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การวิจัยครังนีมีวัตถุประสงค์เพือศึกษารูปแบบและประสิทธิผลการสือสารระหว่างบุคคลของ

พยาบาลวิชาชีพในระดับหัวหน้าแผนกและผู้ใต้บังคับบัญชาโรงพยาบาลภัทรธนบุรี จํานวน 122 
คน โดยจําแนกรูปแบบการสือสารตามระบบประสาทสัมผัส ตามแนวคิดของหลักโปรแกรมภาษา
ประสาทสัมผัส (NeuroLinguistic Programming: NLP) ซึงแบ่งออกเป็น 4 รูปแบบได้แก่ การมอง 
(Visual) การฟัง (Auditory) การสัมผัส (Kinesthetic) และการใช้เหตุผล (Rational) โดยใช้
แบบสอบถามร่วมกับการสัมภาษณ์เพือรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติการหาค่าเฉลีย 
ค่าร้อยละ ส่วนเบียงเบนมาตรฐานของข้อมูล และการวิเคราะห์เนือหา 

ผลการศึกษาพบว่าพยาบาลวิชาชีพเกินครึงหนึงทังในระดับหัวหน้าแผนกและ
ผู้ใต้บังคับบัญชามีรูปแบบการสือสารแบบการใช้เหตุผล อยู่ในระดับมาก รองลงมาได้แก่ แบบการ
สัมผัส และแบบการมอง อยู่ในระดับปานกลางเท่ากันตามลําดับ และแบบการฟัง อยู่ในระดับน้อย 
สําหรับการศึกษาประสิทธิผลการใช้ภาษาในการสือสารพบว่าพยาบาลวิชาชีพในระดับหัวหน้าและ
ผู้ใต้บังคับบัญชาส่วนใหญ่มีประสิทธิผลทีไม่แตกต่างกันทังด้านการใช้ภาษาถ้อยคําและภาษาทีไม่ใช่
ถ้อยคํา คือ ระดับประสิทธิผลในการสือสารด้วยการใช้ภาษาถ้อยคํา 5 ด้าน ได้แก่ ด้านความหมาย 
ด้านความใกล้ชิด ด้านความซับซ้อน ด้านความเข้มข้น และด้านคําศัพท์ มีผลเฉลียโดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก และประสิทธิผลการใช้ภาษาทีไม่ใช่ถ้อยคํา 5 ด้าน ได้แก่ ด้านท่าทาง ด้านการสบตา ด้าน
การให้เวลา ด้านระยะห่าง และด้านการสัมผัส มีผลเฉลียโดยรวมอยู่ในระดับ ปานกลาง ด้านผล
การศึกษาการเลือกใช้ช่องทางการรับส่งสารของพยาบาลวิชาชีพส่วนใหญ่พบว่า หัวหน้าแผนกและ
ผู้ใต้บังคับบัญชานิยมติดต่อสือสารระหว่างกัน ด้วยการสือสารแบบพบหน้าอยู่ในระดับมากถึงมาก
ทีสุด โดยช่องทางทีพบว่าเป็นปัญหาในการสือสาร คือ ช่องทางการสือสารผ่านระบบสารสนเทศ เช่น 
อีเมล และโทรศัพท์เคลือนที เป็นต้น เนืองจากสัญญาณการให้บริการไม่ครอบคลุมพืนทีใน
โรงพยาบาลเมือวิเคราะห์ช่องว่างของรูปแบบความสามารถในการสือสารตามการรับรู้ของคู่สือสาร
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พบว่าพยาบาลวิชาชีพเกินครึงหนึงทังในระดับหัวหน้าแผนกและผู้ใต้บังคับบัญชามีรูปแบบการ
สือสารแบบการสัมผัสซึงรวมถึงการใช้อารมณ์ความรู้สึกในการสือสารกับผู้อืน อยู่ในระดับทีมากเกิน
ความคาดหวังของคู่สือสาร ในขณะทีรูปแบบการสือสารแบบการฟัง การมอง และการใช้เหตุผล อยู่
ในระดับทีตํากว่าความคาดหวังของคู่สือสารตามลําดับ นอกจากนีผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะของพยาบาลวิชาชีพในระดับหัวหน้าแผนกทีมีต่อผู้ใต้บังคับบัญชาใน 5 ประเด็นแรก ได้แก่ 1) 
การยอมรับฟังความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล 2) เพิมการประสานงานกับผู้อืนให้มากขึน โดยไม่สร้างความ
ขัดแย้งในการทํางาน 3) การควบคุมอารมณ์ความรู้สึกในการสือสารกับผู้อืน 4) ปรับปรุงพฤติกรรมและไหว
พริบในการสือสารเพือสร้างความสัมพันธ์ทีดีกับเพือนร่วมงานและ 5) กล้าแสดงออกอย่างสมเหตุสมผล 
สําหรับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของพยาบาลวิชาชีพในระดับผู้ใต้บังคับบัญชาทีมีต่อหัวหน้าแผนก 5 
ประเด็นแรก ได้แก่ 1) ควรมีความยุติธรรมโดยไม่เลือกทีรักมักทีชัง 2) การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน
และติดตามงานอย่างสมําเสมอ 3) ควรมีการวางแผนการปฏิบัติงานอย่างมีระเบียบแบบแผน 4) การยอมรับ
ฟังความคิดเห็นและ 5) ควรสังการอย่างเป็นทางการเพือให้ผู้ใต้บังคับบัญชารับทราบโดยทัวกัน  

ดังนันข้อเสนอแนะจากการศึกษาจึงประกอบด้วย 1) โรงพยาบาลควรสนับสนุนให้พยาบาลวิชาชีพ
มีความตระหนักถึงความสําคัญของการสือสารในองค์การ โดยเฉพาะการพัฒนาทักษะการสือสารของ
บุคลากรให้แต่ละบุคคลมีความสามารถในการใช้ทักษะการสือสารในรูปแบบต่างๆอย่างสมดุล 2) พยาบาล
วิชาชีพของโรงพยาบาลควรมุ่งปรับปรุงรูปแบบการสือสารด้านการฟังเป็นลําดับแรก โดยการฝึกฝนทักษะ
การฟังอย่างสมําเสมอ เช่น การพยายามตังใจฟังคู่สือสารและจับประเด็นสําคัญด้วยการสรุปหรือทบทวนสิง
ทีคู่สือสารต้องการจะสือ เพือให้ได้ข้อสรุปทีตรงกัน 3) พยาบาลวิชาชีพส่วนใหญ่ควรพิจารณาหรือตัดสิน
เรืองราวต่างๆอย่างเป็นเหตุเป็นผลแทนการใช้อารมณ์และความรู้สึกในการพิจารณาหรือตัดสิน
ผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชาและเพือร่วมงานของตนเอง 4) ผู้ใต้บังคับบัญชาควรสบสายตาในเวลา
สนทนากับหัวหน้าแผนกของตนเองให้มากขึนและ 5) โรงพยาบาลควรปรับปรุงเครือข่ายการสือสารด้าน
ระบบสารสนเทศของโรงพยาบาลให้มีประสิทธิภาพมากขึน เพือเป็นทางเลือกหนึงในการสือสารระหว่าง
บุคคลของโรงพยาบาล 
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This research was aimed to study the pattern of interpersonal communication and its 

effectiveness among professional nurses, between leaders and subordinates, of the Phatara
Thonburi Hospital (n=122). We can divide the patterns of communication according to the 
NeuroLinguistic Programming: NLP which are divided into 4 patterns; Visual, Auditory, 
Kinesthetic, and Rational. We used questionnaire and interview as research data collection 
method and analyzed data by statistic average mean score, average percentage, standard 
deviation, and data analysis. 

The result of the study demonstrates that more than 50 percent of professional 
nurses, both leaders and subordinates, use Rational pattern of communication. Some of 
them prefer to use Touch and Visual patterns of communication, respectively. Auditory 
pattern of communication is least used. In term of effectiveness of Linguistic methods for 
communication, the result of this study shows that most of leaders and subordinates 
professional nurses have similar effectiveness scores in both ‘Word’ linguistic method and 
‘NonWord’ linguistic method. They have high effectiveness score on ‘Word’ linguistic 
method which includes Meaning, Intensive, Proximal, Complex, and Word, and have 
moderate effectiveness score on ‘NonWord’ linguistic method which includes Body 
Language, Distance, Touch, Eye Contact and Timing. In term of selection on 
communication channels, most of leaders and subordinates professional nurses prefer to use 
facetoface communication and they agree that communications through information 
system, such as, email and mobile phone, etc., usually cause problems in communication 
because serviced areas do not cover the whole areas of the hospital. The gap analysis of the 



(6) 

ability to communicate with perception of the message receiver, we’ve found that more than 
50 percent of professional nurses, both leaders and subordinates, use Touch  pattern of 
communication, which this includes the use of emotions to communicate with others, at the 
higherexpectation level, while the Auditory, Visual and Rational patterns of 
communication are in the lowerexpectation level, respectively. In addition, the 5 first 
points of the opinions and recommendations analysis of the superior professional nurses 
towards subordinates in descending order are 1) Listen and accept comments rationally. 2) 
More coordination with others without creating conflict in the workplace. 3) Emotions 
control while communicate with others. 4) Improve behavior and intelligence in 
communication in order to build good relationships with colleagues, and 5) Assertive 
sensibly. On the other hand, the 5 first points of the opinions and recommendations analysis 
of the subordinate professional nurses towards their leaders in respective are 1) Fairness 
without discrimination. 2) Participation in operations and following up regularly. 3) There 
should be operational planning. 4) Listen to subordinates’ opinions. 5) Leaders should 
make orders officially towards subordinates so that they acknowledge the message 
accordingly. 

As a result, the suggestions advised are 1) The hospital should support professional 
nurses to realize the significance of communication within the organization, especially, 
emphasizing on the development of personal communication skills so that each person has 
ability to use proper communication skills in various patterns. 2) The hospital’s 
professional nurses should firstly improve the Auditory communication  pattern by 
practicing listening skills regularly, for example, pay attention on what the person says and 
try to catch the core of his/her saying with a summary or review what he/she wants to 
communicate in order to get a conclusive match. 3) Professional nurses should consider or 
judge things rationally instead of using emotions and feelings to consider or judge leaders, 
subordinates and colleagues. 4) Subordinates should make more eye contact with his/her 
headers and 5) The hospital should improve communication networks and information 
systems to be more efficiently as this can be an additional option of communication  pattern 
among the hospital’s staff. 
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กิตติกรรมประกาศ 

 
วิทยานิพนธ์ฉบับนีสําเร็จลงได้ด้วยความกรุณาจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุษกร วัชรศรีโรจน์ ที

ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ผู้ให้การสนับสนุนการศึกษาค้นคว้าอย่างอิสระโดยไม่จํากัดความคิดสร้างสรรค์ของ
ผู้วิจัยด้วยความห่วงใยและเอาใจใส่มาโดยตลอด ทําให้ผู้วิจัยได้มีโอกาสฝึกฝนและเรียนรู้ขันตอนการทํา
วิจัย และการแก้ไขปัญหาต่างๆทีเกิดขึนอย่างเป็นขันตอน และขอบขอบพระคุณคณะกรรมการวิทยานิพนธ์
อีกสองท่าน ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.โกวิทย์ กังสนันท์ ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ผู้ให้ข้อคิดที
เป็นประโยชน์ต่อการทําวิจัยในขันตอนต่างๆเป็นอย่างดี โดยเฉพาะการฝึกฝนให้ผู้วิจัยเข้าใจคุณค่าของ
การทําวิจัยและความสําคัญของการเป็นนักวิจัยทีดี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ้ง ศรีอัษฎาพร กรรมการ
วิทยานิพนธ์ผู้ทรงคุณวุฒิจาก ภาควิชาวาทวิทยาและสือสารการแสดง คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ผู้ทําหน้าทีกรรมการวิทยานิพนธ์อย่างสมบูรณ์แบบ ทีสละเวลาเพือให้คําแนะนําและ
คําปรึกษาแก่ผู้วิจัยด้วยความเอาใจใส่อย่างดีเสมอมา โดยไม่คํานึงว่าผู้วิจัยเป็นนักศึกษาจากต่างสถาบัน 
นอกจากนีผู้วิจัยขอขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสิตา บุญสาทร ทีให้คําแนะนําในการติดต่อ
ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกในครังนี ตลอดจนกําลังใจและความห่วงใยผู้วิจัยเป็นอย่างดีเสมอมา ผู้วิจัยจึง
ขอ กราบขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่านเป็นอย่างสูงมา ณ ทีนี  

ผู้วิจัยต้องขอขอบพระคุณสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ทีสนับสนุนทุนในการทํา
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บทที 1 
 

บทนํา 
 
1.1  ทีมาและความสําคัญ 

 
การสือสารทีดีเป็นคุณลักษณะของบุคลากรทีสําคัญต่อการบรรลุเป้าหมายขององค์การเป็น

อย่างมาก โดยเฉพาะในระดับผู้นําทีจําเป็นต้องมีความสามารถในการถ่ายทอดพันธกิจหรือวิสัยทัศน์ 
ตลอดจนการสังการอย่างมีประสิทธิภาพไปยังกลุ่มบุคคลในระดับต่างๆ ตังแต่ระดับผู้บังคับบัญชา 
ผู้ใต้บังคับบัญชา และเพือนร่วมงาน ในขณะเดียวกันผู้ใต้บังคับบัญชาก็ควรมีความสามารถในการทีจะ
ติดต่อประสานงานกับผู้ร่วมงาน รวมไปถึงการรายงานผลการปฏิบัติงานหรือปัญหาต่างๆให้
ผู้บังคับบัญชารับทราบอย่างมีประสิทธิภาพ เพือให้การปฏิบัติงานของสมาชิกในองค์การบรรลุเป้าหมาย
ร่วมกัน และสร้างความตระหนักให้แก่สมาชิกขององค์การว่าการสือสารทีดีนันคือกุญแจสําคัญทีจะ
นําไปสู่ความสําเร็จขององค์การ และแม้ว่าจะทราบว่าการสือสารทีดีมีคุณค่าต่อองค์การมากเพียงใด แต่
การจะพัฒนากระบวนการสือสารให้มีประสิทธิภาพและเป็นทียอมรับร่วมกันของคนในองค์การจําเป็นที
จะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกคนทุกฝ่าย เพือหาทางแก้ไขปัญหาทีมีอยู่ให้หมดไป จากการทีโลก
เปลียนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน เนืองจากความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการสือสาร 
ส่งผลให้คนในสังคมปรับตัวไม่ทันกับการเปลียนแปลงทีเกิดขึน พัชนี เชยจรรยา, เมตตา วิวัฒนานุกูล 
และถิรนันท์ อนวัชศิริวงศ์ (2541: 7) ได้กล่าวไว้ว่ากระบวนการสือสารของมนุษย์ทีมีการเปลียนแปลง
อยู่ตลอดเวลา ทําให้มีผลกระทบต่อกันและกันระหว่างองค์ประกอบต่างๆของกระบวนการสือสาร มนุษย์
จึงจําเป็นทีจะต้องอาศัยการปรับตัวเพือให้สามารถอยู่ร่วมกับคนอืนๆในสังคมได้อย่างกลมกลืน  

ปัญหาการสือสารขององค์การโดยทัวไปมักจะมีจุดเริมต้นมาจากการสือสารระหว่างบุคคลใน
องค์การไม่มีประสิทธิภาพ จึงมีผลกระทบต่อเนืองไปเป็นปัญหาการสือสารในระดับองค์การ โดยเฉพาะ
ในปัจจุบันช่องทางการติดต่อสือสารระหว่างคนในสังคมมีความหลากหลายมากขึน เช่น การพูดคุยผ่าน
โปรแกรมประยุกต์ต่างๆทางคอมพิวเตอร์ การส่งข้อความหากันผ่านโทรศัพท์เคลือนที หรือการแจ้ง
ข่าวสารต่างๆผ่านอีเมล เป็นต้น ซึงช่องทางสารสนเทศเหล่านี ทําให้สมาชิกในองค์การไม่จําเป็นทีจะต้อง
สือสารแบบพบหน้ากันเหมือนในอดีต ทําให้การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนในองค์การลดน้อยลง ดังนัน
บุคลากรจึงขาดโอกาสทีจะปรับตัวและเรียนรู้ถึงลักษณะนิสัยหรือการแสดงออกของคู่สือสารว่าเป็น
อย่างไรทําให้ไม่สามารถวิเคราะห์ผู้รับสารได้ และการไม่เข้าใจคุณลักษณะของคู่สือสารนีเองทีมีผลต่อ
การสือสารทังในด้านการเลือกใช้ภาษาถ้อยคํา (Verbal language) และภาษาทีไม่ใช่ถ้อยคํา (Nonverbal
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language) ทีไม่เหมาะกับผู้รับสารทําให้ผู้รับสารไม่เข้าใจสิงทีผู้ส่งสารต้องการสือ ทําให้เกิดการคาดเดา
ความหรือตีความหมายผิดไปจากความเป็นจริง อันจะนําไปสู่การสือสารทีล้มเหลวในทีสุด อย่างไรก็ดี
หากคนในองค์การละเลยและไม่เห็นความสําคัญของปัญหาทีเป็นอุปสรรคในการสือสารระหว่างบุคคล
เหล่านี ปัญหาเล็กๆทีเกิดขึนก็อาจขยายขอบเขตออกไปเป็นปัญหาในระดับองค์การในทีสุด นันหมายถึง
การแก้ไขปัญหาก็จะมีความยุ่งยากซับซ้อนมากขึนตามไปด้วย  

