี้ คือการสื่อสารระหว่างหัวหน้างานกับพนักงานย่อมมี
ความสมัพนัธก์บัผลการปฏบิตังิาน เช่น การใหค้ าชมเชย หรอืการให้ขอ้มลูยอ้นกลบัของหวัหน้า
งาน เพื่อพฒันาศกัยภาพในการท างานของพนักงาน ซึ่งสอดคล้องกบัการศึกษาของสุนทรชั 
ดิลกสตัา (2546) เรื่อง “การใช้สื่อเพื่อการประชาสัมพนัธ์ภายใน: กรณีศึกษาธนาคารแห่ง
ประเทศไทย” ผลการศึกษาพบว่า การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจในสื่อประชาสมัพนัธ์
ภายในของบุคลากรของธนาคารแห่งประเทศไทยนัน้ จะมกีารเปิดรบัข่าวสารในสิง่ทีต่นเองสนใจ
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (อินทราเน็ต) สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อเสียงตามสาย สื่อบุคคล และสื่อบอร์ด
ประชาสัมพันธ์ ตามล าดบั ในส่วนการรบัทราบนโยบายการบรหิาร จะเกิดจากการประชุม
รว่มกนัในหน่วยงานเพื่อชีแ้จง เปิดโอกาสใหซ้กัถาม โดยใชร้ะบบ e-mail ช่วยในการส่งเอกสาร
เพื่อใชใ้ห้อ้างองิ โดยในดา้นความชดัเจนของขอ้มลูข่าวสารนัน้ จะไดร้บัขอ้มลูค่อนขา้งทีช่ดัเจน 
สามารถน าไปปฏบิตังิานและน ามาปรบัปรงุการท างาน  

สมมตฐิานขอ้ที ่5 การรบัรูส้ ื่อประชาสมัพนัธม์คีวามสมัพนัธก์บัผลการปฏบิตังิาน 
ในการทดสอบสมมติฐานข้อที่ 5 การรบัรู้สื่อประชาสมัพนัธ์มคีวามสมัพนัธ์กบัผลการ

ปฏบิตัิงานนัน้ผลการทดสอบปรากฎว่า การรบัรู้สื่อประชาสมัพนัธ์มคีวามสมัพนัธ์กบัผลการ
ปฏบิตังิานอย่างมนีัยส าคญั ซึ่งผลของการศกึษานัน้สอดคล้องกบัการศกึษาของสุนทรชั ดลิก
สตัา (2546) เรื่อง “การใช้สื่อเพื่อการประชาสัมพนัธ์ภายใน: กรณีศกึษาธนาคารแห่งประเทศ
ไทย” ผลการศกึษาพบว่า การใช้ประโยชน์และความพงึพอใจในสื่อประชาสมัพนัธ์ภายในของ
บุคลากรของธนาคารแห่งประเทศไทยนัน้ จะมกีารเปิดรบัข่าวสารในสิง่ที่ตนเองสนใจผ่านสื่อ
อเิลก็ทรอนิกส ์(อนิทราเน็ต) สื่อสิง่พมิพ ์สื่อเสยีงตามสาย สื่อบุคคล และสื่อบอรด์ประชาสมัพนัธ ์
ตามล าดบั  จงึกล่าวไดว้่า การรบัรูส้ ื่อประชาสมัพนัธน์ัน้ มกีารใชป้ระโยชน์ในดา้นการรบัความรู้
และขา่วสารในการปฏบิตังิาน เพื่อน ามาปรบัปรงุการท างาน โดยพนักงานแต่ละคนนัน้มกีารรบัรู้
สื่อประชาสมัพนัธ์ไม่เหมอืนกนั เช่น พนักงานที่ปฏิบตังิานอยู่ในส านักงานใหญ่สามารถสื่อสาร
ได้ด้วยเสยีงตามสายเวลาพกัรบัประทานอาหารกลางวนั ในทางกลบักนัพนักงานที่ปฏบิตังิาน
ดูแลลูกค้าอยู่ตามสาขาจะมกีารรบัรูส้ ื่อประชาสมัพนัธ์ผ่านการประชุม จดหมายอเิลก็ทรอนิกส ์
หรอืไลน์ (Line) มากกว่า เมื่อพนักงานมกีารรบัรูข้่าวสาร ขอ้มูลต่าง ๆ ผ่านสื่อประชาสมัพนัธ์
แล้ว พนักงานก็สามารถน าขอ้มูลนัน้ไปใช้ พฒันา ต่อยอด ในการท างานและส่งผลต่อผลการ
ปฏบิตังิานในทีสุ่ด นอกจากนี้การเปิดรบัในส่วนของสื่อเสยีงตามสาย ยงัสอดคลอ้งกบังานวจิยั
ของ ธนิดา ประจวบเหมาะ (2546) ทีศ่กึษาเรื่อง “พฤตกิรรมการเปิดรบัข่าวสาร ความพงึพอใจ 
และการน าไปใชป้ระโยชน์ของพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลติต่อสื่อประชาสมัพนัธภ์ายในองคก์าร: 
กรณีศึกษาสื่อวิทยุเสียงตามสายในส านักงานใหญ่ จ.นนทบุรี” ผลการศึกษาพบว่า การใช้
ประโยชน์จากข่าวสารที่ได้รบัจากวทิยุเสยีงตามสายนัน้ มกีารใช้ประโยชน์จากข่าวสาร เพื่อ
ตดิตาม หรอืทราบขอ้เทจ็จรงิและตดิตามความเคลื่อนไหวต่าง ๆ อย่างรวดเรว็มคี่าเฉลี่ยมาก
ที่สุด มีการน าข้อมูลที่ได้จากการรบัฟงัวิทยุเสียงตามสายไปประกอบการตัดสินใจในการ
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ปฏบิตังิาน ดงันัน้ จะเหน็ไดว้่า การรบัรูส้ ื่อประชาสมัพนัธม์คีวามสมัพนัธก์บัผลการปฏบิตังิานใน
เชงิบวกอยา่งมนียัส าคญั 

สมมติฐานข้อที่ 6 การรบัรู้การสื่อสารวฒันธรรมองค์การมีความสมัพนัธ์กับผลการ
ปฏบิตังิาน 

ในการทดสอบสมมตฐิานขอ้ที่ 6 การรบัรู้การสื่อสารวฒันธรรมองค์การมคีวามสมัพนัธ์
กับผลการปฏิบตัิงานนัน้ผลการทดสอบปรากฎว่า การรับรู้การสื่อสารวฒันธรรมองค์การมี
ความสัมพันธ์กับผลการปฏิบัติงานอย่างมีนัยส าคัญ ซึ่งผลการทดสอบนั ้นสอดคล้องกับ
การศกึษาของปรณิ บุญฉลวย (2556) ไดศ้กึษาเรือ่ง “วฒันธรรมองคก์าร องคก์ารการเรยีนรู ้กบั
ประสทิธผิลองค์การของศาลยุติธรรม : ตวัแบบสมการโครงสร้าง” พบว่า ปจัจยัวฒันธรรม
องค์การมอีิทธพิลต่อประสทิธผิลองค์การอย่างมนีัยส าคญัทางสถติิ โดยร้อยละ 83.20 ของค่า
ความแปรปรวนในแนวคดิประสทิธผิลองค์การ สามารถถูกอธบิายและท านายโดยปจัจยัด้าน
วฒันธรรมองค์การในระดบัสูงมาก ยกตวัอย่างเช่น หากองค์การนัน้ท าธุรกจิเกี่ยวขอ้งกบัด้าน
การบรกิาร เมือ่พนกังานรบัรูก้ารสื่อสารวฒันธรรมองคก์ารเรีอ่งการมุ่งลูกคา้เป็นศูนยก์ลางอย่าง
ต่อเนื่อง สม ่าเสมอ พนกังานกจ็ะเกดิพฤตกิรรมการบรกิารลกูคา้อยา่งด ีฟงัความคาดหวงัและค า
วิจารณ์จากลูกค้า ปรบัปรุงบรกิารเพื่อความพึงพอใจแก่ลูกค้า รวมถึงเปิดเผยข้อมูลที่ เป็น
ประโยชน์แก่ลูกค้า เมื่อลูกค้าใช้บรกิารเสรจ็ องค์การท าการส ารวจความพึงพอใจของลูกค้า 
ลูกค้าย่อมประเมนิการบริการของพนักงานอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ดงันัน้ จะเห็นได้ว่าการรบัรู้
วฒันธรรมองคก์ารนัน้มคีวามสมัพนัธก์ารผลการปฏบิตังิาน นอกจากนี้ยงัสอดคลอ้งกบังานวจิยั
ของ Lee and Yu (2004) ท าการศกึษาเรื่อง “ศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างวฒันธรรมองค์การ
และผลการปฏบิตังิานขององค์การ” โดยใช้การวเิคราะห์ปจัจยั (Factor Analysis) จ าแนก
วฒันธรรมองค์การออกเป็น 4 รูปแบบ ได้แก่ มุ่งเน้นนวตักรรม (Innovation) ท างานเป็นทมี 
(Team) มุ่งเน้นความสมัพนัธ์ (Support) และมุ่งเน้นงาน (Task) ศกึษากบัธุรกจิ 3 ประเภท 
ไดแ้ก่ ธุรกจิประกนัภยั อุตสาหกรรมและโรงพยาบาล พบว่า ธุรกจิประกนัภยัใหค้วามส าคญัแก่
การมุง่เน้นนวตักรรม (Innovation) ซึง่มคีวามสมัพนัธก์บัผลการปฏบิตังิาน คอื การเจรญิเตบิโต
ของยอดเงนิประกนั อตัราผู้ท าประกนัเพิม่สูงขึน้ แต่ไม่มผีลกระทบต่อผลตอบแทนการลงทุน 
(Return on Investment) ส่วนธุรกจิประเภทอุตสาหกรรมมุ่งเน้นความสมัพนัธ์ (Support) 
วฒันธรรมองคก์ารดงักล่าวสมัพนัธก์บัผลก าไรและผลตอบแทนการลงทุน และธุรกจิโรงพยาบาล
พบว่ามวีฒันธรรมองค์การท างานเป็นทมี (Team) และมุ่งเน้นงาน (Task) เป็นส าคญั มผีลต่อ
อตัราการเขา้ออก (Turnover) ของพนักงาน ดงันัน้ จงึกล่าวไดว้่าการรบัรูก้ารสื่อสารวฒันธรรม
องคก์ารมคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกกบัผลการปฏบิตังิานอย่างมนียัส าคญั 
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สมมตฐิานขอ้ที่ 7 การรบัรูรู้ปแบบการสื่อสารองค์การ การรบัรู้สื่อประชาสมัพนัธ์ และ
การรบัรูก้ารสื่อสารวฒันธรรมองคก์ารมปีระสทิธภิาพในการพยากรณ์ผลการปฏบิตังิาน 

ในการทดสอบสมมติฐานข้อที่ 7 การรับรู้รูปแบบการสื่อสารองค์การ การรับรู้สื่อ
ประชาสมัพนัธ ์และการรบัรูก้ารสื่อสารวฒันธรรมองคก์ารมปีระสทิธภิาพในการพยากรณ์ผลการ
ปฏบิตัิงานนัน้ผลการทดสอบปรากฎว่า การจดัการทรพัยากรมนุษย์นัน้เป็นตวัแปรที่สามารถ
พยากรณ์ผลการปฏบิตัิงานได้มากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกบัวรีะยุทธ วงศ์รกัษา (2558) ได้ศกึษา
เรือ่ง “ความสมัพนัธร์ะหว่างระบบการบรหิารผลการปฏิบตังิาน วฒันธรรมองคก์าร ความผูกพนั
ต่อองค์การ และผลการด าเนินงานของการประปาส่วนภูมภิาค” พบว่า วฒันธรรมองค์การส่ง
อิทธิพลทางอ้อมถึงผลการปฏิบตัิงานผ่านความผูกพันต่อองค์การ โดยเฉพาะอย่างยิง่การ
ฝึกอบรมพนักงานในหวัข้อหรือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการท างาน นอกจากนี้ยงั สอดคล้องกับ
งานวจิยัของมะลวิลัย ์ศุภาหาร (2551) ไดท้ าการศกึษาเรื่อง “ปจัจยัที่มผีลต่อประสทิธภิาพการ
ปฏิบตัิงานของทีม: กรณีศึกษาเครอืข่ายลูกค้าผู้ประกอบการของ บจม.ธนาคารกสกิรไทย ” 
พบว่า หน่ึงในปจัจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของทีม ประกอบด้วย ปจัจัยด้านทักษะ
ความสามารถ เรื่องพนักงานไดร้บัการฝึกอบรมดา้นสนิเชื่อช่วยเพิม่ประสทิธภิาพในการท างาน 
ปจัจยัด้านโครงสร้างองค์การ เรื่องธนาคารมกีารปรบัโครงสร้างองค์การให้สอดคล้องกบัการ
ปฏบิตัิงาน เอื้อต่อการแข่งขนัในธุรกิจ โดยปจัจยัที่ส่งผลส าเรจ็นัน้ประกอบด้วย 3 ปจัจยั คอื 
ทัศนคติ ความรู้ และทักษะ ซึ่งในการอบรมพนักงานนัน้ ควรที่จะมุ่งเน้นไปยงั 3 ปจัจยัน้ี 
โดยเฉพาะอย่างยิง่ในเรื่องทศันคติของพนักงานต่อการท างาน เพราะเป็นหวัใจส าคญัในการ
สร้างความผูกพนัให้เกิดขึ้นกับองค์การ นอกจากนี้การสอนงานอย่างใกล้ชิดยงัเป็นการเพิ่ม
ประสทิธภิาพในการท างานอกีทางหนึ่ง โดยการสอนงานนัน้สามารถสอนงานได้หลายรูปแบบ 
เช่น การสอนงานในระหว่างการปฏบิตังิาน เป็นตน้ 

นอกจากน้ียงัมปีจัจยัที่สามารถพยากรณ์ผลการปฏบิตัิงาน ด้านการรบัรู้รูปแบบการ
สื่อสารองคก์ารและดา้นการรบัรูส้ ื่อประชาสมัพนัธน์ัน้ ไดแ้ก่ การรบัรูร้ปูแบบการสื่อสารองคก์าร
ดา้นความสม ่าเสมอ การรบัรูส้ ื่อประชาสมัพนัธด์า้นสื่อกจิกรรมและสื่อเบด็เตลด็ ซึง่สอดคลอ้งกบั
พระพรีพงศ์ พรีสกุโก (2553) ไดท้ าการศกึษาวจิยัเรื่อง “รปูแบบและวธิกีารประชาสมัพนัธ์ของ
ยุวพุทธกิสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถมัภ์” พบว่า ยุวพุทธกิสมาคมแห่งประเทศ
ไทยในพระบรมราชูปถมัภ์ได้ใช้กลยุทธ์การสื่อสารระหว่างบุคคล โดยมผีู้ก่อตัง้เป็นผู้น าทาง
ความคดิ และมกีารใช้สื่อที่หลากหลายในการประชาสมัพนัธ์ อาท ิสื่อสิง่พมิพ์ วทิยุ โทรทศัน์ 
Internet และสื่อบุคคล โดยกลวธิเีชงิรบั คอื ใหป้ระชาชนผูส้นใจคน้หาแหล่งขอ้มลูทาง Internet 
และใช้สื่อเชงิรุก ได้แก่ โครงการประกวดหนังสัน้ นิทรรศการงานศิลปะเพื่อพระธรรมทางสื่อ
สมยัใหม่ นอกจากนี้ยงัสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Palomares, Navarro, and Lara (2018) ได้
ท าการศกึษาเรือ่ง “ปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อความส าเรจ็ในการจดัการการสื่อสารภายในองคก์ารของ
บรษิทัในประเทศสเปน: ผลกระทบจากสื่อ” โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อส ารวจปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อ
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ความส าเรจ็ของการสื่อสารภายในองคก์ารในประเทศสเปน โดยเฉพาะความส าคญัของช่องทาง
ทีใ่ชก้จิกรรมที่ด าเนินการผ่านระบบการจดัการขอ้มูลสารสนเทศ และบทบาทของผู้เชี่ยวชาญ
ดา้นการสื่อสาร จากการศกึษาพบว่า ปจัจยัส าคญัทีม่อีทิธพิลต่อคุณภาพของการสื่อสารภายใน
องค์การ คอื การใช้ช่องทางการตดิต่อสื่อสารแบบเหน็หน้า การใชช้่องทางการสื่อสารออนไลน์ 
การรบัรูถ้งึความส าคญัของกจิกรรมการสื่อสารที่ด าเนินการผ่านช่องทางสื่อสงัคมออนไลน์ อกี
ดว้ย 

ดงันัน้ ในการประชาสมัพนัธ์เรื่องวฒันธรรมองค์การนัน้ สมควรจะประชาสมัพนัธอ์ย่าง
สม ่าเสมอ ต่อเนื่อง เช่น การให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับวฒันธรรมองค์การ หรอืสื่อสารผ่าน
หลากหลายช่องทาง โดยเฉพาะอย่างยิง่ผ่านการท ากจิกรรมร่วมกบัพนักงาน เช่น การประชุม 
การจดัสมัมนา การจดังานปีใหม่ ใหส้อดคลอ้งกบัวฒันธรรมองคก์าร เป็นต้น แต่ในทางกลบักนั
หากใชส้ื่อเบด็เตลด็มากเกนิไป เช่น ของรางวลัต่าง ๆ ปากกา พดัลม จะท าใหผ้ลการปฏบิตังิาน
ลดลง เนื่องจากจะท าให้เกดิวฒันธรรมวตัถุนิยมที่ทุกกจิกรรมขององค์การต้องมขีองรางวลัให้
เสมอ 

จากการศึกษายังพบอีกว่า ปจัจัยด้านการสื่อสารวัฒนธรรมองค์การ ด้านการมุ่ง
ผลส าเรจ็ ดา้นการท างานร่วมกนัเป็นทมี ดา้นการจดัองคก์ารสอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้ม ดา้น
การลดการควบคุม ดา้นการใหค้วามส าคญัแก่ภาวะผูน้ า ยงัสามารถพยากรณ์ผลการปฏบิตังิาน
ได้อีกด้วย ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของสนารตัน์ กลิ่นชื่น (2556) ได้ท าการศึกษาวิจยัใน
หวัขอ้ “วฒันธรรมองคก์ารทีม่อีทิธพิลต่อวธิปีฏบิตัเิชงิบรหิาร การพฒันาซอฟต์แวรโ์ดยมุมมอง
ของบุคลากร ทางดา้นการพฒันาซอฟต์แวร์” พบว่า การท างานเป็นทมีและนวตักรรม มอีทิธพิล
ต่อการใช้วธิปีฏบิตัเิชงิบรหิารการพฒันาซอฟต์แวรใ์นทุกด้าน การแข่งขนัเชงิรุกมอีิทธพิลต่อ
โครงสรา้งองคก์ารและวธิปีฏบิตัเิชงิบรหิารและตวัวดั การใส่ใจในรายละเอยีดมอีทิธพิลต่อตวัวดั 
และการให้ความส าคัญกับผลงานมีอิทธิพลต่อมาตรฐานและขัน้ตอนวิธีและการควบคุม
กระบวนการพฒันาซอฟตแ์วร ์จากการวเิคราะหป์ฏสิมัพนัธข์องกลุ่มตวัแปรวฒันธรรมองคก์ารที่
มอีทิธพิลต่อวธิปีฏบิตัเิชงิบรหิารการพฒันาซอฟต์แวรแ์ต่ละด้านพบว่า กลุ่มตวัแปรวฒันธรรม
องค์การดงักล่าวทุกตวัมอีิทธพิลพร้อม ๆ กนั ดงันัน้ ค่านิยมองค์การที่ควรจะน ามาสร้างเป็น
วฒันธรรมองคก์าร ควรจะมคีวามสอดคลอ้งกบัเรื่องการมุ่งผลส าเรจ็ การท างานร่วมกนัเป็นทมี 
การจดัองคก์ารสอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้ม รวมถงึการลดการควบคุมซึง่ค่านิยมองคก์ารเหล่านี้
จะท าใหพ้นกังานมผีลการปฏบิตังิานทีด่ขี ึน้ นอกจากนี้ยงัสอดคลอ้งกบัการวจิยัของกชกร เอน็ดู
ราษฎร ์(2546) ไดศ้กึษาเรือ่ง “ปจัจยัทีม่ผีลต่อประสทิธภิาพการท างานของพนักงาน บรษิทั โกร
เฮ่ สยาม จ ากดั” โดยผลการศกึษาพบว่า ประสทิธภิาพในการท างานของพนักงานอยู่ในระดบัสูง 
ได้แก่ ด้านประสิทธิภาพส่วนบุคคล ด้านผลผลิต ด้านต้นทุนการผลิดและด้านกระบวนการ
ท างาน เมื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปจัจยัต่าง ๆ กับประสิทธิภาพในการท างานของ
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พนักงาน บรษิัท โกรเฮ่ สยาม จ ากดั โดยการวเิคราะห์ถดถอยพหุแบบขัน้ตอน พบว่า ปจัจยั
ดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างานมคีวามสมัพนัธก์บัประสทิธภิาพในการท างานมากทีสุ่ด  