จากทีกล่าวมาจึงเป็นประเด็นทีน่าสนใจศึกษาเพือหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาการสือสารของ
องค์การทีเกิดขึนอยู่ในปัจจุบัน ดังนันการศึกษาครังนีจึงมุ่งศึกษาพฤติกรรมการสือสารในระดับบุคคล
เป็นสําคัญ โดยนําหลักโปรแกรมภาษาประสาทสัมผัส (NeuroLinguistic Programming: NLP) ทีถูกพัฒนาขึน
ราวปี ค.ศ. 1970 โดยริชาร์ด แบนเลอร์ (Richard Bandler) ซึงเป็นนักคณิตศาสตร์ และนักศึกษาสาขาจิตวิทยา
ทีได้ร่วมมือกับ จอห์น กรินเดอร์ (John Grinder) ผู้เชียวชาญทางด้านภาษาศาสตร์ ทังสองเป็นนักศึกษาและ
อาจารย์ของมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เมืองซานตาครูซ ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีพืนฐานการศึกษามา
จากกระบวนการรับรู้ (Perception) และระบบประสาทสัมผัสทัง 5 ของมนุษย์ ได้แก่ การมอง การฟัง 
การดมกลิน การรับรส และการสัมผัส มาใช้เป็นกรอบในการศึกษารูปแบบการสือสารของบุคคล โดย
การศึกษาของโปรแกรมภาษาประสาทสัมผัสนันพบว่าเมือมนุษย์รับข้อมูลต่างๆผ่านประสาทสัมผัส 
ข้อมูลต่างๆจะถูกส่งไปยังสมองซึงทําหน้าทีประมวลผลข้อมูล โดยมีสภาวะทางอารมณ์ ความเชือทัศนคติ 
ประสบการณ์ และอืนๆ ทีกระตุ้นให้เกิดอารมณ์ความรู้สึกทีมีผลต่อการแสดงออกทางพฤติกรรมและการ
พูด (Kamp, 1996: 25) ซึงจากกระบวนการนีเอง โปรแกรมภาษาประสาทสัมผัสจึงเชือว่าหากมนุษย์สามารถ
ควบคุมสิงทีมีผลต่อพฤติกรรมและการพูดของตนเองได้ ก็จะสามารถควบคุมการสือสารกับผู้อืนได้
อย่างมีประสิทธิผลเช่นกัน ซึงถือเป็นแนวทางการแก้ไขทีมุ่งเน้นการปรับเปลียนพฤติกรรมในระดับ
บุคคล   

โปรแกรมภาษาประสาทสัมผัส ได้จําแนกรูปแบบการสือสารของมนุษย์ออกเป็น 4 รูปแบบ ได้แก่ 
การมอง (Visual) การฟัง (Auditory) การสัมผัส (Kinesthetic) และการคิดเชิงตรรกะ (Digital) โดยเชือ
ว่ามนุษย์ทุกคนมีรูปแบบการสือสารทัง 4 แบบอยู่ในตนเองและสามารถใช้ไปพร้อมๆกันได้ในเวลาเดียวกัน  
ซึงอาจจะแตกต่างกันทีความถนัดในการเลือกใช้ประสาทสัมผัสแต่ละด้านซึงแต่ละคนจะไม่เท่ากัน ทําให้
การสือสารผ่านการแสดงออกทางพฤติกรรม หรือภาษาพูดของแต่ละคนแตกต่างกันออกไป เช่น คนทีมี
ทักษะการสือสารแบบการมอง จะนิยมวาดภาพประกอบหรืออธิบายคาวมด้วยภาพเป็นต้น หรือคนทีมี
ทักษะการฟัง ก็จะมีบุคลิกทีตังใจฟังเวลาสือสารกับผู้อืนและจดจําเรืองราวได้อย่างแม่นยําเป็นต้น 
ดังนันหากเราสามารถรู้ว่าบุคคลทีเราต้องการจะสือสารด้วยมีรูปแบบการสือสารแบบใด ก็สามารถช่วยให้
การสือสารกับผู้นันเกิดประสิทธิผลมากขึน รอบบินส์ (2548: 103) ได้กล่าวว่า การทีผู้ส่งสารขาดทักษะ
ความสามารถในการถ่ายทอดข้อมูล การโน้มน้าวใจ และการเลือกใช้รูปแบบการสือสารทีไม่สอดคล้องกับ
ผู้รับสาร ทําให้ผู้รับสารไม่สามารถรับข้อมูลมาได้อย่างครบถ้วน เป็นต้น จึงเกิดการบิดเบือนหรือตัด
ทอนข้อมูลสําคัญบางประการ อันเป็นอุปสรรคทีสําคัญต่อผลสําเร็จของการดําเนินงานตามวัตถุประสงค์
ขององค์การทีวางไว้  
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จากปัญหาและความสําคัญของการสือสารระหว่างบุคคลดังกล่าว จึงเป็นทีมาของการศึกษาเรือง 
“รูปแบบและประสิทธิผลการสือสารของผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา ตามหลักโปรแกรมภาษา
ประสาทสัมผัส” ซึงเป็นการประเมินคุณลักษณะของบุคลากรด้านการสือสารระหว่างบุคคลทีเกียวข้อง
กับการเลือกใช้ประสาทสัมผัสของตนเองในการสือสารกับผู้อืนในสถานการณ์ต่าง รวมถึงศึกษา
ประสิทธิผลของการสือสารในด้านต่างๆทีเป็นอยู่ในปัจจุบันโดยเน้นศึกษาในระดับผู้บังคับบัญชาและ
ผู้ใต้บังคับบัญชา ซึงข้อสรุปทีได้จะนําไปใช้เป็นแนวทางในการจัดทําข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาด้านการ
สือสารระหว่างบุคคลในระดับต่างๆของโรงพยาบาลต่อไป 

 

1.2  วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 

1. ศึกษารูปแบบการสือสารของผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา ตามหลักโปรแกรมภาษา
ประสาทสัมผัส 

2. ศึกษาประสิทธิผลการสือสารด้านการใช้ภาษาถ้อยคําและการใช้ภาษาทีไม่ใช่ถ้อยคําของ
ผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา  

3. ศึกษาการเลือกใช้ช่องทางการติดต่อสือสารกันในเวลาปฏิบัติงาน ระหว่างผู้บังคับบัญชาและ
ผู้ใต้บังคับบัญชา  

4. เพือวิเคราะห์ช่องว่างของการสือสารระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา ทีเกิดจาก
รูปแบบการสือสารแบบต่างๆ ตามหลักโปรแกรมภาษาประสาทสัมผัส 
 

1.3  คําถามการวิจัย 
 
1. ผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชามีรูปแบบการสือสารตามหลักโปรแกรมภาษาประสาท

สัมผัสอย่างไร  
2. ผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชามีประสิทธิผลการสือสารด้านการใช้ภาษาถ้อยคําและ

การใช้ภาษาทีไม่ใช่ถ้อยคําอยู่ในระดับใด  
3. ผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชานิยมเลือกใช้ช่องทางใดในการติดต่อประสานงาน

ระหว่างกันในองค์การ  
4. ระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชามีช่องว่างทีเกิดขึนจากการมีรูปแบบการสือสารที

เหมือนหรือต่างกันอย่างไร  
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1.4  ขอบเขตของการศึกษา 
 

ขอบเขตของการศึกษาครังนีประกอบด้วย ขอบเขตด้านกลุ่มตัวอย่าง และเนือหาในการศึกษา 
ดังรายละเอียดต่อไปนี 

1. กลุ่มตัวอย่างในการศึกษา การศึกษาในครังนีเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างเฉพาะ
พยาบาลวิชาชีพของโรงพยาบาลภัทรธนบุรี เพียงแห่งเดียว โดยแบ่งเป็นกลุ่มผู้บังคับบัญชาในระดับ
หัวหน้าแผนก และกลุ่มผู้ใต้บังคับบัญชาในระดับปฏิบัติการ 

2. เนือหาในการศึกษา เนืองจากเนือหาในการศึกษาเกียวกับโปรแกรมภาษาประสาทสัมผัสมี
ขอบเขตทีครอบคลุมเนือหาวิชาในหลายมิติ เช่น การศึกษาระบบประสาทสัมผัส การใช้ภาษาในการ
สือสาร การศึกษาพฤติกรรมการแสดงออกของมนุษย์ หรือการพัฒนาทักษะการสือสาร เป็นต้น แต่
การศึกษาครังนีจะมุ่งศึกษาเฉพาะมิติทีเกียวข้องกับการสือสารภายในบุคคลและระหว่างบุคคลตามระบบ
ประสาทสัมผัสของมนุษย์เท่านัน 

3. เครืองมือทีใช้ในการวิจัย จากวัตถุประสงค์ข้อหนึงของการวิจัยในครังนี คือ การศึกษา
รูปแบบการสือสารของกลุ่มตัวอย่างตามหลักโปรแกรมภาษาประสาทสัมผัส ดังนันข้อคําถามทีนํามาใช้
ประเมินรูปแบบการสือสารของกลุ่มตัวอย่างในแบบสอบถามส่วนที 2 จึงได้นํามาจากแบบประเมินฉบับ
ทีแปลโดย อัญชลี วิทยะ (2553: 1316) จํานวน 10 ข้อ และได้มีการปรับสํานวนภาษาเพือให้ผู้ตอบ
แบบสอบถามเข้าใจง่าย และคงความหมายเดิมของข้อคําถามแต่ละข้อไว้อย่างครบถ้วน โดยมิได้มีการ
ดัดแปลงหรือเพิมเติมข้อคําถามแต่อย่างใด 
 

1.5  ประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รับ 
  

1. พฤติกรรมการสือสารของบุคคลแต่ละรูปแบบนันมีความแตกต่างกัน ทังในด้านการใช้วัจ
นภาษาและอวัจภาษา ดังนันผลทีได้จากการศึกษารูปแบบการสือสารตามหลักโปรแกรมภาษาประสาท
สัมผัส จะทําให้ทราบว่าผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาส่วนใหญ่มีรูปแบบการสือสารแบบใด อันจะ
เป็นประโยชน์ต่อการหาแนวทางแก้ไขพฤติกรรม และพัฒนาทักษะการสือสารทีเหมาะสมกับรูปแบบการ
สือสารของบุคลากรในโรงพยาบาลภัทรธนบุรีต่อไป 

2. ผลทีได้จากการศึกษาประสิทธิผลการสือสารของกลุ่มตัวอย่าง ทําให้ทราบว่าผู้บังคับบัญชา
และผู้ใต้บังคับบัญชามีระดับประสิทธิผลการสือสารด้านการใช้ภาษาถ้อยคํา และการใช้ภาษาทีไม่ใช่
ถ้อยคําอยู่ในระดับใด อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประสิทธิผลในด้านการใช้ภาษาในสือสารของ
บุคลากรในโรงพยาบาลภัทรธนบุรีให้มีประสิทธิภาพมากยิงขึน 

3. ผลทีได้จากการศึกษาการเลือกใช้ช่องทางการสือสารของกลุ่มตัวอย่าง ทําให้ทราบว่า
ผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชานิยมใช้ช่องทางการรับส่งสารแบบใด ตลอดจนปัญหาต่างๆทีเกิด
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จากการสือสารผ่านช่องทางต่างๆภายในโรงพยาบาล ทีนําไปสู่การหาแนวทางการปรับปรุงและพัฒนา
ช่องทางการสือสารทีสอดคล้องกับปัญหาทีเกิดขึน 

4. ทราบว่าผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาควรปรับปรุงแก้ไขพฤติกรรมการสือสารในเรือง
ใด ตามการรับรู้ของคู่สือสาร จะทําให้บุคลากรเกิดการปรับเปลียนพฤติกรรมการสือสารของตนเองได้
ถูกต้องตามความคาดหวังของคู่สือสารมากยิงขึน อันจะเป็นผลดีต่อการรักษาความสัมพันธ์ระหว่างกัน
ของบุคลากรของโรงพยาบาลให้เป็นไปในทิศทางทีดีขึน และช่วยลดความขัดแย้งทีอาจจะเกิดขึนในการ
ปฏิบัติงานได้ 
 

1.6  นิยามศัพท์ 
 
 การศึกษาเรือง “การประเมินรูปแบบและประสิทธิผลการสือสารของผู้บังคับบัญชาและ

ผู้ใต้บังคับบัญชา ตามหลักโปรแกรมภาษาประสาทสัมผัส” ได้มีการนิยามความหมายของคําศัพท์ต่างๆ 
ทีใช้ในงานวิจัยดังนี 

1. รูปแบบการสือสาร หมายถึง รูปแบบการสือสารทีจําแนกตามหลักโปรแกรมภาษาประสาท
สัมผัส ได้แก่ รูปแบบการมอง (Visual) รูปแบบการฟัง (Auditory) รูปแบบการสัมผัส (Kinesthetic) 
และการใช้เหตุผล (Rational) (O’connor and Seymour, 1990: 28; Lewis and Pucelik, 1982 อ้างถึง
ใน Villar, 1997: 2627)  

2. ประสิทธิผลการสือสาร หมายถึง การวัดประสิทธิผลการสือสารของผู้บังบัญชาและ
ผู้ใต้บังคับบัญชา โดยใช้ระดับประสิทธิผลด้านการสือสารในการสือสารเป็นตัวชีวัด ได้แก่ ด้านภาษา
ถ้อยคํา (Verbal Language) เช่นการใช้ภาษาพูดและการเลือกใช้คําศัพท์ เป็นต้น และภาษาทีไม่ใช่ถ้อยคํา 
(Nonverbal Language) เช่นการแสดงออกทางสีหน้า ท่าทาง และนําเสียงเป็นต้น รวมถึงการเลือกใช้ช่องทาง 
(Channel) เช่นโทรศัพท์ อีเมล การส่งข้อความ หรือเอกสารเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นต้น  

3. ผู้บังคับบัญชา หมายถึง กลุ่มตัวอย่างซึงเป็นบุคลากรหรือพยาบาลวิชาชีพ ทีมีตําแหน่งเป็น
หัวหน้าแผนกต่างๆ ของโรงพยาบาลภัทรธนบุรี 

4. ผู้ใต้บังคับบัญชา หมายถึง กลุ่มตัวอย่างซึงเป็นบุคลากรหรือพยาบาลวิชาชีพ ทีมีตําแหน่ง
เป็นพยาบาล หรือผู้ช่วยพยาบาล ในระดับปฏิบัติการ ตามแผนกต่างๆ ของโรงพยาบาลภัทรธนบุรี 

5. โปรแกรมภาษาประสาทสัมผัส แปลมาจากคําว่า NeuroLinguistic Programming: NLP มี
ทีมาจากการศึกษาการใช้สมองหรือระบบประสาท (Neuro) ของมนุษย์ ในการวิเคราะห์รูปแบบของภาษา
ทังแบบทีเป็นวัจนภาษา และอวัจนภาษา (Linguistic) โดยผลของการวิเคราะห์จะถูกจัดลําดับ และเกิด
เป็นกระบวนการทีเป็นลําดับขัน (Programming) ซึงสามารถถ่ายทอดวิธีหรือทักษะเหล่านีไปยังผู้อืนได้ 
(O’Connor and Seymour, 1993: 3; Knight, 2000: 1213; Garratt, 1997: 3) 
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บทที 2 
 