ในทางกลบักนั ปจัจยัดา้นการใหค้วามส าคญัแก่ภาวะผูน้ า กลบัท าใหผ้ลการปฏบิตังิาน
ลดลง ซึ่งขดัแยง้กบังานวจิยัของ Men and Jiang (2016) ท าการศกึษาเรื่อง “การปลูกฝงั
ความสมัพนัธ์ระหว่างพนักงานและองค์การที่มคีุณภาพ: การมปีฏสิมัพนัธ์ระหว่างผู้น าองค์กร
วฒันธรรมและการสื่อสาร” ได้ท าการศกึษาพนักงาน ทีท่ างานในหลาย ๆ ภาคอุตสาหกรรมใน
ประเทศสหรฐัอเมรกิา โดยศกึษาความเชื่อมโยงระหว่างความสมัพนัธ์ของพนักงานกบัองคก์าร 
การสื่อสารภายในองคก์าร วฒันธรรมองคก์าร และภาวะผู้น า ผลการวจิยัปรากฏว่า ภาวะผูน้ า 
วัฒนธรรมองค์การที่ให้การสนับสนุน ให้ความส าคัญกับรางวัลและความมัน่คง สามารถ
พยากรณ์ ระบบการสื่อสารภายในของความสมัพันธ์ของพนักงานกบัองค์การ นอกจากนี้การ
สื่อสารภายในองค์การยงัเป็นปจัจยัที่ช่วยสร้างความสัมพันธ์ของพนักงานกับองค์การที่มี
คุณภาพ และเป็นปจัจยัสนับสนุนใหเ้กดิภาวะผูน้ าและวฒันธรรมการใหค้วามสนับสนุนซึง่ส่งผล
ต่อความสมัพนัธข์องพนกังานกบัองคก์าร 

ดงันัน้ ผู้วจิยัเหน็ว่าหากองคก์ารนัน้อยากจะใหค้วามส าคญัเกี่ยวกบัเรื่องภาวะผู้น านัน้ 
ควรจะน าไปประกอบในการประเมนิผลเป็นสมรรถนะในการท างาน โดยเฉพาะอย่างยิง่พนักงาน
ทีม่ผีู้ใต้บงัคบับญัชา ซึ่งในการประเมนินัน้สามารถน ามาเชื่อมโยงกบัดชันีชี้วดัความส าเรจ็ของ
งาน หรอื Key Performance Indicator: KPI จะช่วยใหพ้นกังานเกดิความกระตอืรอืรน้และแสดง
พฤตกิรรมออกมาไดอ้ยา่งเป็นรปูธรรม มากกว่าน าเรือ่งภาวะผูน้ ามาเป็นวฒันธรรมองคก์าร 
 

5.3 ข้อเสนอแนะ 
 
ผลจากการวจิยัเรื่อง “การรบัรู้รูปแบบการสื่อสารองค์การ สื่อประชาสมัพนัธ์ และการ

สื่อสารวฒันธรรมองค์การ ที่พยากรณ์ผลการปฏบิตัิงานของพนักงานบรษิัทเอกชนในเขต
กรุงเทพมหานคร” ท าใหท้ราบถงึการรบัรูร้ปูแบบการสื่อสารองคก์าร การรบัรูส้ ื่อประชาสมัพนัธ ์
และการรบัรูก้ารสื่อสารวฒันธรรมองค์การ ทีส่ามารถพยากรณ์ผลการปฏบิตังิานของพนักงาน
นัน้ ผูว้จิยัมขีอ้เสนอแนะดงันี้ 
 

5.3.1 ข้อเสนอแนะจากการวิจยั 
ผู้วจิยัขอเสนอแนวทางในการใช้รูปแบบการสื่อสารองค์การ การใช้สื่อประชาสมัพนัธ ์

รวมถงึการสื่อสารวฒันธรรมองคก์ารทีส่ามารถพยากรณ์ผลการปฏบิตังิานได ้ดงันี้ 
  



89 

5.3.1.1 แนวทางการใชร้ปูแบบการสื่อสารองคก์าร 
รูปแบบการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ในองค์การ วิร ัช ลภิร ัตนกุล (2553) 

กล่าวถึงการประชาสัมพันธ์ภายในองค์การไว้ว่า การประชาสัมพันธ์ภายในองค์การมี
ความส าคญัเป็นอย่างมาก ความสมัพนัธ์อนัดภีายในหน่วยงาน จะมผีลสะท้อนไปถงึการสรา้ง
ความสมัพนัธภ์ายนอกดว้ย ทีส่ าคญัการสรา้งความสมัพนัธอ์นัดภีายในหน่วยงาน ยงัเอื้ออ านวย
ให้การบริหารและการด าเนินงานขององค์การเป็นไปด้วยความราบรื่น คล่องตัวและมี
ประสทิธภิาพ ในการสื่อสารเรือ่งวฒันธรรมองคก์าร องคก์ารควรมกีารสื่อสารเกี่ยวกบัวฒันธรรม
องคก์ารอยา่งสม ่าเสมอ ท าใหก้ารสื่อสารนัน้เป็นส่วนหนึ่งในชวีติประจ าวนั แทรกซมึอยู่ในทุก ๆ 
กจิกรรม พนักงานสามารถรบัรูไ้ด้จากทุกสถานทีใ่นองคก์าร เช่น การใช้ภาพทีส่ื่อถงึวฒันธรรม
องค์การตดิไว้ที่ประตูลฟิต์ ในประตูห้องน ้าด้านใน จุดสแกนบตัรพนักงาน หรอืภายในบรเิวณ
หอ้งอาหารพนักงาน หรอืกระทัง่ทางออกไปสู่บรเิวณรา้นคา้เพื่อใหพ้นักงานตระหนักถงึค่านิยม
และวฒันธรรมองคก์าร 

ทัง้นี้  องค์การอาจใช้การสื่อสารที่เ น้นความสร้างสรรค์ แปลกใหม่ สร้าง
ประสบการณ์ทางอารมณ์ใหพ้นกังานรูส้กึ สนใจ สนุก ตื่นเตน้และน่าตดิตาม เช่น การสรา้งละคร
ทีถ่่ายทอดเรือ่งราวการด าเนินชวีติทีส่อดคลอ้งกบัวฒันธรรมองค์การ หรอือาจมกีารใชต้วัแทนใน
การสื่อสาร เช่น การจา้งดาราหรอืผูท้ีม่ชี ื่อเสยีงมาร่วมประชาสมัพนัธเ์พื่อดงึดูดความสนใจ และ
กระตุ้นให้พนักงานมสี่วนร่วม ผ่านกจิกรรมที่สอดคล้องกบัวฒันธรรมองค์การ รวมถงึองค์การ
ควรมกีารทดสอบวดัความรู้เกี่ยวกบัวฒันธรรมองค์การทุกปี เพื่อวดัระดบัวฒันธรรมองค์การ 
โดยแบ่งออกเป็น 4 ระดบั ไดแ้ก่ ระดบัการรบัรู ้(Awareness) ระดบัการเขา้ใจ (Understanding) 
ระดบัการแสดงพฤตกิรรม (Adoption) และสุดทา้ยระดบัความผูกพนั (Engagement) และน าผล
การทดสอบมาวางแผนการสื่อสารวฒันธรรมองคก์ารต่อไป 

5.3.1.2 แนวทางการใชส้ื่อประชาสมัพนัธ ์
การใช้สื่อประชาสมัพนัธ์ในการสื่อสารวัฒนธรรมองค์การนัน้ ควรเลือกสื่อที่

พนักงานมกีารเปิดรบัมากที่สุดตามแนวคดิของ Becker (1978) คอืพนักงานจะเลือกสื่อที่
สามารถจดัหามาได้ (Availability) สะดวก (Convenience) เคยชิน (Accustomedness) 
สอดคล้อง (Consistency) กบัความรู้ ค่านิยม ความเชื่อ และทศันคตขิองพนักงาน โดยสื่อที่
พนักงานมกีารรบัรูม้ากที่สุดในการสื่อสารวฒันธรรมองคก์ารคอื สื่อกจิกรรม ไดแ้ก่ การประชุม 
การจดักจิกรรมต่าง ๆ ขององค์การ โดยองค์การสามารถสอดแทรกการสื่อสารเรื่องวฒันธรรม
องคก์ารไปยงักจิกรรมประจ าเทศกาล เช่น งานเลีย้งปีใหม ่งานท าบุญตกับาตรประจ าเดอืน 