การทบทวนวรรณกรรม 
 

การศึกษารูปแบบและประสิทธิผลการสือสารของผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา ตามหลัก
โปรแกรมภาษาประสาทสัมผัส ได้มีการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยทีเกียวดังสาระสําคัญต่อไปนี 

2.1  การสือสารภายในบุคคล (Intrapersonal Communication) 
2.2  การสือสารระหว่างบุคคล (Interpersonal Communication) 
2.3  โปรแกรมภาษาประสาทสัมผัส (NeuroLinguistic Programming) 
2.4  ผลงานวิจัยทีเกียวข้อง 

 

2.1  แนวคิดและทฤษฎีการสือสารภายในบุคคล 
 
การสือสารภายในบุคคล (Intrapersonal Communication) คือ การสือสารทีเกิดขึนภายในบุคคล 

มักเกียวข้องกับความคิด ความรู้สึกทีมีต่อตนเอง ซึงมีแนวคิดและทฤษฎีทีสามารถนําใช้ในการอธิบาย
การสือสารทีเกิดขึนในระดับบุคคล อันจะมีผลเชือมโยงไปยังการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีทีเกียวข้องกับ
การสือสารระหว่างบุคคลต่อไป 

 
2.1.1  แนวคิดและทฤษฎีการรับรู้ (Perception Theory) 
Kagan and Segal (1992: 130) กล่าวว่า การรับรู้เป็นกระบวนการทีทําให้เรารู้เกียวกับสภาพ 

แวดล้อมรอบตัว ด้วยการเลือก การจัดระเบียบ และการตีความหมายจากประสาทสัมผัส และเกิดความ รู้สึก
รวมถึงรู้ว่าความหมายของสิงทีได้รับมานันคืออะไร เช่นเดียวกับที กรรณิการ์ อัศวดรเดชา (2553: 6) ได้
อธิบายว่ากระบวนการรับรู้เป็นกระบวนการสําคัญซึงทําให้มนุษย์รู้ว่าตนเองเข้าใจสิงเร้าใดสิงเร้าหนึงทีผ่าน
เข้ามาในประสาทสัมผัสของตนเองและสามารถรับรู้ได้ ดังที Mead (อ้างถึงใน สนิท สมัครการ, 2538: 42) 
ได้ระบุว่าการรับรู้ยังมีความหมายครอบคลุมไปถึงอิทธิพลทีได้รับจากสังคมทีมิได้เกิดจากจิตและประสาท
ส่วนเดียวเท่านัน แต่เกิดจากการรับรู้การรับอิทธิพลทางสังคมหรือสิงแวดล้อม ซึงหมาย ถึงระบบสังคมและ
วัฒนธรรมของมนุษย์ด้วย นอกจากนี อิดดอน และวิลเลียม (2548: 30) อธิบายไว้ว่าการรับรู้ข้อมูลอาจได้
รับมาจากการได้ยิน การมองเห็น การจับต้อง การได้กลิน หรือการใช้ความรู้สึก โดยสมองแต่ละส่วนจะมี
ความเชียวชาญในการประมวลผลข้อมูลประเภทต่างๆเหล่านีอย่างแตกต่างกัน โดยมีสมองส่วนอืนๆทําหน้าที
เชือมโยงข้อมูลทีได้รับให้สอดคล้องกับข้อมูลอืนๆเพือรวบรวมข้อมูลทีได้รับมาเข้าไว้ด้วยกันทังหมดอย่าง
เป็นระบบ จากผลการศึกษาและทดลองเกียวกับความสามารถการรับรู้ของบุคคล Carkhuff (อ้างถึงใน โยธิน 
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ศันสนยุทธ และจุมพล พูลภัทรชีวิน, 2529: 28) นักจิตวิทยาคลีนิคอธิบายว่าการรับรู้เป็นการรับรู้สิงเร้า
จากภายนอกผ่านการรู้สึก (Sensation) เข้ามายังระบบประสาทสัมผัสแล้วนํามาแปลค่า ทีนําไปสู่การแสดง
เป็นพฤติกรรมการแสดงออกหรือการรับรู้และความเข้าใจ เช่น รูป รส กลิน เสียง หรือสัมผัส เป็นต้น  

การทีมนุษย์จะสามารถใช้ระบบประสาทสัมผัสภายในรับเอาข้อมูลจากระบบภายนอกเข้ามาอย่าง
กระตือรือร้น (Active) ด้วยภาวะจิตวิสัย (Subjection) และความสร้างสรรค์ (Creative) ได้นันต้องเกิดจาก
กระบวนการทํางาน 3 ขันตอนทีเรียกว่า กระบวนการรับรู้ ได้แก่ ขันตอนการกระตุ้นทีประสาทรับสัมผัส 
(Sensory stimulation occurs) เป็นขันตอนการรวบรวมเรียบเรียงเพือประมวลผลสิงเร้า (Sensory stimulation 
is organized) และสุดท้ายได้แก่ขันตอนการประเมินค่าหรือตีความ (Sensory stimulation is interpreted
evaluated) ดังภาพที 2.1 
 

 
 

ภาพที 2.1  กระบวนการรับรู้ 

แหล่งทีมา:  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2551ก: 367.  
 
  กระบวนการรับรู้ทัง 3 ขันนันจะเกิดขึนอย่างรวดเร็วเหมือนกับเป็นขันตอนเดียวกันแต่ในความ
เป็นจริงจะเกิดขึนเป็นขันตอน (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2551ก: 367368) ดังต่อไปนี 

2.1.1.1  ขันตอนที 1: การกระตุ้นประสาทการรับสัมผัส  
 การกระตุ้นประสาทการรับสัมผัส (Sensory stimulation occurs) คือ ขันตอนทีมนุษย์

รับรู้สิงต่างๆ จากประสาทสัมผัสทังห้า ได้แก่ การเห็น การได้ยิน การได้กลิน การรับรส และการ
สัมผัส ซึงแต่ละบุคคลก็จะมีความแตกต่างกันตามขีดความสามารถของระบบประสาทรับสัมผัส 

2.1.1.2  ขันตอนที 2: การรวบรวมและเรียบเรียงข้อมูลเพือประมวลผลสิงเร้า  
การรวบรวมและเรียบเรียงข้อมูลเพือประมวลผลสิงเร้า (Sensory stimulation is organized) 

เป็นขันตอนทีต่อเนืองจากขันตอนทีหนึงโดยสิงเร้าทีผ่านการรับรู้แล้วจะเข้าสู่ขันตอนการประมวลผล และจัด
กลุ่มตามหลักเกณฑ์ต่างๆทีแต่ละบุคคลใช้ในการรับรู้ เช่น หลักของความใกล้ชิด (Proximity) หลักของ
ความคล้ายคลึง (Similarty) หลักของความต่อเนือง (Continuty) และหลักของการเสริมปิด (Closure) เป็น
ต้น 

2.1.1.3  ขันตอนที 3: การประเมินค่าหรือการตีความ  
การประเมินค่าหรือการตีความ (Sensory stimulation is interpretedevaluated) คือ 

ขันตอนการประเมินหรือการให้ความหมายในสิงทีตนเองรับรู้ ซึงมีความสัมพันธ์กับปัจจัยภายใน ซึงถือว่า
เป็นกระบวนการทีเกิดขึนภายในจิตใจ (Mental Set) ของผู้สือสารทีประกอบด้วย ความเชือ (Belief) 
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ค่านิยม (Values) ทัศนคติ (Attitudes) อารมณ์ (Emotions) และความรู้สึก (Feeling) ทีมีผลต่อการ
ประเมินหรือตีความในสิงทีรับรู้มา 
  นอกจากนี Schermerhorn, Hunt and Osborn (1997: 7274) ยังกล่าวถึงขึนตอนสําคัญอีกหนึง
ขันตอน ได้แก่ ขันตอนการนําความรู้ทีได้รับมาใช้ (Retrieval) ทีเกิดขึนซึงหลังจากการตีความ หมายตาม
ความเข้าใจของตนเอง ทีนํามาสู่การแสดงออกทางพฤติกรรมและการแสดงออกทังทางกาย และทางวาจา 
กล่าวโดยสรุปคือการรับรู้ คือกระบวนการในการเลือกรวบรวมและแปลผล จากสารต่างๆทีรับมาผ่านทาง
ประสาทสัมผัสทังห้า อันได้แก่ การเห็น การได้ยิน การได้กลิน การรับรส และการสัมผัส ซึงการรับรู้ถือ
เป็นกรอบแนวคิดสําคัญในการประเมินบุคคลและสิงต่างๆทีอยู่รอบตัว และยังหมายถึงการให้คํานิยาม
ความหมายต่อสิงต่างๆทีรับรู้มา ตลอดจนการทําความเข้าใจต่อสิงทีรับมา ซึงถือเป็นแนวคิดทีสําคัญต่อ
การศึกษาด้านการสือสาร อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท (2554: 91) อธิบายว่าการรับรู้เป็นแนวคิดทีเป็นรากฐาน
สําคัญของทฤษฎีการเสาะหาสาเหตุทีคนๆหนึงจะต้องคอยสังเกตพฤติกรรมของคนอีกคนหนึงเพือให้
สามารถสรุปได้ว่า สาเหตุของพฤติกรรมนันๆคืออะไร จึงเป็นอีกหนึงทฤษฎีทีมีเป้าหมายหลักในการ
พยายามพัฒนาความสามารถของผู้ส่งสารทีจะคาดการณ์ผู้รับสารในโอกาสต่อไป  
     

2.1.2  ปัจจัยทีมีผลต่อการรับรู้ (Factors Influencing Perceptions) 
พัชนี วรกวิน (2524 อ้างถึงใน ศิริชัย ไตรสารศรี, 2539: 12) ระบุไว้ว่าปัจจัยทีมีอิทธิพลต่อการ

รับรู้จะต้องประกอบด้วย 3 ส่วนสําคัญได้แก่  
2.1.2.1  คุณสมบัติของผู้รับรู้ ได้แก่ ความต้องการ ทัศนคติ บุคลิกภาพ และการปรับ ตัว

ส่วนบุคคล ซึงผลทีเกิดจากคุณสมบัติของผู้รับรู้นันคือสาระสําคัญของ Implicit Personality Theory โดยเรียก
ผลกระทบเช่นนีว่า Halo Effect ทีต้องอาศัยประสบการณ์ การจดจําจากการรับรู้ในอดีต มาเชือมโยงกับการ
ตีความในปัจจุบัน รวมถึงมิติ (Perspective) ต่างๆทีแต่ละบุคคลมีแตกต่างกันย่อมมีผลต่อการตีความที
แตกต่างกันไปเช่นกัน 

2.1.2.2  การเตรียมพร้อมในการรับรู้ โดยจะเกิดขึนก่อนมีสิงเร้ามากระตุ้นจะช่วยให้
คาดการณ์ล่วงหน้าในสิงทีจะเกิดขึน และเตรียมตัวเองเต็มทีและแสดงปฏิริยาตอบสนองให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์นันๆ  

2.1.2.3  รูปแบบตายตัว (Stereotype) เป็นกระบวนการระบุหรือจําแนกสิงหนึงสิงใดหรือ
บุคคลหนึงบุคคลใดให้เป็นไปตามทีตนเองคาดหวัง ซึงเปรียบเหมือนการจํากัดการรับรู้ให้เป็นไปอย่างที
ตนเองคิด ซึงเป็นปัญหาสําหรับการสือสารระหว่างบุคคล สอดคล้องกับทีกรรณิการ์ อัศวดรเดชา (2553: 7) 
กล่าวไว้ว่ามนุษย์จะเลือกรับรู้เฉพาะสิงทีตนเองคาดหวังหรือเป็นไปตามทัศนคติและค่านิยมของตนเอง
เท่านัน  
 

2.1.3  แนวคิดทฤษฎีเกียวกับการรับรู้ตนเอง (Self Perception Theory) 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2551ก: 372) ได้รวบรวมคํานิยามความหมายเกียวกับการรับรู้

ตนเองจากนักวิชาการหลายท่าน เช่น Wilson และคณะ ซึงได้ให้คําจํากัดความของการรับรู้ตนเองไว้ว่า
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หมายถึงการรับรู้โดยรวมทังหมดเกียวกับความคิด ตลอดจนภาพลักษณ์ต่างๆทีมนุษย์มีต่อตนเอง 
นอกจากนี Canfield and Wells ยังระบุว่าการรับรู้ตนเองยังรวมถึงภาพรวมทีเกิดขึนจากความรู้ ความเชือ 
ทัศนคติ ความคิดเห็นของตนเองว่าเป็นเช่นไร  

จาระไน แกลโกศล (2535: 569) กล่าวว่าการรับรู้ตนเองของแต่ละคนจะขึนอยู่กับ 3 ปัจจัย ได้แก่ 
ประสบการณ์ในอดีต (Past experiences) และกลุ่มอ้างอิง (Reference groups) ซึงหมายถึงกลุ่มทีสร้างกรอบ
ในการให้คุณค่าหรือตีความจากสิงทีรับมา และมีอิทธิพลอย่างมากโดยเฉพาะในวัยรุ่นทีนิยมใช้การอ้างอิง
พฤติกรรมของบุคคลต่างๆมาเป็นแบบอย่างเพือช่วยในการตัดสินใจ นอกจากนียังมีบทบาท (The roles) ที
เป็นตัวกําหนดการรับรู้ของแต่ละบุคคลให้มีความแตกต่างกันออกไป ทังนีการรับรู้ตนเองมีผลต่อการ
สือสารระหว่างบุคคลเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะการตีความหรือการแสดงปฏิกิริยาตอบ สนองต่อสิงที
ได้รับมา และการเลือกรูปแบบวิธีการสือสารกับผู้อืนตามการรับรู้ของตนเอง 
  นอกจากการรับรู้ตนเองแล้วนัน การรับรู้ระหว่างบุคคล (Interpersonal Perception) ยังถือเป็นการ
สร้างคุณลักษณะต่างๆให้แก่บุคคลในขณะทีเรามีปฏิสัมพันธ์กับผู้อืน เพราะขณะทีเราทําการสือสาร คือ
การสือสารกับการรับรู้ทีเรามีต่อบุคคลอืน โดยอยู่ในกรอบของสัมพันธภาพทีมีระหว่างกัน ซึงการรับรู้
ระหว่างบุคคลนันถือเป็นองค์ประกอบสําคัญของการพัฒนาและการรักษาสัมพันธภาพระหว่างบุคคล  
 

2.1.4  แนวคิดทฤษฎีการเปิดเผยตนเอง (Self Disclosure Theory)  
Jourard (อ้างถึงใน Littlejohn, 1983: 145) กล่าวว่าการเปิดเผยตนเองเป็นการกระทําเพือให้ผู้อืน

ได้มีโอกาสเข้าถึงและรับรู้ในความเป็นตัวตนซึงมีผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเป็นอย่างยิง โดยส่วนมาก
เครืองมือทีนิยมนํามาใช้ในการอธิบายกระบวนการเปิดเผยตนเอง ได้แก่ หน้าต่างโจฮารี (Johari’s Window) 
ซึงสามารถอธิบายได้ทังในส่วนทีการรับรู้ของตนเอง และในส่วนทีผู้อืนรับรู้ตัวเรา ดังภาพที 2.2  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที 2.2  หน้าต่างโจฮารี (Johari’s Window) 

แหล่งทีมา:  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2551ก: 379.  
 