ในการสื่อสารนัน้ องค์การยงัสามารถเลือกช่องทางที่พนักงานสะดวกในการ
เปิดรบัขา่วสาร เน่ืองจากพนกังานบางฝา่ยไมม่เีครือ่งคอมพวิเตอรป์ระจ าตวั จงึท าใหไ้ม่สามารถ
รบัรูข้อ้มลูขา่วสาร การประชาสมัพนัธจ์ากองคก์ารได ้ดงันัน้อุปกรณ์ทีเ่หมาะสมทีจ่ะเป็นสื่อกลาง
ในการสื่อสารระหว่างองค์การและพนักงานคอื โทรศพัทม์อืถอืสมารท์โฟน โดยสามารถสื่อสาร
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ผ่านสื่อสงัคมออนไลน์ องคก์ารสามารถสรา้งช่องทางการตดิต่อสื่อสารผ่านทางแอพพลเิคชัน่ที่
ทนัสมยั เช่น การสรา้งไลน์แอท (Line @) เพื่อประชาสมัพนัธว์ฒันธรรมองคก์าร หรอืส่งขอ้มลู
ขา่วสารทีท่นัต่อเหตุการณ์ใหแ้ก่พนกังานทุกคนไดอ้ยา่งรวดเรว็และมปีระสทิธภิาพ อกีทัง้ยงัเป็น
การเปิดช่องทางการสื่อสารให้แก่พนักงานเพื่อสอบถาม รอ้งเรยีนเรื่องต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อการ
ปฏบิตังิานใหแ้ก่องคก์ารไดร้บัทราบอกีดว้ย 

องคก์ารอาจใชส้ื่อบุคคล เช่น ผูบ้รหิารระดบัสูงหรอืประธานกรรมการบรหิาร ซึง่
ถอืเป็นผูน้ าทางความคดิทีม่อีทิธพิลในการสื่อสารวฒันธรรมองคก์ารไดเ้ป็นอย่างดใีนฐานะทีเ่ป็น
แบบอย่าง (Role Model) ให้แก่พนักงาน เช่น การท างานหนัก การเสยีสละ ทุ่มเท ความอ่อน
น้อม การรเิริม่ความคิดสร้างสรรค์ ปรบัปรุงการท างานให้มปีระสิทธิภาพอยู่เสมอ อีกทัง้ยงั
สามารถก าหนดวฒันธรรมองค์การเป็นหนึ่งนโยบายที่จะด าเนินการอย่างจรงิจงั ประกาศเป็น
หนึ่งหัวข้อในการสัมมนาก าหนดทิศทางการด าเนินงานประจ าปี มีการจัดกิจกรรมพบปะ
พนักงานทัง้ในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ เพื่อเป็นการตอกย ้าให้พนักงาน
ตระหนกัถงึความส าคญัของวฒันธรรมองคก์าร 

5.3.1.3 แนวทางการสื่อสารวฒันธรรมองคก์าร 
วัฒนธรรมองค์การจัดว่าเป็นปจัจัยหน่ึงที่ส าคัญของสภาพแวดล้อมภายใน

องคก์าร (Internal Environment) หรอืสิง่ทีอ่ยู่ภายในองคก์าร และมผีลกระทบต่อพนักงาน การ
จดัการและองค์การ รวมทัง้มีอิทธิพลต่อความคิด ความรู้สึก และการท างานของพนักงาน 
(Williams, 2004) รวมทัง้มผีลต่อความส าเรจ็หรอืความลม้เหลวขององคก์าร ดงันัน้ แนวทางการ
สื่อสารวฒันธรรมองค์การนัน้ ควรสอดคล้องกบัวสิยัทศัน์ (Vision) พนัธกิจ (Mission) และ
ค่านิยมหลกั (Core Value) ขององคก์าร เช่น องคก์ารทีป่ระกอบธุรกจิการขายและการใหบ้รกิาร 
ควรเน้นวฒันธรรมองค์การในด้านการมุ่งเน้นลูกค้า มกีารสื่อสารเพื่อให้พนักงานรบัรูเ้กี่ยวกบั
การบรกิารทีเ่ป็นเลศิ เสรมิสรา้งทศันคตขิองพนกังานในเรือ่งการดูแลและใหบ้รกิารลูกคา้ เพื่อให้
พนักงานเกดิพฤตกิรรมมุ่งมัน่เพื่อความส าเรจ็ของลูกคา้ ส่งมอบบรกิารทีเ่หนือความคาดหมาย 
อนัจะก่อใหเ้กดิประสบการณ์ทีด่แีก่ลกูคา้ ท าใหล้กูคา้ประทบัใจและเกดิความผกูพนัในทีสุ่ด 

นอกจากนี้ จากการศกึษาพบว่า หนึ่งในวฒันธรรมองค์การที่สามารถพยากรณ์
ผลการปฏบิตังิาน นัน่คอื วฒันธรรมองค์การเรื่องการจดัการทรพัยากรมนุษย ์องค์การควรให้
ความส าคญัเรื่องการบรหิารทรพัยากรมนุษย์ตัง้แต่กระบวนการสรรหาคดัเลอืกพนักงานให้มี
คุณสมบตัทิี่เหมาะสม ตรงกบัคุณลกัษณะของงาน ท าการฝึกอบรมพนักงานใหม้คีวามรู ้ทกัษะ
และความสามารถที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสมรรถนะทางด้านการ
บรหิารงาน (Managerial Competency) ทีม่คีวามส าคญัเป็นอย่างยิง่ในศตวรรษที ่21 เช่น การ
ตดัสนิใจและการแก้ไขปญัหา (Problem Solving and Decision Making) การท างานร่วมกนั
เป็นทมี (Teamwork) การมนี ้าใจ (Sportsmanship) การมุ่งมัน่เพื่อความส าเรจ็ (Achievement 
Drive) การสื่อสารระหว่างบุคคล (Interpersonal) การสอนงานและการให้ผลย้อนกลับ 
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(Coaching & Feedback) เชื่อมโยงไปถงึการประเมนิผลการปฏบิตังิานของพนักงานใหม้คีวาม
สอดคลอ้งกบับทบาทภาระหน้าที่ โดยผลการประเมนิการปฏบิตังิานของพนักงานนัน้ จะสะทอ้น
ให้เห็นถึงทิศทางการด าเนินงานที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ (Vision) สามารถน าไปสร้าง
แผนพฒันาสายอาชพีของพนักงาน (Career Development) สรา้งเสน้ทางการเตบิโตในสายงาน
อาชพี (Career Path) จา่ยผลตอบแทนและจดัสรรสวสัดกิาร (Compensation and Benefit) เมื่อ
พนักงานรบัรู้ถึงการจดัการทรพัยากรที่มปีระสทิธภิาพ ส่งผลให้พนักงานเกิดความสุขในการ
ท างาน และก่อใหเ้กดิความผกูพนัต่อองคก์ารในทีสุ่ด 

 
5.3.2 ข้อจ ากดัของงานวิจยั 

5.3.2.1 ในการศึกษาครัง้นี้  ผู้ วิจ ัย ใช้การสุ่ มตัวอย่างแบบตามสะดวก 
(Convenient Sampling) จงึท าใหก้ลุ่มตวัอย่างส่วนมากเป็นพนักงานระดบัปฏบิตักิารมากกว่า
ระดบับรหิาร รวมถงึกลุ่มตวัอย่างส่วนมากท างานอยู่ในฝ่ายปฏบิตักิารทีต่ดิต่อกบัลูกคา้โดยตรง
มากกว่าท างานอยูใ่นส่วนส านกังาน  

5.3.2.2 ปจัจยัด้านการรบัรู้การสื่อสารวฒันธรรมองค์การ ผู้วจิยัได้น าแนวคิด
ค่านิยมขององคก์ารทีป่ระสบความส าเรจ็ตามลกัษณะวฒันธรรมองค์การของ Ginevicius and 
Vaitkunaite (2006) มทีัง้หมด 10 มติ ิโดยอ้างองิจากการศกึษาของสมจนิตนา คุม้ภยั (2553) 
มาเป็นตัวแปรด้านการรบัรู้การสื่อสารวฒันธรรมองค์การ ทัง้นี้ อาจไม่ครอบคลุมวฒันธรรม
องคก์ารตามค่านิยมของบางบรษิทัทีท่ าการส ารวจ 

5.3.2.3 ปจัจยัด้านผลการปฏบิตังิานของพนักงาน ในการศกึษาครัง้น้ีเป็นการ
ส ารวจระดบัการแสดงพฤตกิรรมผลการปฏบิตังิานตามสมรรถนะ (Competency) ของพนักงาน 
ซึง่ไมไ่ดค้ลอบคลุมผมสมัฤทธิใ์นการปฏบิตังิาน (Performance) 

 
5.3.3 ข้อเสนอแนะส าหรบัการท าวิจยัครัง้ต่อไป 

5.3.3.1 ในการเก็บขอ้มูลควรเลอืกตวัอย่างกลุ่มประชากรจากบรษิัทที่ประสบ
ความส าเร็จ เช่น 100 บรษิัทที่อยู่ในอนัดบัต้นของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้
งานวจิยันัน้มคีวามหลากหลายของมติใินการศกึษา นอกจากนี้ยงัสามารถขยายการเกบ็ขอ้มลูไป
ยงัองค์การของบรษิัทข้ามชาต ิเพื่อศกึษากลยุทธ์การสรา้งวฒัธรรมองค์การระดบัสากลได้อีก
ดว้ย 

5.3.3.2 ควรศึกษาในเชงิคุณภาพโดยสมัภาษณ์ผู้บรหิาร รวมถึงหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกบัการคดิกลยุทธ์การสร้างวฒันธรรมองค์การและการสื่อสารองค์การเพิม่เติมจาก
บรษิัทที่ประสบความส าเรจ็ในเรื่องการเริม่ต้นการสร้างวฒันธรรมองค์การ กลยุทธ์ที่ใช้ การ
สื่อสาร รวมถงึผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่จะท าใหง้านวจิยัมรีายละเอยีดทีล่กึมากกว่าเดมิ  
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5.3.3.3 ควรขยายขอบเขตการศึกษาปจัจยัผลการปฏิบัติงานให้ครอบคลุม
ผลสมัฤทธิข์องงาน (Performance) และสมรรถนะ (Competency) จากการประเมนิผลการ
ปฏบิตังิาน เพื่อสะทอ้นใหเ้หน็ถงึผลการปฏบิตังิานของพนกังาน อกีทัง้ยงัสามารถขยายขอบเขต
ถงึผลประกอบการของธุรกจิ เช่น การวดัในมติ ิBalance Scorecard เป็นตน้ 
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ภาคผนวก ก 
 