ตนเองรู้ 
(know to self) 

 

ตนเองไม่รู้ 
(not know to self) 

 
เปิด 
Open 
 

บอด 
Blind 
 

ซ้อนเร้น 
Hidden 
 

ไม่รู้ 
Unknow 
 

คนอืนรู้ 
(know to others) 

คนอืนไม่รู้ 
(not know to others) 
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  จากภาพที 2.2 จะเห็นว่ามีส่วนสําคัญอยู่ 4 ส่วน ซึงสามารถอธิบายความหมายของพืนทีในแต่
ละส่วนได้ดังต่อไปนี 

2.1.4.1  ส่วนเปิด (Open) คือ ส่วนทีตนเองและผู้อืนรับรู้ซึงเรียกว่าเป็น “พืนทีเปิด” 
โดยพฤติกรรมทีแสดงออกในพืนทีนีไม่จําเป็นต้องมีการปกป้องตนเอง ซึงจะรู้จักคุ้นเคยทังตนเองและ
ผู้อืนรอบข้าง เช่น ความมีหน้ามีตาในสังคม เป็นต้น 

2.1.4.2  ส่วนบอด (Blind) คือ ส่วนทีผู้อืนรู้จักตนเองแต่ตนเองไม่รู้ ซึงเป็นพืนทีบอด
สําหรับตนเอง เพราะคนอืนอาจจะไม่บอกกล่าวให้เจ้าตัวทราบได้ เพราะกลัวว่าเขาจะไม่พอใจและเรียก
พืนทีนีอีกอย่างหนึงว่า 

2.1.4.3  ส่วนซ่อนเร้น (Hidden) คือ ส่วนทีตนเองรู้จักตนเอง แต่ต้องการปกปิดไม่ให้
ผู้อืนรู้ โดยเก็บเป็นความลับเพราะกลัวว่าผู้อืนจะทําการโต้ตอบ ความลับนีมักเป็นเรืองของความรู้สึก เจตคติ 
และพฤติกรรม 

2.1.4.4  ส่วนไม่รู้ (Unknown) คือ ส่วนทีตนเองไม่รู้และผู้อืนก็ไม่รู้ แต่เป็นทีบรรจุขีด
ความสามารถและความถนัดต่างๆ ทียังไม่ค้นพบ และยังไม่เป็นทีรู้จัก 
   อย่างไรก็ตามการเปิดเผยตนเองมีข้อดีอยู่หลายประการด้วยกัน เช่น ช่วยให้ผู้อืนรู้จักและเข้า 
ใจพฤติกรรมของตนเองมากขึน ซึงช่วยให้ผู้อืนสามารถติดต่อสือสารกับเราได้อย่างเหมาะสมและลด
ปัญหาความขัดแย้งต่างๆทีอาจเกิดขึนจากการไม่รู้หรือไม่เจตนา โดยเฉพาะอย่างยิงการเปิดเผยตนเอง
ถือเป็นกลไกสําคัญทีจะพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลให้ดีขึนอีกด้วย แต่ในทางตรงกันข้ามการเปิด 
เผยตนเองก็อาจเกิดการไม่ยอมรับจากสังคมได้เช่นกัน โดยเฉพาะเรืองทีมีผลกระทบต่อความเชือถือของ
ผู้อืน เช่น เคยมีคดีความ หรือมีประวัติทีเคยกระทําผิดกฎหมายเป็นต้น ซึงแสดงให้เห็นว่าการเปิดเผย
ตนเองนันอาจมีข้อจํากัดทีบางครังไม่สามารถเปิดเผยตนเองได้ในทุกๆเรือง เช่นเดียวกับผลการวิจัยของ 
สุกันยา ชลิดาพงษ์ (2540: บทคัดย่อ) เรืองการเปิดเผยตนเองของผู้หญิงและผู้ชายในองค์กรไทย ทีพบว่า
ลักษณะการเปิดเผยของผู้หญิงและผู้ชายมีความแตกต่างกันคือผู้หญิงจะใช้อารมณ์และความรู้สึกในการ
เปิดเผยตนเองอย่างไม่ยังคิด ในขณะทีผู้ชายจะมีการคิดไตร่ตรองก่อนทีจะเปิดเผยตนเอง นอกจากเพศ
หญิงจะเปิดเผยตนเองในเรืองของปัญหาทีเกิดจากการทํางาน ในขณะทีเพศชายจะเปิดเผยตนเองเรือง
ของความสําเร็จในการทํางาน โดยทังสองเพศจะไม่เปิดเผยตนเองกับเพศตรงข้าม 
 

2.1.5  แนวคิดทฤษฎีความเท่าเทียมกัน (Equity Theory) 
J.S. Adams (อ้างถึงใน ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์, 2551: 91) ได้ศึกษาการใช้วิจารณญาณของ

บุคคลในการพิจารณาความยุติธรรมของผลงานหรือสิงทีจะได้รับกับปัจจัยนําเข้าทีใส่เข้าไปในงาน เช่น 
ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และความพยายาม เป็นต้น ซึงผลการเปรียบเทียบทีได้สรุปได้ดังภาพที 2.3 
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ภาพที 2.3  สถานการณ์ทีเกิดขึนตามหลักทฤษฎีความเท่าเทียมกัน 

แหล่งทีมา:  ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์, 2551: 92. 
 
  ซึงผลจากการศึกษาพบว่าบุคลากรทีมีความรู้สึกไม่ได้รับความเท่าเทียมจะแสดงพฤติกรรมต่างๆ 
โดยลดความพยายามในการทํางานลด มีขวัญและกําลังใจตํา ไม่ให้ความร่วมมือ ขาดงาน หรือลา ออกจากงาน 
เป็นต้น ซึงล้วนแต่มีผลเสียต่อองค์การด้วยกันทังสิน 
 

2.2  แนวคิดและทฤษฎีการสือสารระหว่างบุคคล 
 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2551ก: 119122) ได้รวบรวมนิยามความหมายของการสือสาร
ทีเกียวข้องกับกระบวนการรับรู้ผ่านระบบประสาทสัมผัสไว้ดังนี 

Berelson and Steiner (1964) ได้นิยามความหมายของคําว่าการสือสารไว้ว่า การสือสาร หมาย ถึง
กระบวนการถ่ายทอดข้อมูลข่าวสาร ความคิด อารมณ์ ทักษะ และอืนๆ โดยใช้สัญลักษณ์ คําพูด รูปภาพ 
ตัวเลข แผนภูมิ และอืนๆเป็นเครืองมือในการถ่ายทอด ซึงเป็นนิยามทีเน้นการศึกษาด้านกระบวน การ 
(Process)  

Stevens (1950) นิยามความหมายของการสือสารไว้ว่า การสือสาร หมายถึง การโต้ตอบของอวัยวะ
รับสัมผัสต่อสิงเร้า ซึงเป็นนิยามทีเน้นการศึกษาด้านพฤติกรรมการตอบโต้ต่อสิงเร้า (Discriminative 
Response) ทีมีอวัยวะรับสัมผัสเข้ามาเกียวข้อง 

American College Dictionary (1950) ได้นิยามความหมายของคําว่าการสือสารไว้ว่า การสือสาร 
หมายถึง วิธีการส่งข่าวสาร การออกคําสัง และอืนๆ ด้วยการใช้โทรศัพท์ โทรเลข วิทยุ หรือคนเดินสาร เป็น
นิยามทีเน้นการศึกษาด้านช่องทางการส่งสาร (Channel) 

กล่าวโดยสรุปคือการสือสาร คือ การทีผู้ส่งสารสือสารกับผู้รับสารด้วยการใช้ประสาทสัมผัสทังห้า
ของตนเอง โดยข้อมูลข่าวสารทังหมดจะถูกส่งผ่านช่องทางการสือสารผ่านวิธีต่างๆทีผู้ส่งสารเป็นผู้เลือกใช้ 
เช่น การโทรศัพท์ การสนทนา การใช้สือเทคโนโลยีต่างๆ เป็นต้น 
 

2.2.1  การสือสารระหว่างบุคคลและการสือสารภายในกลุ่ม 
พัชนี เชยจรรยา และคณะ (2541: 7) ได้กล่าวว่าการสือสารของมนุษย์เป็นกระบวนการทีเกิดขึนและ

มีการเปลียนแปลงอยู่ตลอดเวลา โดยมีผลกระทบต่อกันและกันระหว่างองค์ประกอบต่างๆของการสือสาร 

ความยุติธรรมกับผลรางวัล ยุติธรรม ผลงานต่อเนือง 

ปฏิบัติงานเพิมขึน 

ปฏิบัติงานลดลง 

ยุติธรรมสูง 

ยุติธรรมตํา 
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ดังนันมนุษย์จึงจําเป็นทีจะต้องมีการปรับตัวอยู่ตลอดเวลา ดังที โอภส์ แก้วจําปา (2547: 1) อธิบายว่าการ
สือสารเกิดขึนเพราะมนุษย์ต้องการการพึงพาอาศัยซึงกันและกัน จึงสือสารกันเพือเชือมโยงความรู้สึกนึกคิด
ระหว่างกันและกัน และจากการศึกษาของ Tubbs and Moss (2000: 58) พบว่ามีงานวิจัยจํานวนมากทําให้
เห็นว่าการสือสารมีความสําคัญและเกียวข้องกับการดําเนินชีวิตของมนุษย์ในแต่ละวันถึงร้อยละ 75 เนือง 
จากการสือสารคือการแลกเปลียนประสบการณ์หรือการถ่ายทอดบางสิงบางอย่างไปสู่ผู้อืน  

ดังจะเห็นว่าการสือสารระหว่างบุคคลในองค์การจะพบว่าการสือสารเป็นสิงทีมีความสําคัญอย่าง
มาก โดยเฉพาะอย่างยิงต่อผู้บังคับบัญชาทีจําเป็นจะต้องสือสารและถ่ายทอดสิงทีตนเองนึกคิดไปสู่ผู้ใต้ 
บังคับบัญชาอย่างมีประสิทธิภาพ เพือให้การบริหารงานดําเนินไปอย่างสอดคล้องหรือตรงกับวัตถุประสงค์
ทีวางไว้ ซึงก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารงาน ไม่ว่าจะเป็นการสังการ หรือการมอบหมายงานทีต้อง
ใช้การสือสารกับผู้อืนทังสิน ดังนันความสําคัญของการสือสารจึงถือเป็นพืนฐานสําคัญทีสอด แทรกอยู่ใน
ทุกกระบวนการของการบริหารงานองค์การ 

2.2.1.1  การสือสารระหว่างบุคคล (Interpersonal Communication) 
การสือสารระหว่างบุคคล หมายถึง กระบวนการการถ่ายทอดสารเพือแลกเปลียนข้อมูล

ข่าวสารระหว่างกัน ทีจําเป็นต้องมีคู่สือสารเข้ามาเกียวข้องในกระบวนการเสมอ ได้แก่ ผู้ส่งสารไปยังผู้รับสาร
ผ่านสือหรือช่องทางต่างๆ (Tubbs and Moss, 2000: 89) ซึงสามารถสือสารด้วยการใช้ภาษาถ้อยคํา (Verbal) 
และภาษาทีไม่ใช้ถ้อยคํา (Nonverbal) ตลอดจนสัญลักษณ์ต่างๆ ซึงรวมกันเป็นสาร (message) ในกระบวนการ
ของการสือสาร (Bittner, 1985: 10 อ้างถึงใน พรเพ็ญ เพชรสุขศิริ, 2531: 12) และเกิดขึนได้ในสภาพ 
แวดล้อมหนึงๆจนเกิดการเรียนรู้ในสิงทีถ่ายทอดร่วมกันและตอบสนองต่อกันได้ตรงตามเจตนาของทังสอง
ฝ่าย (Lewis, 1987: 5) แต่ทังนีการสือสารระหว่างบุคคลจะประสบความสําเร็จได้ก็ต่อเมือสามารถส่งผลต่อ
ความหมายและผู้รับเกิดความเข้าใจอย่างถูกต้องตรงกัน กล่าวโดยสรุปคือ การสือสารระหว่างบุคคลเกิดขึน
เมือมีผู้ส่งสารและผู้รับสารทําการแลกเปลียนข้อมูลข่าวสารกันผ่านวิธีการและช่องทางต่างๆระหว่างบุคคลทัง
สอง นอกจากนียังมีการสือสารอีกระดับหนึงทีมีความใกล้เคียงกับการสือสารระหว่างบุคคล คือ การสือสารกัน
ในระดับกลุ่มทีไม่รวมถึงการสือสารกับบุคคล ภายนอก เช่น การทีผู้บังคับบัญชา จะถ่ายทอด สังการ และแจ้ง
ให้ทราบถึงแนวทางหรือข้อปฏิบัติต่างๆโดยรวม จึงจําเป็นทีจะต้องมีการรวมตัวกันผ่านการจัดประชุม การ
สัมนา หรือการบรรยายต่างๆ เรียกว่า การสือสารภายในกลุ่มหรือการสือสารกลุ่มเล็ก  

2.2.1.2  การสือสารภายในกลุ่ม  
คือการสือสารอีกระดับหนึงของการสือสารระดับบุคคล ซึงหมายถึงกระบวนการทีมีการ

รวมตัวกันของจํานวนสามคนหรือมากกว่าซึงขึนอยู่กับบริบทของการสือสาร ตราบใดทีการสือสารในกลุ่ม
เป็นการสือสารแบบมีปฏิสัมพันธ์กันแบบพบหน้ากัน โดยแต่ละบุคคลสามารถสนทนาแลกเปลียนข้อมูล
ข่าวสาร รับรู้ร่วมกัน และตอบสนองซึงกันและกันได้ ทังนีความแตกต่างระหว่างการสือสารระหว่าง
บุคคลและการสือสารกลุ่มเล็ก สามารถสรุปได้ว่าการสือสารระหว่างบุคคลจะกล่าวถึงผู้รับและส่งสาร
เพียงสองคนเท่านัน ซึงหากมีบุคคลทีสามหรือมากกว่าเข้ามาร่วมในกระบวนการสือสารจะถือว่าเป็นการ
สือสารภายในกลุ่ม แต่ไม่ว่าจะเป็นการสือสารในระดับใด โดยมากปริมาณของสารทีสือสารระหว่างกันจะ
ไม่มีความแตกต่างกันมากนัก (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2551ข: 9) ซึงในทีนีการสือสารภายใน
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กลุ่มซึงมีขนาดเล็กจึงได้ผนวกการประมวลแนวคิดและทฤษฎีต่างๆของการสือสารภายในกลุ่มเข้าไว้กับ
การศึกษาการสือสารระหว่างบุคคล 
 

2.2.2  แบบจําลองการสือสารระหว่างบุคคล 
เนืองจากการศึกษากระบวนการของการสือสารมีความเป็นนามธรรมทีไม่สามารถจับต้องได้ อีกทัง

กระบวนการในการสือสารมีความซับซ้อนในหลายองค์ประกอบทีเข้ามาเกียวพันกัน ดังนันการใช้แบบ 
จําลองในการสือสารเพือเป็นแบบในการอธิบายความหมายของความสําคัญในแต่ละองค์ประกอบจะสามารถ
ช่วยให้ผู้อืนเห็นถึงภาพรวมและเข้าใจความสัมพันธ์กันได้ชัดเจนมากขึน โดยการศึกษาในครังนีมุ่งศึกษาถึง
รูปแบบการสือสารระหว่างบุคคลทีจําแนกตามระบบประสาทสัมผัส ดังนันจึงใช้แบบจําลองของเบอร์โลใน
การอธิบายถึงกระบวนการของการสือสารระหว่างบุคคล Rogers (1986: 196) อธิบายว่า แบบจําลองการ
สือสารของเบอร์โลเป็นแบบจําลองเชิงเส้นตรง (Linear Model) ซึงเหมาะกับการนํามา ใช้ศึกษารูปแบบและ
กระบวนการสือสารระหว่างบุคคลมากทีสุด 

แบบจําลองการสือสารของเบอร์โลมีองค์ประกอบทีสําคัญ ได้แก่ ผู้เข้ารหัสสารหรือผู้ส่งสาร 
(Source) สาร (Message) ช่องทาง (Channel) และผู้ถอดรหัสสารหรือผู้รับสาร (Receiver) ซึงโดยทัวไป
แบบจําลองของเบอร์โลมักถูกเรียกตามอักษรย่อตามองค์ประกอบย่อยทัง 4 ส่วนของแบบจําลอง ว่า 
แบบจําลอง SMCR (Berlo, 1960: 32) ดังภาพที 2.3 
 

 
 

ภาพที 2.4  แบบจําลองการสือสารของเบอร์โล 

แหล่งทีมา:  Berlo, 1960: 72. 
 