แบบสอบถามเพ่ือการศึกษาวิจยั 
 

เรยีน  ท่านผูต้อบแบบสอบถามทุกท่าน  
ขา้พเจา้ นาย ฉันทกร แก้วเกษ นักศกึษาหลกัสูตรศลิปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิา

นิเทศศาสตรแ์ละนวตักรรม คณะนิเทศศาสตรแ์ละนวตักรรมการจดัการ สถาบนับณัฑติพฒันบริ
หารศาสตร ์(นิด้า) ได้ท าการศกึษาวจิยัในหวัขอ้เรื่อง “การรบัรู้รปูแบบการส่ือสารองค์การ 
ส่ือประชาสมัพนัธ์ และการส่ือสารวฒันธรรมองคก์ารท่ีพยากรณ์ผลการปฏิบติังานของ
พนักงานบริษทัเอกชนในเขตกรงุเทพมหานคร” โดยม ีผศ.ดร.พรพรรณ ประจกัษ์เนตร เป็น
อาจารยท์ีป่รกึษาในการท าวทิยานิพนธ ์ 

แบบสอบถามชุดนี้แบ่งออกเป็น 5 ส่วน ประกอบดว้ย 
ส่วนที ่1 ขอ้มลูทัว่ไป จ านวน 4 ขอ้ 
ส่วนที ่2 การรบัรูร้ปูแบบการสื่อสารองคก์าร จ านวน 10 ขอ้ 
ส่วนที ่3 การรบัรูส้ ื่อประชาสมัพนัธ์ จ านวน 19 ขอ้ 
ส่วนที ่4 การรบัรูก้ารสื่อสารวฒันธรรมองคก์าร จ านวน 38 ขอ้ 
ส่วนที ่5 ผลการปฏบิตังิาน จ านวน 18 ขอ้ 
ดงันัน้ ผูว้จิยัใครข่อความกรณุาท่านผูต้อบแบบสอบถามทุกท่าน ตอบแบบสอบถามให้

ครบทุกขอ้ตามความเป็นจรงิ ซึง่ขอ้มลูทัง้หมดนี้จะใชเ้พื่อเป็นประโยชน์ทางการศกึษาและการ
รายงานผลจะเสนอเป็นรปูแบบของภาพรวม ข้อมลูทุกอย่างจะถกูเกบ็ไว้เป็นความลบัและจะ
ไม่ส่งผลกระทบใดๆ ทัง้ส้ินต่อการปฏิบติังานและการประเมินผลการปฏิบติังานของท่าน 
โดยในการท าแบบสอบถามครัง้นี้จะใชเ้วลาทัง้สิน้ประมาณ 30 นาที 
หมายเหต:ุ หากท่านมขีอ้สงสยัสามารถสอบถามขอ้มลูเกี่ยวกบังานวจิยัและแบบสอบถามได้

โดยตดิต่อผูว้จิยัโดยตรงที ่
 
นายฉันทกร แกว้เกษ  
คณะนิเทศศาสตรแ์ละนวตักรรมการจดัการ  
ทีอ่ยู ่สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์เลขที ่118 หมู่ที ่3 ถนนเสรไีทย  
แขวงคลองจัน่ เขตบางกะปิ กรงุเทพฯ 10240 
โทร. 08-1668-3366, 08-5222-0044   E-mail : chantakorn@live.com 
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ส่วนท่ี 1  ข้อมลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
 
โปรดท าเครื่องหมาย / ลงในช่อง (    ) หรือเติมข้อความลงในช่องว่าง ผู้ตอบ

แบบสอบถามกรณุาตอบใหค้รบทุกขอ้ 
1. เพศ   (      ) ชาย  (      ) หญงิ 
2. อาย.ุ......................................ปี 
3. อายงุาน…………………….ปี (นบัจากวนัทีเ่ริม่เขา้ปฏบิตังิานจนถงึปจัจบุนั) 
4. ระดบัการศกึษา 

(      ) ต ่ากว่าปรญิญาตร ี
(      ) ปรญิญาโท 

(      ) ปรญิญาตร ี
(      ) สงูกว่าปรญิญาโท 

5. ขนาดองคก์าร 
(      ) ขนาดเลก็ (พนกังานไมเ่กนิ 100 คน) 
(      ) ขนาดกลาง (พนกังานระหว่าง 101 – 1,000 คน) 
(      ) ขนาดใหญ่ (พนกังานมากกว่า 1,000 คน) 

 
ส่วนท่ี 2  แบบสอบถามการรบัรู้รปูแบบการส่ือสารองคก์าร 
 

โปรดท าเครื่องหมาย / ลงในช่อง “ระดบัการรบัรู”้ ตามลกัษณะการประชาสมัพนัธเ์รื่อง
วฒันธรรมองคก์ารของหน่วยงานของท่าน ใหต้รงกบัความคดิเหน็ของท่านมากทีสุ่ด 

 

 รปูแบบการส่ือสารองคก์าร 

ระดบัการรบัรู้ 

สม า่เสมอ บ่อยครัง้ 
นานๆ 
ครัง้ 

แทบไม่
เคย 

ไม่เคย 

5 4 3 2 1 
1 องคก์ารของท่านมกีารสอบถามขอ้มลู

เกีย่วกบัวฒันธรรมองคก์าร 
     

2 องคก์ารของท่านมกีารทดสอบความรู้
เกีย่วกบัวฒันธรรมองคก์าร 

     

3 องคก์ารของท่านมกีารสอบถามความ
คดิเหน็เกีย่วกบัวฒันธรรมองคก์าร 

     

4 ท่านไดร้บัขา่วสารเกีย่วกบัวฒันธรรม
องคก์าร 
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 รปูแบบการส่ือสารองคก์าร 

ระดบัการรบัรู้ 

สม า่เสมอ บ่อยครัง้ 
นานๆ 
ครัง้ 

แทบไม่
เคย 

ไม่เคย 

5 4 3 2 1 
5 ท่านเหน็ป้ายหรอืขอ้มลูวฒันธรรม

องคก์ารในทีท่ างาน 
     

6 องคก์ารของท่านสื่อสารเรือ่งวฒันธรรม
องคก์ารหลากหลายช่องทาง 

     

7 องคก์ารของท่านมกีารใชต้วัแทนในการ
สื่อสารวฒันธรรมองคก์าร 

     

8 ผูบ้รหิารระดบัสงูมกีารกล่าวถงึ
วฒันธรรมองคก์าร 

     

9 ท่านรบัรูข้า่วสารวฒันธรรมองคก์ารผ่าน
ทาง Social Media  

     

10 องคก์ารของท่านมกีารจดักจิกรรมให้
พนกังาน 

     

 
ส่วนท่ี 3  แบบสอบถามการรบัรู้ส่ือประชาสมัพนัธ ์ 

 
โปรดท าเครื่องหมาย / ลงในช่อง “ระดบัการรบัรู”้ ตามลกัษณะการประชาสมัพนัธเ์รื่อง

วฒันธรรมองคก์ารของหน่วยงานของท่าน ใหต้รงกบัความคดิเหน็ของท่านมากทีสุ่ด 
 

  ส่ือประชาสมัพนัธ์ 

ระดบัการรบัรู้ 

สม า่เสมอ บ่อยครัง้ 
นานๆ 
ครัง้ 

แทบไม่
เคย 

ไม่เคย 

5 4 3 2 1 
1 โทรทศัน์      
2 เสยีงตามสาย      
3 e-mail      
4 Intranet, Lotus notes      
5 ภาพยนตรท์ีส่ ื่อสารภายในองคก์าร      
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  ส่ือประชาสมัพนัธ์ 

ระดบัการรบัรู้ 

สม า่เสมอ บ่อยครัง้ 
นานๆ 
ครัง้ 

แทบไม่
เคย 

ไม่เคย 

5 4 3 2 1 
6 ประกาศพนกังาน เช่น ประกาศตดิ

บอรด์พนกังาน 
     

7 วารสารภายในองคก์าร      
8 แผ่นพบั ใบปลวิ      
9 Line       
10 Facebook Official Account ของ

บรษิทั 
     

11 Yammer      
12 Instragram Official Account ของ

บรษิทั 
     

13 พรติตี ้หรอื แบรนด ์แอมบาสเดอร ์      
14 การสื่อสารจากผูบ้รหิาร      
15 กจิกรรมตามเทศกาล      
16 การประชุมต่างๆ      
17 ของรางวลัต่างๆ ในการรว่มกจิกรรม

วฒันธรรมองคก์าร เช่น ตุ๊กตา 
     

18 ป้ายสญัลกัษณ์      
19 อุปกรณ์เครือ่งใชส้ านกังาน เช่น 

ปากกา กระดาษ 
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ส่วนท่ี 4  แบบสอบถามการรบัรู้การส่ือสารวฒันธรรมองคก์าร 
 

โปรดท าเครื่องหมาย / ลงในช่อง “ระดบัการรบัรู”้ ตามลกัษณะการประชาสมัพนัธเ์รื่อง
วฒันธรรมองคก์ารของหน่วยงานของท่าน ใหต้รงกบัความคดิเหน็ของท่านมากทีสุ่ด 

 

 การส่ือสารวฒันธรรมองคก์าร 

ระดบัการรบัรู้ 

สม า่เสมอ บ่อยครัง้ 
นานๆ 
ครัง้ 

แทบไม่
เคย 

ไม่เคย 

5 4 3 2 1 
1 ก าหนดเป้าหมายและสื่อสารอยา่ง

ชดัเจน 
     

2 ผูบ้รหิารก าหนดเป้าหมายร่วมกบั
พนกังาน 

     

3 ระบุเป้าหมายทีส่ าคญัทีสุ่ดก่อน      
4 มุง่เน้นทีผ่ลงานมากกว่ากระบวนการ      
5 ส ารวจความคดิเหน็ของลกูคา้      
6 รบัฟงัความคาดหวงัและค าวจิารณ์จาก

ลกูคา้ 
     

7 ปรบัปรงุบรกิารเพื่อความพงึพอใจแก่
ลกูคา้ 

     

8 เปิดเผยขอ้มลูทีเ่ป็นประโยชน์แก่ลกูคา้      
9 ส่งเสรมิใหพ้นกังานมคีวามคดิ

สรา้งสรรค ์
     

10 คดิคน้สรา้งสิง่ใหม่ๆ  เพื่อใหท้ างานได้
งา่ยขึน้ 

     

11 ปรบัปรงุกระบวนการท างานใหร้วดเรว็      
12 กระตุน้ใหพ้นกังานคดิวธิกีารท างาน

ใหม่ๆ   
     

13 ยกยอ่งชมเชยผูท้ีท่ างานไดด้ใีหเ้ป็น
แบบอยา่ง 

     

14 มอบหมายงานใหพ้นกังานมสี่วนรว่ม      
15 ฝึกอบรมและพฒันาดา้นการบรหิาร      
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 การส่ือสารวฒันธรรมองคก์าร 

ระดบัการรบัรู้ 

สม า่เสมอ บ่อยครัง้ 
นานๆ 
ครัง้ 

แทบไม่
เคย 

ไม่เคย 

5 4 3 2 1 
16 ใหร้างวลัเมือ่บรรลุเป้าหมาย      
17 ปรบัโครงสรา้งองคก์ารใหค้ล่องตวั      
18 หมนุเวยีนงาน      
19 ใหอ้สิระในการท างาน      
20 สนบัสนุนใหม้กีารความคดิเหน็      
21 สนบัสนุนการท างานเป็นทมี      
22 ใหร้างวลัตามผลงานทมีมากว่า

รายบุคคล 
     

23 ประสานงานขา้มหน่วยงาน      
24 ใช ้Inter-conference      
25 ใหข้อ้มลูยอ้นกลบัหลงัเสรจ็งาน      
26 มกีารสอนงานตวัต่อตวั      
27 ใช ้e-mail ในการประสานงาน      
28 ใหพ้นกังานประเมนิตนเอง      
29 ใหค้วามส าคญักบัประสทิธผิลมากกว่า

ประสทิธภิาพ 
     

30 กระตุน้ใหพ้นกังานมวีนิัย      
31 ฝึกอบรมดา้นจรยิธรรม      
32 ส่งเสรมิสรา้งกระบวนการท างานที่

ถูกตอ้ง 
     

33 ใหค้วามส าคญัต่อความเสมอภาค      
34 จดักจิกรรมรบัผดิชอบต่อสงัคม      
35 มกีารฝึกอบรมพนกังานทีเ่กีย่วกบังาน      
36 มกีารสอนงานอย่างใกลช้ดิ      
37 ประเมนิผลพนกังานตามกรอบ

สมรรถนะ 
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 การส่ือสารวฒันธรรมองคก์าร 

ระดบัการรบัรู้ 

สม า่เสมอ บ่อยครัง้ 
นานๆ 
ครัง้ 

แทบไม่
เคย 

ไม่เคย 

5 4 3 2 1 

38 
สรรหาพนกังานทีม่คีุณสมบตัิ
สอดคลอ้งกบัองคก์าร 

     

 
ส่วนท่ี 5  แบบสอบถามผลการปฏิบติังาน 
 

โปรดท าเครื่องหมาย / ลงในช่อง “ระดบัแสดงพฤตกิรรม” ตามลกัษณะการปฏบิตังิาน
ของท่าน ใหต้รงกบัความคดิเหน็ของท่านมากทีสุ่ด 

 

 ผลการปฏิบติังาน 

ระดบัการแสดงพฤติกรรม 

สม า่เสมอ บ่อยครัง้ 
นานๆ 
ครัง้ 

แทบไม่
เคย 

ไม่เคย 

5 4 3 2 1 
1 ท่านคน้ควา้หาความรูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบั

การท างาน 
     

2 ท่านเขา้รบัการฝึกอบรมจากองคก์าร      
3 ท่านคดิคน้ปรบัปรงุวธิกีารท างานใหด้ี

ขึน้ 
     

4 เมือ่มปีญัหาท่านสามารถแก้ไขไดท้นัท ี      
5 ท่านสามารถตดัสนิใจในเรือ่งต่าง ๆ 

ได ้
     

6 ปญัหาทีเ่กดิขึน้ ท่านสามารถจดัการ
ดว้ยตนเอง 

     

7 ท่านท างานนอกเหนือเวลางาน      
8 ท่านท างานในสภาวะทีไ่มเ่อือ้อ านวย      
9 ท่านยอมปรบัการท างานบางอยา่ง

เพื่อใหง้านส าเรจ็ 
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10 ท่านสามารถท ารว่มกบัผูอ้ื่นไดด้ ี      
11 ท่านช่วยเหลอืผูอ้ื่นเสมอ      

12 
ท่านรูส้กึยนิดเีมือ่ตอ้งท างานรว่มกบั
ผูอ้ื่น 

     

13 ท่านสามารถบอกในสิง่ทีท่่านตอ้งการ
ใหผู้อ้ื่นทราบ 

     

14 ท่านมกัระวงัค าพดูเมือ่ตอ้งสัง่งาน      
15 ท่านสามารถปฏเิสธผูอ้ื่น โดยไมท่ าให้

ขุน่เคอืงใจ 
     

16 ท่านใชท้กัษะของท่านในการท างาน      
17 ผูอ้ื่นมกัขอรอ้งท่านใหช้่วยเหลอืงาน

ยากๆ 
     

18 ท่านชอบพฒันาทกัษะอื่นๆ ของท่าน      
 

ขอขอบพระคณุทุกท่านท่ีได้สละเวลาในการตอบแบบสอบถาม 
 



 

ภาคผนวก ข 
 

แบบประเมินดชันีความสอดคล้องของเครื่องมือวิจยั (IOC) ส าหรบั
ผู้ทรงคณุวฒิุพิจารณาประเมิน และให้ค าแนะน า 

 
ค าช้ีแจง เชญิท่านพจิารณาขอ้ค าถาม/ขอ้สอบ ส าหรบัการวจิยัแต่ละขอ้ว่า มคีวามเหมาะสม 

ไมข่ดัจรยิธรรม และสอดคลอ้งกบั นิยามเชงิปฏบิตักิาร วตัถุประสงค ์ของตวัแปรที่
ศึกษาหรอืไม่ ถ้าพจิารณาแล้วเห็นว่า สอดคล้องให้เขยีน    ที่ช่อง  +1 ,  ไม่
แน่ใจ ทีช่่อง 0 ,  ไมส่อดคลอ้ง ทีช่่อง -1  และกรณุาใหค้ าแนะน า 

 
แบบสอบถามเพ่ือการศึกษาวิจยั 

 
เรยีน  ท่านผูต้อบแบบสอบถามทุกท่าน  
ขา้พเจา้ นาย ฉันทกร แก้วเกษ นักศกึษาหลกัสูตรศลิปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิา

นิเทศศาสตรแ์ละนวตักรรม คณะนิเทศศาสตรแ์ละนวตักรรมการจดัการ สถาบนับณัฑติพฒันบริ
หารศาสตร ์(นิด้า) ได้ท าการศกึษาวจิยัในหวัขอ้เรื่อง “การรบัรู้รปูแบบการส่ือสารองค์การ 
ส่ือประชาสมัพนัธ์ และการส่ือสารวฒันธรรมองคก์ารท่ีพยากรณ์ผลการปฏิบติังานของ
พนักงานบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร” โดยม ีผศ.ดร. พรพรรณ ประจกัษ์เนตร 
เป็นอาจารยท์ีป่รกึษาในการท าวทิยานิพนธ ์ 

 
แบบสอบถามชุดนี้แบ่งออกเป็น 5 ส่วน ประกอบดว้ย 
ส่วนที ่1 ขอ้มลูทัว่ไป จ านวน 4 ขอ้ 
ส่วนที ่2 การรบัรูร้ปูแบบการสื่อสารองคก์าร จ านวน 10 ขอ้  
ส่วนที ่3 การรบัรูส้ ื่อประชาสมัพนัธ์ จ านวน 19 ขอ้ 
ส่วนที ่4 การรบัรูก้ารสื่อสารวฒันธรรมองคก์าร จ านวน 38 ขอ้ 
ส่วนที ่5 ผลการปฏบิตังิาน จ านวน 18 ขอ้ 
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ดงันัน้ ผู้วจิยัใคร่ขอความกรุณาท่านผูต้อบแบบสอบถามทุกท่าน ตอบแบบสอบถามให้
ครบทุกขอ้ตามความเป็นจรงิ ซึง่ขอ้มลูทัง้หมดนี้จะใชเ้พื่อเป็นประโยชน์ทางการศกึษาและการ
รายงานผลจะเสนอเป็นรปูแบบของภาพรวม ข้อมลูทุกอย่างจะถกูเกบ็ไว้เป็นความลบัและจะ
ไม่ส่งผลกระทบใด ๆ ทัง้ส้ินต่อการปฏิบติังานและการประเมินผลการปฏิบติังานของ
ท่าน โดยในการท าแบบสอบถามครัง้นี้จะใชเ้วลาทัง้สิน้ประมาณ 30 นาที 
 
หมายเหตุ: หากท่านมขีอ้สงสยัสามารถสอบถามขอ้มลูเกี่ยวกบังานวจิยัและแบบสอบถามได้

โดยตดิต่อผูว้จิยัโดยตรงที่ 
 
นายฉันทกร แกว้เกษ  
คณะนิเทศศาสตรแ์ละนวตักรรมการจดัการ  
ทีอ่ยู ่สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์เลขที ่118 หมู่ที ่3 ถนนเสรไีทย  
แขวงคลองจัน่ เขตบางกะปิ กรงุเทพฯ 10240 
โทร. 08-1668-3366, 08-5222-0044   E-mail : chantakorn@live.com 

 
ส่วนท่ี 1 ข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

โปรดท าเครือ่งหมาย / ลงในช่อง (    ) หรอืเตมิขอ้ความลงในช่องว่าง ผูต้อบ
แบบสอบถามกรณุาตอบใหค้รบทุกขอ้ 