  หากพิจารณาองค์ประกอบของแบบจําลอง ดังภาพที 2.4 จะสามารถอธิบายองค์ประกอบแต่ละ
ส่วนได้ดังนี (Berlo, 1960: 32) 
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2.2.2.1  ผู้เข้ารหัสสาร  
ผู้เข้ารหัสสาร หรือ ผู้ส่งสาร (Source) หมายถึง ผู้ทีมีความสามารถใน “การเข้ารหัส” 

(Encode) เนือหาข่าวสาร โดยมีทัศนคติทีดีต่อผู้รับเพือผลในการสือสารมีความรู้อย่างดีเกียว กับข้อมูล
ข่าวสารทีจะส่ง และควรจะมีความสามารถในการปรับระดับของข้อมูลนันให้เหมาะสมและง่ายต่อระดับความรู้
ของผู้รับ ตลอดจนพืนฐานทางสังคมและวัฒนธรรมทีสอดคล้องกับผู้รับด้วย  

2.2.2.2  สาร (Message)  
เป็นองค์ประกอบทีสําคัญในการสือสาร ซึงหมายถึง ข่าว สาร ข้อมูล ข้อคิดเห็นต่างๆที

แลกเปลียนระหว่างกัน นอกจากนียังหมายถึงเรืองราวทีมีความหมายและถูกแสดงออกโดยอาศัยภาษาหรือ
สัญลักษณ์ใดๆระหว่างผู้ส่งสารและผู้รับสารได้ ซึงสามารถทําให้เกิดการรับรู้ร่วมกันได้  

2.2.2.3  ช่องทาง (Channel)  
 ในทีนีหมายถึง ช่องทางทีผู้รับสามารถรับสารได้ ซึงตามแนว คิดของเบอร์โลหมายถึงการ

ทีจะส่งข่าวสารโดยการให้ผู้รับได้รับข่าวสารข้อมูลโดยผ่านประสาทสัมผัสทัง 5 หรือส่วนใดส่วนหนึง คือ การ
ได้ยิน การมอง การสัมผัส การลิมรส หรือการได้กลิน และยังหมายถึงตัว กลางทีนําหรือพาข่าวสารจากผู้ส่ง
สารไปยังผู้รับสาร  

2.2.2.4  ผู้ถอดรหัสสารหรือผู้รับสาร (Receiver)  
ต้องเป็นผู้มีความชํานาญในการสือ สารโดยมีความสามารถใน “การถอดรหัสสาร” เป็นผู้

มีทัศนคติและมีพืนฐานทางสังคมวัฒนธรรมเช่น เดียวกับผู้ส่งสาร จึงทําให้การสือสารความหมายหรือการ
สือสารนันประสบผลสําเร็จ ความผิดพลาดของการสือสาร อาจเกิดขึนจากสิงรบกวนทีเป็นปัจจัยขัดขวาง
กระบวนการสือสารโดยอาจเกิดขึนได้ในทุกขัน ตอนของกระบวนการสือสาร  

กล่าวโดยสรุปคือแบบจําลอง SMCR ของเบอร์โลมีประโยชน์มากในการอธิบายถึงปัจจัยทีมีอิทธิพล 
ต่อประสิทธิผลของการสือสารในด้านของผู้ส่งสารและผู้รับสาร คือ ทักษะการสือสาร เจตคติ ความรู้ ระบบ
สังคม และวัฒนธรรม ซึงผู้รับสารและผู้ส่งสารทีดีควรประกอบด้วยคุณลักษณะสําคัญ 4 ประการ ได้แก่ 

1)  ทักษะการสือสาร หมายถึงทักษะทีทังผู้ส่งและผู้รับควรจะมีความชํานาญในการส่งและ
การรับการเพือให้เกิดความเข้าใจกันได้อย่างถูกต้อง เช่นผู้ส่งสารต้องมีความสามารถในการเข้ารหัสสาร มี
การพูดโดยการใช้ภาษาพูดทีถูกต้อง ใช้คําพูดทีชัดเจนฟังง่าย มีการแสดงสีหน้าหรือท่าทางทีเข้ากับการพูด 
หรือการเขียนด้วยถ้อยคําสํานวนทีถูกต้องสละสลวยน่าอ่าน ส่วนผู้รับต้องมีความสามารถในการถอดรหัส
และมีทักษะทีเหมือนกันกับผู้ส่งสารโดยมีทักษะการฟังทีดี ฟังภาษาทีผู้ส่งพูดมารู้เรือง หรือสามารถอ่าน
ข้อความทีส่งมานันได้ เป็นต้น 

2)  ทัศนคติ เป็นทัศนคติของผู้ส่งและผู้รับซึงมีผลต่อการสือสาร ถ้าผู้ส่งและผู้รับสารมี
ทัศนคติทีดีต่อกันจะทําให้การสือสารได้ผลดี ทังนีเพราะทัศนคติย่อมเกียวโยงไปถึงการยอมรับซึงกันและ
กันระหว่างผู้ส่งและผู้รับด้วย ถ้าทังสองฝ่ายมีทัศนคติไม่ดีต่อกันท่วงทํานองหรือนําเสียงในการพูดไม่น่าฟัง 
แต่ถ้ามีทัศนคติทีดีต่อกันแล้วมักจะพูดกันด้วยความไพเราะน่าฟัง เป็นต้น 

3)  ความรู้ ถ้าผู้ส่งและผู้รับมีระดับความรู้เท่าเทียมกันก็จะทําให้การสือสารนันลุล่วงไป
ด้วยดี แต่ถ้าหากความรู้ของผู้ส่งและผู้รับมีระดับทีแตกต่างกันย่อมจะต้องมีการปรับปรุงความยากง่ายของ
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ข้อมูลทีจะส่งในเรืองความยากง่ายของภาษาและถ้อยคําสํานวนทีใช้ เช่น คําศัพท์วิชาการ ภาษาต่างประเทศ 
หรือถ้อยคํายาวๆ สํานวนสลับซับซ้อน ทังนีเพือให้สะดวกและง่ายต่อความเข้าใจ  

4)  ระบบสังคมและวัฒนธรรม ระบบสังคมและวัฒนธรรมในแต่ละชาติเป็นสิงทีมีส่วน
กําหนดพฤติกรรมของประชาชนในประเทศนันๆทีเกียวข้องกับขนบธรรมเนียมประเพณีทียึดถือปฏิบัติ 
สังคมและวัฒนธรรมในแต่ละชาติย่อมมีความแตกต่างกัน เช่น การให้ความเคารพต่อผู้อาวุโสหรือวัฒนธรรม
การกินอยู่ ดังนันในการติดต่อสือสารของบุคคลต่างชาติต่างภาษา จะต้องมีการศึกษาถึงกฎข้อบังคับทาง
ศาสนาของแต่ละศาสนาด้วย 
 

2.2.3  ปัจจัยทีมีบทบาทต่อการสือสารระหว่างบุคคล 
เนืองจากการศึกษาครังนีเป็นการศึกษาการสือสารเชิงจิตวิทยา ดังนันการอธิบายถึงปัจจัยที

เกียวข้องกับความสําเร็จของการสือสารระหว่างบุคคลโดยอ้างอิงจากแบบจําลองการสือสารเชิงจิตวิทยาที
แสดงถึงสิงรบกวน (Noise) ในกระบวนการสือสารของระหว่างบุคคล ดังภาพที 2.5 
 

Sender A
encodes
message

Receiver B
decodes
message

Message
Travels through
channel

Sender B
encodes
message

Receiver A
decodes
message

Message
Travels through
channel

Noise

Noise
Person A’s mental set Person B’s mental set

 
 
ภาพที 2.5  แบบจําลองการสือสารเชิงจิตวิทยาทีใช้อธิบายกระบวนการสือสารระหว่างบุคคล 

แหล่งทีมา:  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2551ก: 164.  
 
  จากภาพที 2.4 จะสังเกตได้ว่ามี “ปัจจัยภายใน” ทีเข้ามามีบทบาทในกระบวนการสือสาร ซึงถือว่า
เป็นกระบวนการทีเกิดขึนภายในจิตใจ (Mental Set) ของผู้สือสาร ประกอบด้วย ความเชือ (Belief) ค่านิยม 
(Values) ทัศนคติ (Attitudes) อารมณ์ (Emotions) และความรู้สึก (Feeling) เนืองจากตามแบบจําลองการ
สือสารเชิงจิตวิทยา คือ แบบจําลองทีอธิบายสิงทีเกิดขึนภายในสมอง (Inside the heads) ของผู้เกียวข้องใน
กระบวนการสือสาร โดยมีแนวคิดว่าสารทีถูกส่งออกไปยังผู้รับสาร คือ สารทีถูกสร้างและตีความตามปัจจัย
ทัง 5 ทีกล่าวมาในขณะนัน  

สอดคล้องกับแบบจําลองการสือสารทางเดียวของเบอร์โลในองค์ประกอบของผู้ถอดรหัสสารหรือ
ผู้รับสาร (Reciever) นอกจากนียังพบว่ามีปัจจัยด้านสิงรบกวนการสือสาร (Noise) และปฏิกิริยาป้อนกลับ 
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(Feedback) ทีมีผลต่อประสิทธิภาพในการสือสาร ซึงความล้มเหลวในกระบวนการสือสารระหว่างบุคคลมา
จากปัจจัยสําคัญดังต่อไปนี (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2551ก: 163165) 

2.2.3.1  ปัจจัยภายใน  
  ปัจจัยภายใน หมายถึง ความหมายของสารทีส่งไปยังผู้รับไม่ถูกตีความตามวัตถุ ประสงค์
ของผู้ส่งสาร ซึงมีผลมาจากปัจจัยภายในทัง 5 ด้าน ระหว่างผู้รับสารและผู้ส่งสาร 

2.2.3.2  สิงรบกวนทางการสือสาร  
  สิงรบกวนทางการสือสาร หมายถึง ระหว่างการส่งสารจากผู้ส่งสารไปยังผู้รับสาร มีสิง 
รบกวนทีเป็นอุปสรรคของกระบวนการในการสือสารระหว่างบุคคล 

2.2.3.3  ปฏิกิริยาป้อนกลับ  
  ปฏิกิริยาป้อนกลับ หมายถึง ปฏิกิริยาการป้อนกลับทีมีน้อยจนเกินไป หรือไม่เกิดขึนเลย 
ซึงเป็นสาเหตุหนึงของความล้มเหลวในการสือสาร และอาจมีผลมาจากข้อจํากัดด้านเวลา สถานที และสถาน 
การณ์ในการสือสารขณะนัน ตลอดจนปฏิกิริยาการป้อนกลับจากผู้รับสารถูกรบกวนจากสิงเร้าภายในจิตใจ
เป็นต้น 

นอกจากนี คินิกกิ และวิลเลียมส์ (2552: 212213) กล่าวถึงปัจจัยของการเลือกใช้ช่องสือเพือ
การสือสารว่าการสือสารทีสมบูรณ์แบบทีสุดคือการสือสารแบบเผชิญหน้า เนืองจากเป็นการเปิดโอกาสให้
ผู้รับได้สังเกตท่าทางอาการและการแสดงออก เช่น ภาษาพูด หรือภาษากาย โดยจะเกิดการป้อนกลับของ
ข้อมูลได้ในทันที ในทางกลับกันการเลือกใช้ช่องสือแบบทีผู้ส่งสารไม่สามารถรับข้อมูลป้อนกลับได้ทันที
ถือเป็นช่องสือทีมีความสมบูรณ์น้อยทีสุด เช่น การเขียนจดหมายแบบเป็นทางการ เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที 2.6  ช่องสือทีสมบูรณ์และไม่สมบูรณ์ตามลําดับ 

แหล่งทีมา:  คินิกกิ และวิลเลียมส์, 2552: 212. 
 

2.2.4  ปัญหาและอุปสรรคในการสือสาร 
อิทธิพลของสถานการณ์ในการสือสารทีสําคัญ เรียกว่า สิงรบกวน (Noise) นันคือ เมือมีอะไรอย่าง

หนึงในสถานการณ์การสือสารทีเป็นสาเหตุทําให้ข่าวสารทีผู้ส่งสารต้องการให้ผู้รับสารทราบ และเกิดการ
ตีความหมายผิดไปจากความจริง (Taylor et al., 1983: 12) การสือสารแต่ละครังนันปัญหา และอุปสรรคที

ช่องสือทีสมบูรณ์ทีสุด ช่องสือทีสมบูรณ์น้อยทีสุด 

การเจรจาแบบเผชิญหน้า สือไม่เป็นทางการ 
รายงานทัวไป หรือแผ่นพับ 

สือเป็นทางการ 
อีเมล บันทึก หรือจดหมาย 

โทรศัพท์ การประชุมผ่านวีดีโอ 
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เกิดขึนคือการทีผู้รับสารมักจะตีความเนือหาสารไปตามความคิดของตนมากกว่าการตี ความตามทีผู้ส่งสาร
ต้องการ (กิตติ กันภัย, 2550: 51)  

2.2.4.1  ปัญหาในการสือสาร  
  ในทีนีหมายถึง ปัญหาทีเป็นภาระในการสือสารทีนอกจากจะก่อให้เกิดผลเสียในระดับ
ปัจเจกบุคคลแล้วยังก่อให้เกิดผลเสียในระดับองค์การอีกด้วย ในกรณีทีมีภาระมากเกินไปจะทําให้การ
ประมวลผลสารสนเทศ (Information processing) ขององค์การไม่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ลดคุณภาพ
ของการตัดสินใจ ลดความพึงพอใจในงานของผู้ปฏิบัติงาน การขาดงานเพิมขึน อัตราการเข้าออกในงาน
จะสูงขึน และลดผลิตภาพขององค์การโดยรวม โดยสามารถจําแนกได้ดังนี 

1)  ปัญหาด้านตัวบุคคล คือการมีบุคลิกภาพทีไม่น่าเชือถือ เช่น การขาด
ทักษะในการสือความหมาย ใช้ภาษาและถ้อยคําทียากเกินไป มีอคติ และความลําเอียงด้วยการใช้อารมณ์
ความรู้สึกเป็นเครืองตัดสินใจและอืนๆ จะทําให้การสือสารล้มเหลวและไม่ได้รับการยอมรับจากผู้อืนไม่ว่า
จะมีอาวุโสน้อยกว่าหรือไม่ก็ตาม จากงานวิจัยของ ชลทิพย์ อัศวกาญจน์ (2546: บทคัดย่อ) ทีศึกษาการ
สือสารของผู้บังคับบัญชาเพือสร้างการยอมรับจากผู้ใต้บังคับบัญชาทีมีอาวุโสมากกว่าในองค์กรไทย
ผู้ปฏิบัติงานให้การยอมรับผู้บังคับบัญชาทีอาวุโสน้อยกว่า โดยให้ความสําคัญกับความสามารถและ
วิสัยทัศน์มากกว่าด้านอืน รวมถึงกลยุทธ์ทีใช้ในการสือสารกับผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างสุภาพและเป็นกันเอง 
โดยปัจจัยทีมีผลต่อการยอมรับ คือ บุคลิกภาพและภาวะผู้นํา เช่นเดียวกับที กิติ ตยัคคานนท์ (2543: 30
39) ระบุว่าการเป็นผู้นําต้องมีบุคลิกภาพทีดี ซึงเป็นคุณสมบัติทีจําเป็นของการเป็นผู้นําทีดี เพราะผู้นําทีมี
บุคลิกภาพทีไม่ดีจะทําให้คนทัวไปมองดูไม่น่าเลือมใสหรือน่านับถือ 

2)  ปัญหาด้านข่าวสารหรือข้อมูล ได้แก่ ข้อมูลคลุมเครือยากแก่การเข้าใจ 
ดังนันการถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารจากบุคคลหนึงไปยังอีกบุคคลหนึง จึงอาจเกิดการกลันกรองข้อมูลทีผิด
จากวัตถุประสงค์ หรือต่อเติมข้อมูลจนเบียงเบนไปจากข้อมูลข่าวสารเดิม  

3)  ปัญหาด้านสือความหมาย ได้แก่ คําพูดทีเคลือบแฝง ภาษาท่าทาง 
สัญลักษณ์ เพราะถึงแม้ว่าสัญลักษณ์เป็นสากลทีมีคนเข้าใจกันอย่างกว้างขวาง แต่การเข้าใจอาจขึนอยู่กับ
คนบางกลุ่มเท่านัน ถ้านําไปใช้กับกลุ่มคนอืนอาจไม่เข้าใจหรือเข้าใจผิดได้ 

4)  ปัญหาด้านสิงแวดล้อม ได้แก่ เสียงรบกวน ระยะทางของการติดต่อสือ 
สาร ถ้าผู้ส่งและผู้รับสารอยู่ห่างไกลกันมาก และต้องอาศัยคนกลางส่งข้อมูลย่อมทําให้การส่งข้อมูลมีการ
ล่าช้า และข้อมูลบิดเบือนได้ 

2.2.4.2  อุปสรรคการสือสาร  
  อุปสรรคของการสือสารทีเกิดขึนในองค์การนันสามารถแยกพิจารณาได้ 2 ประเด็น ดังนี 
(นิตยา เงินประเสริฐศรี, 2544: 204–206) 

1)  การบิดเบือนการสือสาร การบิดเบือนทีเกิดขึนในการสือสารนันอาจเกิด 
ขึนโดยตังใจหรือไม่ตังใจ ทังนีขึนอยู่กับว่าผู้บิดเบือนรู้หรือไม่ว่าความหมายทีสือสารไปนันถูกดัดแปลง
แก้ไข การบิดเบือนอาจเกิดขึนได้ในการสือสารทุกระดับ เช่นเดียวกับที ร็อบบินส์ และเคาล์เตอร์ (2550: 
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132) ได้อธิบายว่าการบิดเบือนสารมักจะเกิดจากการสือสารทีผ่านสายบังคับบัญชาในหลายระดับ ซึงการ
สือสารโดยตรงระหว่างผู้บังคับบัญชาจะช่วยลดปัญหาดังกล่าวได้  

2)  ภาระหน้าทีรับผิดชอบเกียวกับการสือสาร ภาระงานในการสือสารเป็นเรือง
เกียวกับปริมาณและความสลับซับซ้อนของข้อมูลข่าวสารทีได้รับมา ซึงตัวแปรทังสองตัวนีจะต้องพิจารณา
ร่วมกัน บุคคลจะได้ รับข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใดขึนอยู่กับช่องทางของการสือสาร นอก จากนีบุคคล
สามารถจัดการกับข้อมูลข่าวสารทีไม่สลับซับซ้อนได้ดีกว่าข้อความทีสลับซับซ้อนและไม่อาจคาดคะเนได้ 
ภาระทีรับผิดชอบเกียวกับการสือสารทีก่อให้เกิดอุปสรรคในการสือสารแบ่งเป็น 3 ประเภทดังนี 

(1) ภาระการสือสารทีน้อยเกินไป โดยผู้ปฏิบัติงานมักถูกตัดออกจาก
สายใยของการสือสารขององค์การ ก่อให้เกิดผลเสียต่อการสือสารขององค์การ คือ การทีองค์การสูญเสีย
ทรัพยากรมนุษย์ ซึงจะให้สิงนําเข้า การกระทําตอบสนอง และสิงย้อนกลับแก่องค์การ และผู้ปฏิบัติงานทีถูก
ละเลย จะตอบสนองความต้องการในเรืองการสือสารด้วยการพูดซุบซิบนินทาและการพูดคุยเล่น ซึงผลจากการ
ทีมีภาระความรับผิดชอบเกียวกับการสือสารน้อยเกินไปทําให้บุคคลรู้สึกว่าตนหมดอํานาจทีจะควบคุม
กิจกรรมการทํางาน ขาดแรงจูงใจ และเกิดความเฉือยชาในการปฏิบัติงาน 

(2) ภาระในการสือสารทีมากเกินไป มักเกิดขึนเมือบุคคล หรือองค์การไม่
สามารถดําเนินการกับข้อมูลข่าวสารทีได้รับมา ผลเสียจะเกิดขึนเฉพาะในองค์การเปิดทีบุคคลสามารถหา
ข้อมูลข่าวสารอย่างไม่จํากัด ปัญหาเรืองภาระทีมากเกินไปในการสือสารของผู้บริหารระดับสูงเกิดจากจํานวน
และความสลับซับซ้อนทีมีมากขึนของข้อมูลข่าวสาร ทําให้ไม่สามารถค้นหาข้อมูลข่าวสารทีถูกต้องและ
จําเป็นเพือนํามาใช้ในการบริหารและการตัดสินใจ ซึงผลจากการทีมีภาระความรับผิดชอบเกียวกับการสือสาร
มากเกินไปทําให้บุคคลเกิดความรู้สึกสับสน ได้รับแรงกดดันอย่างมาก และทํางานผิดพลาดได้ 

(3) ภาระในการสือสารทีเหมาะสม จัดเป็นภาระทีเป็นประโยชน์ต่อการ
บริหารงาน ผลจากการมีภาระความรับผิดชอบเกียวกับการสือสารทีเหมาะสมบุคคลจะรู้สึกว่าได้รับการจูงใจ
และมีประสิทธิภาพในการทํางาน 
 
ตารางที 2.1  การบิดเบือนสารตามระดับการสือสารระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา 
 
ทิศทาง การบิดเบือนโดยตังใจ การบิดเบือนโดยไม่ตังใจ 

1.บนลงล่าง 1. ผู้บังคับบังคับบัญชาไม่ยอมให้สิง
ย้อนกลับแก่ผู้ปฏิบัติงาน 

2. ผู้บังคับบัญชาลังเลใจทีจะส่งข่าวร้ายให้
ทราบ 

1. ความทุกข์ใจของผู้บังคับบัญชาในเรืองความ
ขัดแย้งภายใน 

2. การถ่ายทอดข้อความหลายๆ ครังจนแตกต่างจาก
เนือหาสาระเดิม 
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ตารางที 2.1  (ต่อ) 
 
ทิศทาง การบิดเบือนโดยตังใจ การบิดเบือนโดยไม่ตังใจ 

2. ล่างขึนบน 1. ต้องการให้ทุกสิงทุกอย่างดูดี 
2. หลีกเลียงความรับผิดชอบเกียวกับความ
ล้มเหลว 

3. ลังเลใจทีจะบอกข่าวร้ายแก่
ผู้บังคับบัญชา 

4. ระดับต่างๆ ทีเป็นทางผ่านของการ
ติดต่อสือสารขึนอยู่กับระดับบน 

1. ความไว้วางใจของผู้ใต้บังคับบัญชาทีมีต่อ
ผู้บังคับบัญชา 

2. ความทะเยอทะยานของผู้ใต้บังคับบัญชา 
3. ความต้องการในเรืองความปลอดภัยของ
ผู้ปฏิบัติงาน 

4. ระยะห่างไกลของการสือสาร 
5. โครงสร้างองค์การอย่างเป็นทางการ 

 

แหล่งทีมา:  นิตยา เงินประเสริฐศรี, 2544: 204–206. 

 

2.2.5  แนวคิดทฤษฎีการพัฒนาและการรักษาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
Barnard (1938 อ้างถึงใน นิตยา เงินประเสริฐศรี, 2544: 191–193) ในทุกองค์การจะมีการ

สือสารอยู่ 2 ลักษณะ ได้แก่ การสือสารทีเป็นทางการ และไม่เป็นทางการ โดยมีหลักการทีทําให้การสือ 
สารทังสองลักษณะมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ได้แก่ การสือสารแบบเป็นทางการ เป็นรูปแบบ
การสือสารทีมีช่องทางการสือสารชัดเจนและแน่นอน โดยมีเส้นทางของการสือสารทีสันตรงประเด็น และ
มีความเชือถือได้ และการสือสารแบบไม่เป็นทางการ ซึงเป็นการสือสารทีมีการตอบสนองความต้องการ
และความรู้สึกของปัจเจกบุคคลเป็นส่วนใหญ่ 

ปัญหาส่วนใหญ่ทีเกิดขึนในองค์การมักเกิดจากความเข้าใจผิด ความคิดเห็นทีไม่ตรงกัน การขาด
ความเชือถือและความศรัทธาซึงกันและกัน ทีนํามาซึงการทําลายความสัมพันธ์ระหว่างกัน เช่น ฝ่ายนายจ้าง 
ฝ่ายลูกจ้าง ฝ่ายสหภาพแรงงาน ฝ่ายไกล่เกลียประนีประนอม เป็นต้น การบริหารแรงงานสัมพันธ์ให้มี
ประสิทธิผลนัน หน่วยงานบริหารบุคคลต้องทําความเข้าใจก่อนว่าในองค์การ ประกอบด้วยกลุ่มคนซึงมี
ความแตกต่างกันทังทางด้านกายภาพ เช่น เพศ อายุ เชือชาติ ศาสนา และทางด้านจิตใจ เช่น ทัศนคติ 
การศึกษา ความรู้สึกนึกคิด ทีมาอยู่รวมกันเพือทํางานร่วมกันภายใต้กฎระเบียบ แผนงาน และนโยบาย
เดียวกัน และหน่วยงานบริหารบุคคลควรจะทําอย่างไรให้คนทีแตกต่างกันเหล่านี สามารถทํางานร่วมกัน
และบรรลุวัตถุประสงค์ทีตังไว้ได้อย่างมีประสิทธิผล การจัดแบ่งกลุ่มของพนักงานตามคุณลักษณะสําคัญ
ต่างๆ จะช่วยให้เข้าใจโครงสร้างทางสังคมของพนักงานมากยิงขึน  

การศึกษาของ Carkhuff และ Berenson (1977 อ้างถึงใน ณัฏฐิกา ตันตราสืบ, 2550: 3637) 
พบว่าความสุขของมนุษย์เกิดจากสัมพันธภาพ 3 ประการ ได้แก่ ประการที 1 ความสอดคล้องในตนเอง 
หมายถึงการแสดงออกถึงความจริงใจ ตรงไปตรงมา ไม่เสแสร้ง เปิดเผย และเป็นตัวของตัวเอง อันจะมีผล
ต่อการรับรู้ของอีกบุคคลหนึงทีเราได้สือสารด้วย จนบุคคลนันเกิดความไว้วางใจในตัวเรา ซึงความ
สอดคล้องในตนเองจึงเป็นสิงทีทําให้บุคคลมีความสุขในการอยู่ร่วมกัน อีกทังยังทําให้สัมผัสถึง
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สัมพันธภาพระหว่างกันได้ดีอีกด้วย ประการที 2 คือการเข้าถึงใจ หมายถึง การมีความเข้าใจในผู้อืนรับรู้
ความรู้สึกของผู้อืน ซึงต้องอาศัยการสือสารทีมีประสิทธิภาพ คือสามารถถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดของ
ตนเองต่อผู้อืนได้ และต้องสามารถรับสารจากผู้อืนได้ดีเช่นกัน ประการที 3 การยอมรับ หมายถึง การ
ยอมรับบุคคลอืนโดยไม่ตัดสินว่าบุคคลนันถูกหรือผิด เคารพและรับฟังความคิดเห็นในฐานะทีเป็นผู้มี
สิทธิแสดงความคิดเห็นหรือความรู้สึกคนหนึง ซึงสัมพันธภาพทัง 3 ประการเป็นสิงสําคัญในการเชือม โยง
ความสัมพันธ์ทีดีระหว่างการสือสารของบุคลากรในสถานทีทํางานอีกด้วย 

2.2.5.1 ทฤษฎีลดความไม่แน่ใจ (Uncertainly Reduction Theory)  
  เป็นทฤษฎีทีเกิดจากแนวคิดของ Charles Berger และคณะ (อ้างถึงใน Littlejohn, 1983) 
ตังอยู่บนสมมติฐานสําคัญในเรืองของเหตุผลและการสือสารเพือรักษาความสัมพันธ์ โดยอธิบายว่าคนเรา
ต้องการอยู่ในสถานการณ์ทีตนเองควบคุมได้ ประกอบด้วยปัจจัยทางจิตวิทยา 2 ส่วน ได้แก่ การรู้จักตนเอง 
ดังทีกล่าวถึงในหัวข้อ 2.1.3.1 และการรู้จักผู้อืน คือ การมุ่งพัฒนาความสัมพันธ์ของตนเองและผู้อืนให้ดี
ขึน ตัวอย่างเช่น การพยายามหาข้อมูลทีเกียวกับคู่สือสาร การเลือกใช้ภาษาให้เหมาะสมกับวัฒนธรรมและ
ระดับบุคคล เป็นต้น  

2.2.5.2 ทฤษฎีความดึงดูดใจ (Attraction Theory)  
  เป็นทฤษฎีทีว่าด้วยการสร้างความรู้สึกในด้านบวกให้แก่คู่สือสารเป็นการรักษา
สัมพันธภาพระหว่างบุคคลได้เป็นอย่างดี ซึงประกอบด้วยปัจจัยสําคัญ เช่น รูปลักษณ์ (Physical Attraction) 
เช่น รูปร่าง หน้าตา บุคลิกภาพ (Personality) ความใกล้ชิด (Proximity) ซึงโดยธรรมชาติของมนุษย์มัก
สือสารกับคนใกล้ชิดก่อน เช่น ผู้ทีนังติดกัน เพือนร่วมงานในแผนกเดียวกัน เป็นต้น การเสริมแรงกันและ
กัน (Reinforcement) คือการเสริมทังด้านวัตถุ เช่น การให้รางวัล และด้านจิตใจ เช่น การชมเชย การยอมรับ 
การรับฟัง เป็นต้น ความคล้ายคลึงกัน (Similarity) เป็นต้น นอกจากนี กรรณิการ์ อัศวดรเดชา (2553: 94) 
ยังกล่าวถึงปัจจัยอีกหนึงด้าน ได้แก่ การชอบซึงกันและกัน (Reciprocal Linking) ซึงมีผลต่อการประเมิน
ผู้อืน เช่น เมือเรารู้ว่ามีคนชอบเรา เราก็จะประเมินผู้นันไปในทางทีดี 
 

2.2.6  การสือสารเชิงวัจนะ (Verbal Communication) 
ในการสือสารจะมีภาษา (Language) เป็นองค์ประกอบทีสําคัญซึงเป็นตัวนําสารจากผู้ส่งไปถึงผู้ รับ 

ภาษาจึงมีความสําคัญทังในด้านเป็นเครืองมือสือสารและเป็นเครืองมือสืบค้น โดยภาษาทีใช้ในการ
ติดต่อสือสาร ผู้ส่งสารจะใช้ภาษาในถ่ายทอดเรืองราว ความรู้ ความคิด ความรู้สึกไปยังผู้ส่งสารทีเรียกว่า วัจ
นภาษา (Verbal language) เป็นภาษาถ้อยคําทีอาจจะเป็นคําพูดหรือตัวอักษรก็ได้ (Tubbs and Moss, 2000: 
6465) โดยการใช้วัจนภาษาจะต้องชัดเจน และถูกต้องทังการเขียน การออกเสียงคํา และการเรียบเรียงรูป
ประโยค นอกจากนียังต้องใช้ภาษาให้เหมาะสมกับลักษณะของการสือสารตามลักษณะงาน สือและผู้รับด้วย  

กรรณิการ์ อัศวเดชา (2553: 44) ได้กล่าวว่าการสือสารให้ประสบความสําเร็จนันคือการทําความ
เข้าใจสิงทีต้องการสือสารไปในทิศทางเดียวกัน นันคือผู้ส่งสารจะต้องมีความสามารถในการถ่ายทอดผ่าน
สือภาษาทีชัดเจนและเข้าใจง่าย เพือให้ผู้รับสารนันสามารถตีความและทราบความหมายถูกต้องตรงกันกับ
สิงทีผู้ส่งสารต้องการสือ โดยมีข้อควรพิจารณาดังต่อไปนี 



21 

2.2.6.1  การจัดระเบียบคําพูดและการเข้าใจความหมายตรงกัน 
  การจัดระเบียบคําพูดและการเข้าใจความหมายตรงกัน (Rule of Word Arrangement) คือ 
การทีผู้พูดมีการจัดระเบียบของคํา และเข้าใจความหมายของคํา รวมถึงไวยกรณ์ต่างๆทีจะสือสารกับผู้อืน 

2.2.6.2  ความแตกต่างในภาษาเดียวกัน (Language Differences)  
  การสือสารทีมีประสิทธิภาพนัน คือการศึกษาถึงความแตกต่างของภาษาท้องถิน ซึงเป็น
ภาษาทีแตกต่างไปจากภาษาชุมชนทัวไป เช่น สําเนียงการออกเสียง คําพูด และรูปประโยคเป็นต้น 

2.2.6.3  รูปแบบ (Style)  
  ความแตกต่างของรูปแบบมีตังแต่การเลือกใช้คํา ไปจนถึงการใช้อวัจนภาษา โดยขึน อยู่
กับสถานการณ์ วัฒนธรรม ชุมชน ผู้ฟัง สัมพันธภาพระหว่างคู่สือสาร และปัจจัยอืนๆ โดยรูปแบบของการ
พูดแบ่งได้เป็น 5 ชนิด จําแนกตามผู้รับสาร ได้แก่ ผู้รับทีไม่รู้จัก (Frozen) ผู้รับทีสําคัญ (Formal) ผู้รับที
คุ้นเคย (Consultative) เพือน (Casual) และครอบครัว (Intimate) โดยทัง 5 รูปแบบมีตังแต่เป็นทางการจน 
ถึงไม่เป็นทางการ ซึงสามารถสรุปความสัมพันธ์ระหว่างกันได้ดังนี  
 
ตารางที 2.2  ความสัมพันธ์ระหว่างแนวการสือสารกับตัวแปรอืน 
 
สถานการณ์ แบบแผน ความระวัง

ด้านคําพูด 
การจัด
ระเบียบคํา 

คําศัพท์ อจันภาษา ความ
สะดวกสบาย 

  สูง สูง กว้าง ใช้น้อย ตํา 
ผู้รับทีไม่รู้จัก  Frozen      
ผู้รับทีสําคัญ Formal      
ผู้รับทีคุ้นเคย Consultative      
เพือน Casual      
ครอบครัว  Intimate      
  ตํา ตํา แคบ ใช้มาก สูง 

 

แหล่งทีมา:  กรรณิการ์ อัศวดรเดชา. 2553: 45. 
 