1. เพศ   (      ) ชาย  (      ) หญงิ 
2. อาย.ุ......................................ปี 
3. อายงุาน…………………….ปี (นบัจากวนัทีเ่ริม่เขา้ปฏบิตังิานจนถงึปจัจบุนั) 
4. ระดบัการศกึษา 

(      ) ต ่ากว่าปรญิญาตร ี
(      ) ปรญิญาโท 

(      ) ปรญิญาตร ี
(      ) สงูกว่าปรญิญาโท 

5. ขนาดองคก์าร 
(      ) ขนาดเลก็ (พนกังานไมเ่กนิ 100 คน) 
(      ) ขนาดกลาง (พนกังานระหว่าง 101 – 1,000 คน) 
(      ) ขนาดใหญ่ (พนกังานมากกว่า 1,000 คน) 
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ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามการรบัรู้รปูแบบการส่ือสารองคก์าร 
 

โปรดท าเครื่องหมาย / ลงในช่อง “ระดบัการรบัรู้” ตามลักษณะรูปแบบการสื่อสาร
องค์การเรื่องวฒันธรรมองค์การของหน่วยงานของท่าน ให้ตรงกบัความคดิเหน็ของท่านมาก
ทีสุ่ด 

 

 รปูแบบการส่ือสารองคก์าร 

ระดบัการรบัรู้ 

สม า่เสมอ บ่อยครัง้ 
นาน ๆ 
ครัง้ 

แทบไม่
เคย 

ไม่เคย 

5 4 3 2 1 
ความคิดเหน็ของผูท้รงคณุวฒิุ 

ท่านท่ี 1 ท่านท่ี 2 ท่านท่ี 3 คะแนนเฉล่ีย 
1 องคก์ารของท่านมกีารสอบถาม

ขอ้มลูเกีย่วกบัวฒันธรรมองคก์าร 
1 1 1 1 

2 องคก์ารของท่านมกีารตรวจสอบ
ความรูเ้กี่ยวกบัวฒันธรรม
องคก์าร 

1 0 1 0.67 

3 องคก์ารของท่านมกีารสอบถาม
ความคดิเหน็เกีย่วกบัวฒันธรรม
องคก์าร 

1 1 1 1 

4 ท่านไดร้บัขา่วสารเกีย่วกบั
วฒันธรรมองคก์าร 

1 1 1 1 

5 ท่านเหน็ป้ายหรอืขอ้มลู
วฒันธรรมองคก์ารในทีท่ างาน 

1 1 1 1 

6 องคก์ารของท่านสื่อสารเรือ่ง
วฒันธรรมองคก์ารหลากหลาย
ช่องทาง 

1 1 1 1 

7 องคก์ารของท่านมกีารมอบหมาย
ผูร้บัผดิชอบในการสื่อสาร
วฒันธรรมองคก์าร 

1 1 1 1 

8 ผูบ้รหิารระดบัสงูมกีารกล่าวถงึ
วฒันธรรมองคก์าร 

1 1 1 1 



110 

 รปูแบบการส่ือสารองคก์าร 

ระดบัการรบัรู้ 

สม า่เสมอ บ่อยครัง้ 
นาน ๆ 
ครัง้ 

แทบไม่
เคย 

ไม่เคย 

5 4 3 2 1 
ความคิดเหน็ของผูท้รงคณุวฒิุ 

ท่านท่ี 1 ท่านท่ี 2 ท่านท่ี 3 คะแนนเฉล่ีย 
9 ท่านรบัรูข้า่วสารวฒันธรรม

องคก์ารผ่านทาง Social Media  
1 1 1 1 

10 องคก์ารของท่านมกีารจดั
กจิกรรมส่งเสรมิดา้นวฒันธรรม
องคก์ารใหพ้นกังาน 

1 1 1 1 

 
ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามการรบัรู้ส่ือประชาสมัพนัธ ์ 

 
โปรดท าเครื่องหมาย / ลงในช่อง “ระดบัการรบัรู”้ ตามลกัษณะการประชาสมัพนัธเ์รื่อง

วฒันธรรมองคก์ารของหน่วยงานของท่าน ใหต้รงกบัความคดิเหน็ของท่านมากทีสุ่ด 
 

 

ส่ือประชาสมัพนัธ์ 

ระดบัการรบัรู้ 

สม า่เสมอ บ่อยครัง้ 
นาน ๆ  
ครัง้ 

แทบไม่
เคย 

ไม่เคย 

5 4 3 2 1 
ความคิดเหน็ของผูท้รงคณุวฒิุ 

ท่านท่ี 1 ท่านท่ี 2 ท่านท่ี 3 คะแนนเฉล่ีย 
1 โทรทศัน์ 1 1 1 1 
2 เสยีงตามสาย 1 1 1 1 
3 e-mail 1 1 1 1 
4 Intranet, Lotus notes 1 1 1 1 
5 ภาพยนตรท์ีส่ ื่อสารภายใน

องคก์าร 
1 1 1 1 

6 ประกาศพนกังาน เช่น ประกาศ
ตดิบอรด์พนกังาน 

1 1 1 1 

7 วารสารภายในองคก์าร 1 1 1 1 
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ส่ือประชาสมัพนัธ์ 

ระดบัการรบัรู้ 

สม า่เสมอ บ่อยครัง้ 
นาน ๆ  
ครัง้ 

แทบไม่
เคย 

ไม่เคย 

5 4 3 2 1 
ความคิดเหน็ของผูท้รงคณุวฒิุ 

ท่านท่ี 1 ท่านท่ี 2 ท่านท่ี 3 คะแนนเฉล่ีย 
8 แผ่นพบั ใบปลวิ 1 1 1 1 
9 Line  1 1 1 1 
10 Facebook Official Account ของ

บรษิทั 
1 1 1 1 

11 Yammer 1 1 1 1 
12 Instagram Official Account ของ

บรษิทั 
1 1 1 1 

13 พรติตี ้หรอื แบรนด ์แอมบาส
เดอร ์

1 1 1 1 

14 การสื่อสารจากผูบ้รหิาร 1 1 1 1 
15 กจิกรรมตามเทศกาล 1 1 1 1 
16 การประชุมต่างๆ 1  1 1 
17 ของรางวลัต่างๆ ในการรว่ม

กจิกรรมวฒันธรรมองคก์าร เช่น 
ตุ๊กตา 

1 1 1 1 

18 ป้ายสญัลกัษณ์ 1 1 1 1 
19 อุปกรณ์เครือ่งใชส้ านกังาน เช่น 

ปากกา กระดาษ 
1 1 1 1 
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ส่วนท่ี 4  แบบสอบถามการรบัรู้การส่ือสารวฒันธรรมองคก์าร 
 
โปรดท าเครื่องหมาย / ลงในช่อง “ระดบัการรบัรู้” ตามลกัษณะการประชาสมัพนัธ์

เรือ่งวฒันธรรมองคก์ารของหน่วยงานของท่าน ใหต้รงกบัความคดิเหน็ของท่านมากทีสุ่ด 
 

 

การส่ือสารวฒันธรรมองคก์าร 

ระดบัการรบัรู้ 

สม า่เสมอ บ่อยครัง้ 
นาน ๆ  
ครัง้ 

แทบไม่
เคย 

ไม่เคย 

5 4 3 2 1 
ความคิดเหน็ของผูท้รงคณุวฒิุ 

ท่านท่ี 1 ท่านท่ี 2 ท่านท่ี 3 คะแนนเฉล่ีย 
1 ก าหนดเป้าหมายและสื่อสาร

อยา่งชดัเจน 
1 1 1 1 

2 ผูบ้รหิารก าหนดเป้าหมาย
ประจ าปีรว่มกบัพนกังาน 

0 1 1 0.67 

3 ระบุเป้าหมายประจ าปีทีส่ าคญั
ทีสุ่ดก่อน 

0 1 1 0.67 

4 มุง่เน้นทีผ่ลงานมากกว่า
กระบวนการ 

1 0 1 0.67 

5 องคก์ารมุง่เน้นการส ารวจความ
คดิเหน็ของลกูคา้เพื่อการพฒันา 

1 0 1 0.67 

6 รบัฟงัความคาดหวงัและค า
วจิารณ์จากลกูคา้ 

1 0 1 0.67 

7 ปรบัปรงุบรกิารเพื่อความพงึ
พอใจแก่ลกูคา้ 

1 0 1 0.67 

8 เปิดเผยขอ้มลูทีเ่ป็นประโยชน์แก่
ลกูคา้ 

1 1 1 1 

9 ส่งเสรมิใหพ้นกังานมคีวามคดิ
สรา้งสรรค ์

1 1 1 1 

10 ผูบ้รหิารสนับสนุนใหม้กีารคดิคน้
สรา้งสิง่ใหม่ๆ  เพื่อใหท้ างานได้
งา่ยขึน้ 

1 1 1 1 
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การส่ือสารวฒันธรรมองคก์าร 

ระดบัการรบัรู้ 

สม า่เสมอ บ่อยครัง้ 
นาน ๆ  
ครัง้ 

แทบไม่
เคย 

ไม่เคย 

5 4 3 2 1 
ความคิดเหน็ของผูท้รงคณุวฒิุ 

ท่านท่ี 1 ท่านท่ี 2 ท่านท่ี 3 คะแนนเฉล่ีย 
11 ผูบ้รหิารสนับสนุนใหม้กีาร

ปรบัปรงุกระบวนการท างานให้
รวดเรว็ 

1 1 1 1 

12 ผูบ้รหิารกระตุน้ใหพ้นกังานคดิ
วธิกีารท างานใหม่ๆ   

1 1 1 1 

13 ยกยอ่งชมเชยผูท้ีท่ างานไดด้ตีาม
วฒันธรรมองคก์ารใหเ้ป็น
แบบอยา่ง 

1 1 1 1 

14 มอบหมายงานใหพ้นกังานมสี่วน
รว่ม 

1 1 1 1 

15 ฝึกอบรมและพฒันาดา้นการ
บรหิาร 

1 1 1 1 

16 ใหร้างวลัเมือ่บรรลุเป้าหมาย 1 1 1 1 

17 
ปรบัโครงสรา้งองคก์ารให้
คล่องตวั 

1 1 1 1 

18 หมนุเวยีนงาน 0 1 1 0.67 
19 ใหอ้สิระในการท างาน 1 1 1 1 
20 สนบัสนุนใหม้กีารความคดิเหน็ 1 1 1 1 
21 สนบัสนุนการท างานเป็นทมี 1 1 1 1 
22 ใหร้างวลัตามผลงานทมีมากว่า