เมือผู้ส่งเลือกใช้การพูดทีเหมาะสม ผู้รับจะมองว่าผู้ส่งมีความสามารถในการสือสารและไม่เกิด

อคติ ซึงสิงต่างๆเหล่านีล้วนแต่มีผลกระทบต่อการรับรู้ และความรู้สึกของผู้รับสารทังสิน 
 
2.2.7  การสือสารเชิงอวัจนะ (NonVerbal Communication) 
อวัจนภาษา คือ ภาษาทีไม่ใช่ถ้อยคําแต่แฝงอยู่ในภาษาถ้อยคํา เช่น สีหน้า สายตา ท่าทาง วัตถุ 

นําเสียง ช่องว่าง เวลา การสัมผัส กลิน รส ภาพ และลักษณะของอักษร เป็นต้น ซึงเราอาจใช้อวัจนภาษา
เพือเสริมหรือเน้นแทนคําพูดก็ได้ ผู้ใช้ภาษาต้องเลือกใช้อวัจนภาษาให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ซึง
ทังนี กรรณิการ์ อัศวเดชา (2553: 51) ยังได้อธิบายบุว่าอวัจนภาษาสามารถแบ่งประเภทตามระบบประสาท
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สัมผัสทีใช้รับสาร อันได้แก่ อวัจนสารจากการมองเห็น อวัจนสารจากการได้ยิน อวัจนสารจากการสัมผัส และ
ช่องทางอืนๆ ดังรายละเอียดต่อไปนี 

2.2.7.1  อวัจนสารจากการมองเห็น  
อวัจนภาษาทีเกิดจากการมองเห็น โดยมากจะมาจากลักษณะสําคัญ 4 ประเภท ได้แก่ กิริยา

ท่าทาง บุคลิกภาพ วัตถุ และการเว้นระยะห่าง ทีมีความสอดคล้องกับทฤษฎีความดึงดูดใจทีกล่าวไว้ใน
ข้างต้น 

1)  การแสดงกิริยาท่าทาง (Action) คือการกระทําทีแสดงออกเปิดเผย แบ่งเป็น  
 (1)  ท่าทางการเคลือนไหว (Gesture) เช่น การโบกมือ การทุบโต๊ะ สิงทีน่า 

สนใจสําหรับการเคลือนไหวคือ การเคลือนไหวของร่างกายมักไม่สอดคล้องกับคําพูด เช่น คนทีพูดว่า “ผม
ไม่รู้สึกอะไร” แต่เอานิวเคาะโต๊ะ เป็นต้น ซึงคนเรามักจะเชืออวัจนสารมากกว่า ดังนันถ้าต้องการส่งสารให้มี
ประสิทธิภาพ เราต้องแน่ใจว่าว่าอวัจนสารและวัจนสารมีความสอดคล้องตรงกัน 

 (2)  ความตึงเครียดของกล้ามเนือ (Muscle Tension) ถือเป็นการกระทํา
ทีปกปิดจึงสังเกตเห็นได้ยาก ซึงจะสือสารอย่างตรงไปตรงมา เช่น เมือเราเครียดกล้ามเนือจะตึง เป็นต้น  

 (3)  การแสดงออกทางสีหน้า (Facial Expression) คือการสังเกตสีหน้าของ
คู่สือสารนันเป็นสิงสําคัญ เพราะมีผลต่อการตัดสินใจของการสือสารในแต่ละครัง   

 (4)  การใช้สายตา (Use of Eyes) มีความสัมพันธ์กับสีหน้าเพราะการแสดง 
ออกทางแววตา การสบสายตา (Eye Contact) ถือเป็นส่วนหนึงของการแสดงออกทางสีหน้า 

2)  รูปลักษณ์ (Apperance) เป็นการกระทําทีไม่เกียวข้องกับการเคลือนไหว 
เช่น รูปร่าง หน้าตา ขนาด สี ความยาวของผม สีผิว หรือการแต่งกาย เป็นต้น โดยรูปลักษณ์ ดังกล่าวแบ่ง
ออกเป็น  

 (1)  ลักษณะทางกายภาพทีเปลียนแปลงไม่ได้ ได้แก่ รูปร่างทีทําให้ผู้พบ
เห็นเกิดความคาดหวัง เช่น รูปร่างนักกีฬา จะทําให้เราสร้างความคาดหวังว่าจะต้องคล่องแคล่วว่องไว 
แข็งแรง เป็นต้น หรือรูปร่างอ้วน จะทําให้เราสร้างความคาดหวังว่าจะต้องเตีย เฉือยชา หรือรูปร่างผอม จะ
ทําให้เราสร้างความคาดหวังว่าจะต้อง เป็นคนดือ ทะเยอทะยาน ใฝ่สูง เป็นต้น 

 (2)  ลักษณะทางกายภาพทีเปลียนแปลงได้ ได้แก่ ความยาวและสีของผม 
การตกแต่งร่างกายหรือเครืองประดับอันเป็นการเสริมบุคลิกซึงแสดงถึงฐานะทีมาและอํานาจเป็นต้น 

3)  การใช้วัตถุ (Use of Objects) วัตถุเป็นสิงทีสือข้อความทางอวัจนภาษาที
สําคัญ วัตถุนอกจากหมายถึงเสือผ้า หรือเครืองประดับแล้ว วัตถุยังหมายถึงส่วนหนึงของสิงแวดล้อมทีมีผล
ต่อการสือสาร เช่น การจัดวางเก้าอี ข้าวของเครืองใช้ภายในห้อง การตกแต่งห้อง การใช้รถ เป็นต้น สิงเหลานี
สะท้อนให้เห็นถึงบุคลิกของผู้เป็นเจ้าของได้เป็นอย่างดี  

4)  ช่องว่างหรือระยะห่าง (Space) อวัจนภาษาทีใช้ช่องว่างจะเกียวข้องกับการ
แสดงกิริยาท่าทางและการใช้วัตถุ ช่องว่างมีอิทธิพลต่อการสือสาร มี 2 ประเภท คือ ระยะห่างระหว่างบุคคล 
และอาณาเขต  
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(1) ระยะห่างระหว่างบุคคล ตามแนวความคิดของ Hall (1959, 1981 
อ้างถึงใน Tubbs and Moss, 2000: 106) ได้กําหนดระยะห่างระหว่างบุคคลไว้ 2 ระยะได้แก่ แบบชิด (close 
phrase) หมายถึง ระยะตังแต่ 1 ฟุตครึงถึง 2 ฟุตครึง ซึงเป็นระยะทีสามารถพูดคุยหรือสนทนาระหว่างกันได้
ด้วยเสียงในระดับธรรมดา (soft voice) และ แบบห่าง (far phrase) หมายถึง ระยะตังแต่ 2 ฟุตครึงถึง 4 ฟุต 
ซึงเป็นระยะทีสามารถพูดคุยหรือสนทนาระหว่างกันได้ด้วยเสียงในระดับทีสูงกว่านํา เสียงธรรมดาแต่มี
ลักษณะเสียงทีทุ้มตํา (slightly lowered voice) ซึงเป็นระยะทีช่วยป้องกันตนเองไม่ให้สามารถสัมผัสได้โดย
บุคคลอืน แต่เราสามารถสัมผัสบุคคลอืนได้โดยการยืนแขนออกไป โดยระยะห่างที สุดบุคคลทีสือสาร
ระหว่างกันก็สามารถสัมผัสกันได้ เมือทังสองยืนแขนออกมา ระยะนีเป็นระยะทีใช้ในการปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล เช่น เพือนร่วมงาน เป็นต้น ซึงอิทธิพลของการใช้ระยะห่างจะมีผลต่อการสือสารหลายประการด้วยกัน 
ได้แก่ สถานภาพ วัฒนธรรม หัวข้อสนทนา เพศ และการประเมินผล ซึงสิงเหล่านีต่างส่งผลต่อระยะห่างใน
การสือสารทีแตกต่างกันไปตามปัจจัยทีกล่าวมาข้างต้น 

(2) อาณาเขต (Territoriality) ในทีนีหมายถึงอาณาเขตทีบุคคลทัวไปมี
ความเชือว่าเป็นของตนเอง ซึงมีอิทธิพลต่อการสร้างความสัมพันธ์กับผู้ทีเราสือสารด้วย รวมไปถึงรูป แบบ
และวิธีในการสือสาร ดังนันการตระหนักถึงเรืองของอาณาเขต จะช่วยเพิมประสิทธิภาพในการสือ สารได้ดี
ยิงขึน  

2.2.7.2  อวัจนสารจากการฟัง  
หรือการได้ยิน หมายถึง การรับสารผ่านทางโสตประสาท เพือรับรู้ความหมายจากเสียงที

ได้ยิน ซึงถ้าจะกล่าวให้ชัดเจน การฟังจะประกอบด้วยส่วนสําคัญ 4 ส่วน ได้แก่ การได้ยิน การติดตาม
เรืองราวทีได้ยิน ความสามารถในการเข้าใจเรืองราวทีได้ยิน และการพิจารณาเรืองราวทีได้ยิน ดังนัน การฟัง
จึงหมายรวมไปถึงการตังใจฟังเพือให้รู้เรือง เข้าใจความหมายของเรืองทีได้ยิน ตลอดจนใช้สติปัญญา
ใคร่ครวญว่าควรเชือหรือไม่ เพียงใด จนกระทังนําเรืองทีฟังไปใช้ให้เกิดประโยชน์ การฟังเป็นทักษะการรับ
สารทีใช้มากทีสุดในชีวิตประจําวัน เช่น ฟังข่าว ฟังประกาศ ฟังเพลง ฟังละครวิทยุ เป็นต้น จุไรรัตน์ 
ลักษณะศิริ และคณะ (2540: 8283) ได้แบ่งจุดมุ่งหมายของการฟังไว้ 3 ประการ ดังนี 

1)  การฟังเพือแสวงหาความรู้และข้อคิด ในการฟังเพือแสวงหาความรู้และ
ข้อคิดนัน ผู้ฟังต้องฟังอย่างตังใจ ต้องรู้จักจับใจความสําคัญของเรืองทีฟังให้ได้ แล้วนํามาพิจารณาโดย
อาศัยความรู้ และประสบการณ์ทีตนมีอยู่มาตัดสินว่าถูกต้องและน่าเชือถือหรือไม่ เมือไตร่ตรองอย่าง
รอบคอบ และเห็นว่าถูกต้องแล้วจึงค่อยยอมรับ  

2)  การฟังเพือความบันเทิง เป็นการฟังเพือผ่อนคลายความตึงเครียดจากการ
เรียน การทํางาน หรือจากภาวะปัญหาต่างๆ การฟังตามจุดมุ่งหมายนีเป็นไปเพือตอบสนองความต้องการ
ทางอารมณ์ นอกจากนันยังช่วยเสริมสร้างจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์อีกด้วย อย่างไรก็ตาม การ
สร้างนิสัยให้เคยชินกับการฟังเพือความบันเทิงเพียงอย่างเดียว เท่ากับหัดให้ตนเองเป็นนักฟังในระดับ
ตําสุดเท่านัน  

3)  การฟังเพือความจรรโลงใจ การฟังเพือความจรรโลงใจเป็นการฟังเพือ
ยกระดับจิตใจให้สูงขึน หรือขัดเกลาจิตใจให้ประณีตละเอียดอ่อนขึน ความจรรโลงใจอาจเป็นไปในทาง
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ความดี ความงาม หรือความรู้ก็ได้ โดยความดีจะช่วยยกระดับจิตใจให้สูงขึน ความงามจะช่วยกล่อมเกลา
จิตใจให้อ่อนโยน และความรู้จะช่วยให้เข้าถึงความจริงจนพ้นจากอวิชชาและความมัวเมา การฟังเพือความ
จรรโลงใจ จึงช่วยให้ผู้ฟังมีแนวทางในการดําเนินชีวิตทีดีงาม และทําให้สังคมสงบสุข  

ในฐานะการเป็นผู้ฟังในกระบวนการสือสารนันปัญหาสําคัญของการสือสารส่วนใหญ่ทีพบ
มาก คือการทีผู้ฟังเลือกรับฟังเฉพาะในสิงทีตนสนใจ หรือบุคคลทีตนรู้สึกเชือถือเท่านัน ซึงถือเป็นปัญหา
ทีเกิดจากตัวบุคคลทังจากผู้พูด และผู้ฟังทังสิน ซึงมีผลกระทบโดยตรงต่อความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลใน
การสือสาร 

2.2.7.3  อวัจนสารจากการสัมผัส (Touch)  
อวัจนสารจากการสัมผัส หมายถึง อวัจนภาษาทีแสดงออกโดยการสัมผ้สเพือสือ

ความรู้สึก อารมณ์ ความปรารถนาในใจของผู้ส่งสารไปยังผู้รับสาร เช่น การจับมือ การ แลบลิน การลูบ
ศีรษะ การโอบกอด การตบไหล่ ซึงสัมพันธ์กับวัฒนธรรมของแต่ละสังคม เช่นคนไทยถือมิให้เด็กสัมผัส
ส่วนหัวของผู้ใหญ่ เป็นต้น นอกจากนียังหมายรวมถึงการใช้อารมณ์และความรู้สึกในการสือสารกับผู้อืน ที
ทําให้ผู้อืนรู้สึกหรือสัมผัสได้ว่าในขณะนันผู้ส่งสารมีอารมณ์ความรู้สึกเช่นไร 

2.2.7.4  อวัจนสารจากสืออืน 
ซึงนอกจากอวัจนสารทีกล่าวมานัน ยังมีอวัจนภาษาอืนๆทีไม่สามารถจําแนกเป็น

หมวดหมู่ได้อย่างชัดเจน เช่น เวลา กลิน และสภาพแวดล้อม 
1)  เวลา (Time) หมายรวมถึงเวลาทีเกียวข้องกับการสือสาร เช่น อัตราเร็วใน

การพูด จังหวะในการพูด เช่น การเว้นจังหวะ หรือการหยุดเมือมีผู้อืนพูดแทรก ทังนียังรวมถึงเวลาทีใช้ใน
การนัดหมายเพือสือสารระหว่างกันอีกด้วย 

2)  กลิน (Smell) หมายถึงการตอบสนองต่อกลินทีเราไดรับซึงสามารถ
ตีความได้ เช่น กลินหอมจะสือสารถึงอาหารทีมีรสชาดอร่อย หรือกลินเหม็นจะสือสารถึงของเน่าเสีย เป็น
ต้น ในทีนียังรวมถึงการเปรียบเทียบหรือสิงทีติดตรึงอยู่ในความทรงจํา เช่น ฉันยังจดจํากลินอายของทีแห่ง
นันได้ไม่ลืม หรือฉันเริมรู้สึกถึงกลินไม่ดีในห้องนีแล้ว เป็นต้น 

กล่าวโดยสรุป คือประโยชน์ทีถือว่าสําคัญทีสุดและเป็นหลักใหญ่ของอวัจนภาษาคือ เพือการ
สือสาร ไม่ว่าผู้สือสารจะมีสถานภาพ จุดประสงค์หรืออยู่ในสังคมวัฒนธรรมใด อวัจนภาษาสามารถสร้าง
ความน่าสนใจ สร้างความเชือถือและสนใจใคร่จะรับสารหรือปฏิเสธในการสือสารในการสือสารแต่ละครัง 
หากผู้ส่งสารและผู้รับสารมีความเข้าใจในการสือสารและความหมายของอวัจนภาษาร่วมกันในการสือสาร 
การสือสารก็จะประสบผลสําเร็จตามทีผู้ส่งสารมุ่งหมาย (พระมหาขวัญชัย วชิรญาโณ, 2549: 72) 
 

2.3 โปรแกรมภาษาประสาทสัมผัส 
 
โปรแกรมภาษาประสาทสัมผัส (Neuro Linguistic Programming: NLP) เป็นเครืองมือและเทคนิคที