รายบุคคล 
1 0 1 0.67 

23 ประสานงานขา้มหน่วยงาน 1 1 1 1 
24 ใช ้Inter-conference  1 1 1 1 
25 ใหข้อ้มลูยอ้นกลบัหลงัเสรจ็งาน 1 1 1 1 
26 มกีารสอนงานตวัต่อตวั 1 1 1 1 
27 ใช ้e-mail ในการประสานงาน 0 1 1 0.67 
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การส่ือสารวฒันธรรมองคก์าร 

ระดบัการรบัรู้ 

สม า่เสมอ บ่อยครัง้ 
นาน ๆ  
ครัง้ 

แทบไม่
เคย 

ไม่เคย 

5 4 3 2 1 
ความคิดเหน็ของผูท้รงคณุวฒิุ 

ท่านท่ี 1 ท่านท่ี 2 ท่านท่ี 3 คะแนนเฉล่ีย 
28 ใหพ้นกังานประเมนิตนเอง 0 1 1 0.67 
29 ใหค้วามส าคญักบัประสทิธผิล

มากกว่าประสทิธภิาพ 
1 0 1 0.67 

30 กระตุน้ใหพ้นกังานมวีนิัย 1 1 1 1 
31 ฝึกอบรมดา้นจรยิธรรม 1 1 1 1 
32 ส่งเสรมิสรา้งกระบวนการท างาน

ทีถู่กตอ้ง 
1 1 1 1 

33 ใหค้วามส าคญัต่อความเสมอภาค 1 1 1 1 
34 จดักจิกรรมรบัผดิชอบต่อสงัคม 1 1 1 1 
35 มกีารฝึกอบรมพนกังานที่

เกีย่วกบังาน 
1 1 1 1 

36 มกีารสอนงานอย่างใกลช้ดิ 1 1 1 1 
37 ประเมนิผลพนกังานตามกรอบ

สมรรถนะ 
1 1 1 1 

38 สรรหาพนกังานทีม่คีุณสมบตัิ
สอดคลอ้งกบัองคก์าร 

1 1 1 1 
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ส่วนท่ี 5 แบบสอบถามผลการปฏิบติังาน 
 
โปรดท าเครื่องหมาย / ลงในช่อง “ระดบัการแสดงพฤติกรรม” ตามลกัษณะการ

ปฏบิตังิานของท่าน ใหต้รงกบัความคดิเหน็ของท่านมากทีสุ่ด 
 
 

ผลการปฏิบติังาน 

ระดบัการแสดงพฤติกรรม 

สม า่เสมอ บ่อยครัง้ 
นาน ๆ  
ครัง้ 

แทบไม่
เคย 

ไม่เคย 

5 4 3 2 1 
ความคิดเหน็ของผูท้รงคณุวฒิุ 

ท่านท่ี 1 ท่านท่ี 2 ท่านท่ี 3 คะแนนเฉล่ีย 
1 ท่านคน้ควา้หาความรูท้ีเ่กีย่วขอ้ง

กบัการท างาน 
1 1 1 1 

2 ท่านเขา้รบัการฝึกอบรมจาก
องคก์าร 

1 1 1 1 

3 ท่านคดิคน้ปรบัปรงุวธิกีารท างาน
ใหด้ขีึน้ 

1 1 1 1 

4 เมือ่มปีญัหาท่านสามารถแก้ไขได้
ทนัท ี

1 0 1 0.67 

5 ท่านสามารถตดัสนิใจในเรือ่ง 
ต่าง ๆ ได ้

1 1 1 1 

6 ปญัหาทีเ่กดิขึน้ ท่านสามารถ
จดัการดว้ยตนเอง 

1 0 1 0.67 

7 ท่านท างานนอกเหนือเวลางาน 1 1 1 1 
8 ท่านสามารถท างานในสภาวะที่

ไมเ่อือ้อ านวย 
0 1 1 0.67 

9 ท่านยอมปรบัการท างาน
บางอย่างเพื่อใหง้านส าเรจ็ 

1 1 1 1 

10 ท่านสามารถท ารว่มกบัผูอ้ื่นไดด้ ี 1 1 1 1 
11 ท่านช่วยเหลอืผูอ้ื่นเสมอ 1 1 1 1 
12 ท่านรูส้กึยนิดเีมือ่ตอ้งท างาน

รว่มกบัผูอ้ื่น 
1 1 1 1 
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13 ท่านสามารถบอกในสิง่ทีท่่าน
ตอ้งการใหผู้อ้ื่นทราบ 

1 1 1 1 

14 ท่านมกัระวงัค าพดูเมือ่ตอ้ง
สัง่งาน 

1 1 1 1 

15 ท่านสามารถปฏเิสธผูอ้ื่น โดยไม่
ท าใหขุ้่นเคอืงใจ 

1 1 1 1 

16 ท่านใชท้กัษะทีเ่กี่ยวขอ้งกบังาน
ของท่านในการท างาน 

1 0 1 0.67 

17 ผูอ้ื่นมกัขอรอ้งท่านใหช้่วยเหลอื
งานยากๆ 

0 1 1 0.67 

18 ท่านชอบพฒันาทกัษะอื่น ๆ ของ
ท่าน 

1 1 1 1 

 



 

ภาคผนวก ค 
 

การวิเคราะหข้์อมูลจากโปรแกรม SPSS 
 
1. การหาค่าความเช่ือมัน่จากการท า Pilot test 
 
รปูแบบการส่ือสารองคก์าร  

1. การวจิยัส ารวจ 

 

2. ความสม ่าเสมอ 

 

3. การสื่อสารระหว่างบุคคล 

 

4. ความแปลกใหมส่รา้งสรรค ์

 
ส่ืออประชาสมัพนัธ์  

1. สื่ออเิลก็ทรอนิกส ์

 



118 

2. สื่อสิง่พมิพ ์

 

3. สื่อสงัคมออนไลน์ 

 

4. สื่อบุคคล 

 

5. สื่อกจิกรรม 

 

6. สื่อเบด็เตลด็ 

 

การส่ือสารวฒันธรรมองคก์าร  

1. มุง่ผลส าเรจ็ 

 

2. มุง่เน้นลกูคา้  
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3. สรา้งนวตักรรม  

 

4. ใหค้วามส าคญัแก่ภาวะผูน้ า 

 

5. จดัองคก์ารสอดคลอ้งกบั
สภาพแวดลอ้ม 

 

6. ท างานเป็นทมี 

 

7. จดัการเทคโนโลยสีารสนเทศ
และการสื่อสาร  

 

8. ลดการควบคุม 

 

9. มมีาตรฐานจรยิธรรมและ
รบัผดิชอบต่อสงัคม 

 



120 

10. การจดัการทรพัยากรมนุษย ์ 

 

ผลการปฏิบติังาน  

1. การเรยีนรูแ้ละพฒันา 
 

2. การตดัสนิใจและการแกไ้ข
ปญัหา 

 

3. การปรบัตวัและความยดืหยุน่ใน
การท างาน 

 

4. การท างานเป็นทมี 
 

5. การสื่อสาร 
 

6. ความสามารถเฉพาะทาง 
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2. ค่าสัมประสิทธิส์หสัมพันธ์แบบเพียร์สันระหว่างการรับรู้รูปแบบการสื่อสารองค์การ  
สื่อประชาสมัพนัธ ์การสื่อสารวฒันธรรมองคก์ารและผลการปฏบิตังิาน 

 

 
 
3. การวิเคราะห์การถดถอยสหสมัพนัธ์เชิงเส้นระหว่างการรบัรู้รูปแบบการสื่อสารองค์การ  
สื่อประชาสมัพนัธ ์การสื่อสารวฒันธรรมองคก์ารและผลการปฏบิตังิาน 
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ประวติัผู้เขียน 
 

ช่ือ ช่ือสกลุ นายฉันทกร แกว้เกษ 
 
ประวติัการศึกษา ปรญิญาตร ีคณะสงัคมสงเคราะหศ์าสตร ์

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
 ปีทีส่ าเรจ็การศกึษา พ.ศ. 2548 
  
 ปรญิญาโท คณะพฒันาทรพัยากรมนุษยแ์ละองคก์าร 
 สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์
 ปีทีส่ าเรจ็การศกึษา พ.ศ. 2554 
 
ประสบการณ์ท างาน อาจารยพ์เิศษ 

- คณะนวตักรรมการจดัการ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  
- คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัราชภฎัสวนสุนนัทา 
- คณะนิเทศศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรปีทุม 
- สถาบนัวจิยัภาษาและวฒันธรรมเอเชยี มหาวทิยาลยัมหดิล 
- คณะนิเทศศาสตร ์มหาวทิยาลยัปญัญาภวิฒัน์ 
วทิยากร 
- ดา้นการสื่อสารองคก์าร, การสรา้งทมี, การรเิริม่ความคดิ
สรา้งสรรค ์การบรกิารการพฒันาประสบการณ์ลกูคา้ ใหแ้ก่
ภาครฐัและเอกชน เช่น กพร., กรมประชาสมัพนัธ,์ NIDA, 
Boots, Novatis, Asia Hotel Group, MRT, Kodak, 
Chalochol Group, SCB, Escudo, การไฟฟ้านครหลวง 
ทีป่รกึษา 
- ดา้นการวางแผนประชาสมัพนัธภ์าพลกัษณ์ประเทศ  
กรมประชาสมัพนัธ ์
- ดา้นการวางยทุธศาสตร ์การประชาสมัพนัธ ์กระทรวง
ยตุธิรรม 
- ดา้นการสรา้งวฒันธรรมองคก์าร เช่น KBank, King Power 
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