ใช้ในการปรับเปลียนรูปแบบความคิด และพฤติกรรมทีไม่พึงประสงค์ของมนุษย์ เช่น อาการผิดปกติทาง
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อารมณ์ อาการนอนไม่หลับ อาการเครียด ผู้ทีมีผลการเรียนตกตํา ผู้นําทีล้มเหลวในการโน้มน้าวใจ
ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือผู้ทีปฏิบัติงานไม่มีประสิทธิภาพ เป็นต้น ด้วยการเรียนรู้วิธีคิดและการใช้ภาษาอย่าง
ถูกต้อง เพราะโปรแกรมภาษาประสาทสัมผัสเชือว่าเมือสามารถควบคุมความคิดและการใช้ภาษาได้ ก็จะ
สามารถควบคุมระบบการทํางานของสมองทีทําหน้าทีควบคุมพฤติกรรมได้เช่นกัน ส่งผลให้มนุษย์สามารถ
ติดต่อสือสารกับตนเองและผู้อืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

2.3.1  ความหมายของโปรแกรมแกรมภาษาประสาทสัมผัส 
เนืองจากเป็นการนิยามความหมายโดยจําแนกตามองค์ประกอบของแนวคิดสําคัญ ได้แก่ ระบบ

ประสาท (Neuro) ภาษา (Linguistic) และกระบวนการ (Programming) ซึงทัง O’Connor and Seymour 
(1993: 3); Alder (1994: 4); Knight (2000: 68) และ Garratt (1997: 3) ได้ให้คํานิยามความหมายของ
โปรแกรมภาษาประสาทสัมผัสไว้ในลักษณะเดียวกันซึงสามารถสรุปได้ดังนี 

2.3.1.1  ประสาทสัมผัส (Neuro)  
ประสาทสัมผัส หมายถึง กระบวนการทางระบบประสาท คือ การมองเห็น การได้ยิน การ

รู้สึก การรับรส และการได้กลิน ซึงบุคคลใช้ประสาทสัมผัสเหล่านีในกระบวนการคิด หรือใช้ประสบการณ์
ของบุคคลแสดงความเข้าใจและอธิบาย โดยใช้จิตสํานึกซึงผ่านการทํางานของสมอง 

2.3.1.2  ภาษา (Linguistic)  
ภาษา หมายถึง กระบวนการทางระบบประสาทอย่างหนึง โดยภาษาเป็นวิธีเบืองต้นที

บุคคลใช้สือหรือกระตุ้นเร้าระบบประสาทของบุคคลอืน ทังนีการสือสาร และการมีปฏิสัมพันธ์อย่างมี
ประสิทธิภาพขึนอยู่กับวิธีการทีบุคคลใช้ภาษาในการออกคําสัง ชีนํา กระตุ้นเร้า และพูดสือถึงหลักการ 
เป้าหมาย หรือเรืองใดๆทีต้องการ 

2.3.1.3  โปรแกรม (Programming)  
โปรแกรม หมายถึง กระบวนการเรียนรู้ การจดจํา การคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ ซึงเป็นผล

มาจากการโปรแกรมระบบประสาทเพือบรรลุเป้าหมายของมนุษย์ นันหมายถึงบุคคลจะตอบสนองต่อปัญหา
หรือแนวคิดใหม่ๆตามโปรแกรมทีมีอยู่ภายในจิตใจของตนเอง 

กล่าวโดยสรุปคือโปรแกรมภาษาประสาทสัมผัส คือ การศึกษากระบวนการสือสารภายในตัวบุคคล
ทีประกอบไปด้วยอวัยวะรับสัมผัสทีทําหน้าทีรับข้อมูลต่างๆผ่านเข้าสู่การประมวลผลโดยสมองจากนันจึง
ตีความและแปลผลอันมีผลต่อการแสดงออกทางด้านวัจนภาษา และอวัจภาษา ของมนุษย์ หรือที O’Connor 
(2001: 3) อธิบายว่า เป็นการรู้ว่าตนเองกําลังคิดอะไรและกําลังจะเลือกใช้ภาษาอย่างไรในการสือสาร เพือ 
ให้สามารถกําหนดพฤติกรรมอันจะนําไปสู่ความสําเร็จในการสือสารได้  
 

2.3.2  ทีมาและความสําคัญ 
ทฤษฎีโปรแกรมภาษาประสาทสัมผัสมีทีมาจากการศึกษาต้นแบบการบําบัดผู้ป่วยของนักจิตบําบัด

ชือดัง ได้แก่ Frederick S. Perls นักบําบัดชาวเยอรมัน เจ้าของสถาบันบําบัดจิตเกสตัลท์ (Gestalt Therapy) 
และ Virginia Satir ผู้คิดค้นวิธีการครอบครัวบําบัด ซึงแพทย์ทังสองท่านนันมีชือเสียงด้านการบําบัดทางด้าน
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จิตวิยาสําหรับผู้ทีมีปัญหาเรืองความสัมพันธ์ในครอบครัว และ Milton H. Erickson นักจิตบําบัดผ่านการสะกด
จิตซึงมีชือเสียงในระดับนานาชาติ ผู้ก่อตังสมาคมบําบัดด้วยการสะกดจิตแห่งอเมริกา (American Society of 
Clinical Hypnosis)  

ทฤษฎีโปรแกรมภาษาประสาทสัมผัส ถูกคิดค้นขึนราวปี ค.ศ. 1970 ซึงริเริมโดย ริชาร์ด แบนเลอร์ 
(Richard Bandler) นักคณิตศาสตร์และนักศึกษาสาขาจิตวิทยาแห่งมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เมืองซานตา
ครูซ ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ทําถอดเทปการบําบัดผู้ป่วยของนักจิตวิทยาทีมีชือเสียงของสหรัฐอเมริกา ซึง
ในระหว่างนันแบนเลอร์ได้ทํางานพิเศษทีร้านค้าแห่งหนึงไปพร้อมๆกับการถอดเทป ขณะทีแบนเลอร์ฟังเทป
อยู่นัน เขารู้สึกสงสัยว่าเหตุใดเขาจึงทําตามคําสังของนักจิตวิทยาทีกําลังพูดเพือ ให้ผู้ป่วยปฏิบัติตาม เช่น 
นักจิตบําบัดสังให้ผู้ป่วยยกมือเขาก็ยกมือ นักจิตบําบัดสังให้ผู้ป่วยหลับตานึกภาพท้องทะเลทีสวยงามเขาก็
ปฏิบัติตามโดยเขามีความรู้สึกสบายและผ่อนคลายหลังจากทีเขาได้ปฏิบัติตามเสียงในเทป จึงเกิดคําถามขึน
ว่า หากการทีเขาสามารถเลียนแบบพฤติกรรมต่างๆทีนักจิตบําบัดสังได้ผ่านทางเทปอัดเสียงแล้วรู้สึกดีขึนได้ 
นันแสดงว่าการรักษาไม่จําเป็นจะต้องไปพบแพทย์ก็ได้ หลัง จากนันเขาจึงเริมศึกษาและนําสิงทีเขาจดจําจาก
การพูดการใช้ภาษาของนักบําบัดเหล่านันไปใช้บําบัดกับเพือนร่วมชันเรียนทีมีปัญหาเรืองอารมณ์
ความเครียด จนกระทังเรืองราวของเขาขยายวงกว้างไปทัวทังมหาวิทยาลัย จึงทําให้ศาสตราจารย์จอห์น กริน
เดอร์ (John Grinder) ผู้เชียวชาญด้านภาษาศาสตร์ แห่งมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เมืองซานตาครูซ 
ผู้เชียวชาญด้านภาษาศาสตร์ทราบเรืองจึงได้เรียกแบนเลอร์มาเพือสอบถาม โดยขอให้แบนเลอร์ช่วยอธิบาย
ถึงสิงทีศึกษาและค้นคว้ามาได้ให้ตนฟังอย่างละเอียด จากนันกรินเดอร์จึงชักชวนให้แบนเลอร์ร่วมมือศึกษา
กันอย่างจริงจัง โดยมีวัตถุประสงค์เพือต้องการคิด ค้นวิธีการเปลียนแปลงความเชือ (Belief) ของมนุษย์จาก
ระบบการรับรู้ และการใช้ภาษา ด้วยวิธีการถอดแบบพฤติกรรม (Modeling) จากจิตแพทย์ผู้เชียวชาญทีมี
ความสามารถในการทําให้ผู้ป่วยทีเข้ารับการบําบัดรู้สึกดีขึนหรือมีพัฒนาการทางสมองและจิตใจดีขึน 
เพือให้มนุษย์แสดงพฤติกรรมทีพึงประสงค์ และเพือให้ศาสตร์ดังกล่าวนันเป็นศาสตร์ทีบุคคลทัวไปสามารถ
นําไปใช้บําบัดได้ด้วยตนเอง จึงเกิดเป็นศาสตร์ทีเรียกว่า โปรแกรมภาษาประสาทสัมผัส ทีแพร่หลายอย่างใน
ปัจจุบัน  

นอกจากนีริชาร์ด แบนเลอร์ และศาสตราจารย์จอห์น กรินเดอร์ ยังได้ทําการศึกษาผู้เชียวชาญอีก
หลายสาขาอาชีพ เช่น นักบําบัด นักบริหารการขาย นักเจรจาต่อรอง นักพูด นักอบรม และผู้นําในด้านต่างๆ
ทีประสบความสําเร็จในอาชีพ เพือค้นหาวิธีทีพวกเขาเหล่านีใช้และทําการถอดแบบมาใช้ โดยการรวบรวม
ลักษณะทางพฤติกรรมทีมีประสิทธิภาพของผู้เชียวชาญเหล่านี ไม่ว่าจะเป็น วิธีการพูด วิธี การคิด หรือ
วิธีการปฏิบัติ เป็นต้น นอกจากนักจิตบําบัดชือดังทัง 3 ทีพวกเขาร่วมกันถอดแบบความ สําเร็จนันยังมี
บุคคลสําคัญอีก 1 ท่าน ได้แก่ Gregory Bateson นักมนุษย์วิทยาและนักเขียนเรืองทฤษฎีการติดต่อสือสาร
ซึงได้ให้นิยามความหมายของการสือสารไว้ว่า การสือสารไม่ได้หมายถึงการถ่ายทอดสารด้วยภาษาพูด ภาษา
เขียนทีชัดแจ้ง และแสดงเจตนารมณ์เท่านัน แต่การสือสารยังรวมไปถึงกระบวนการทังหลายทีคนมีอิทธิพล
ต่อกันด้วย ซึงทฤษฎีทางการสือสารของเกรเกอรี เบทสัน เป็นพืน ฐานทางวิชาการทีสําคัญมากอย่างยิงต่อ
การศึกษาด้าน โปรแกรมภาษาประสาทสัมผัสในกรอบของการสือสาร หลังจากนันจึงได้มีการนําผลการศึกษา
ทีรวบรวมได้มาพัฒนาเป็นเครืองมือและเทคนิคทีใช้ในการปรับเปลียนรูปแบบความคิดและพฤติกรรมทีไม่
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พึงประสงค์ของมนุษย์ในแบบฉบับของ โปรแกรมภาษาประสาทสัมผัส โดยพัฒนาและจัดทําเทคนิคแบบจําลอง
พฤติกรรม (Behavioral Modeling Techniques) ขึนแล้วให้ชือว่า “NeuroLinguistics Programming” ซึงเป็นความ
เชือมโยงความสัมพันธ์ของ สมอง ภาษา และแบบแผนในการสือสารเข้าไว้ด้วยกันซึงได้รับความนิยมจากสาขา
อาชีพต่างๆอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน 
 

2.3.3  แนวคิดสําคัญด้านการสือสารตามหลักโปรแกรมภาษาประสาทสัมผัส 
เนืองจากทฤษฎีโปรแกรมภาษาประสาทสัมผัสมีรากฐานมาจากการศึกษาธรรมชาติการสือสารของ 

นุษย์ทังในรูปแบบการสือสารภายในตนเอง (Intrapersonal Communication) โดยมีสภาวะทางอารมณ์ ความเชือ
ทัศนคติ ประสบการณ์ และอืนๆ ทีกระตุ้นให้เกิดอารมณ์ความรู้สึกทีมีผลต่อการแสดงออกทาง พฤติกรรม 
และภาษาพูด (Kamp, 1996: 25) และการสือสารระหว่างบุคคล (Interpersonal Communication) ตลอดจน
การสือสารในรูปแบบอืนๆ โดยมุ่งเน้นการหาแนวทางในการพัฒนาการสร้างความสัมพันธ์ของมนุษย์ เพือให้
มนุษย์สามารถติดต่อสือสารกับผู้อืนอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  

2.3.3.1  แนวคิดด้านระบบการรับรู้ (Representation System)  
การสือสารมีทีมาจากความคิด ภาษาพูด และภาษากาย ทีมนุษย์ถ่ายทอดไปสู่ผู้อืน เพราะ

มนุษย์นันสร้างประสบการณ์ต่างๆจากสิงทีตนเห็น ได้ยิน แลรู้สึก ทีเป็นความทรงจําทังในระดับจิตสํานึก
และจิตใต้สํานึก (O’connor and Seymour, 1993: 2628) ทังนีโปรแกรมภาษาประสาทสัมผัสเชือว่า บุคคล
รับรู้ประสบการณ์ตามโลกทัศน์ของตนเองด้วยวิธีการจัดระบบ และสือสารประสบการณ์โดยใช้ภาษาเป็นสือ
ผ่านช่องทางการรับรู้ต่างๆ ได้แก่ การมองเห็น การสัมผัส การได้ยิน การรับรส และการดมกลิน ซึงในความ
เป็นจริงนันการศึกษาระบบประสาทสัมผัสจะเน้นเพียง 3 ช่องทางเท่านัน ได้แก่ การมองเห็น การสัมผัส การ
ได้ยิน โดยประสาทสัมผัสในการรับรู้อีก 2 ช่องทางทีเหลือ คือ การสัมผัส และการรับรส ได้ถูกนําไปรวมไว้
กับ การสัมผัส ดังนันจึงการจัดประเภทการรับรู้ของมนุษย์จึงแบ่งออก เป็น 4 ประเภทหลักๆ ได้แก่  

1)  ผู้รับรู้จากการมองเห็น (Visual Person) เป็นผู้ทีมีความถนัดในด้านการมอง 
เห็น จึงมักตอบสนองสิงทีเห็นได้ง่าย และเป็นกลุ่มคนทีมีพฤติกรรมการพูดค่อนข้างเร็ว เนือง จากต้องการพูด
เพือให้ทันกับภาพทีอยู่ในความคิด 

2)  ผู้รับรู้จากการฟัง (Audiotory Person) เป็นผู้ทีมีความถนัดในการฟังดังนัน
การติดต่อสือสารกับกลุ่มคนประเภทนีนันสามารถทําได้ง่ายๆด้วยการใช้ภาษาพูด ซึงจัดเป็นบุคคลทีมีความไว
ต่อนําเสียง ความชัดเจน ระดับเสียง หรือสําเนียงการออกเสียงเป็นต้น 

3)  ผู้รับรู้จากการสัมผัส (Kinesthetic Person) เป็นผู้ถนัดด้านการเคลือนไหว 
ดังนันบุคคลกลุ่มนีจะไวต่อการรับรู้ด้วยการสัมผัส เช่น แรงกดดัน อุณหภูมิ ความเจ็บปวด ความละเอียด 
ความหยาบ เป็นต้น ซึงในทีนีจะหมายความถึงการใช้อารมณ์ความรู้สึกในการสือสารกับผู้อืนร่วมด้วย 

ซึงในเวลาต่อมา Lewis and Pucelik (1982 อ้างถึงใน Villar, 1997: 2627) ได้
กําหนดประเภทการรับรู้ของมนุษย์ขึนมาอีกหนึงประเภทได้แก่  
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4)  ผู้รับรู้เชิงตัวเลข (Digital Person) เป็นผู้ทีมีความถนัดในเชิงตัวเลข ชืนชอบ
หลักการและเหตุผล และมุ่งเน้นในการหาทีมาของคําตอบในเรืองต่างๆอย่างมีเหตุผล ซึงในการศึกษาครังนีจะ
เรียกกลุ่มคนประเภทนีว่า การสือสารแบบการใช้เหตุผล (Rational) 

 

ตารางที 2.3  รหัสและคําอธิบายรูปแบบการสือสารตามระบบประสาทสัมผัสของมนุษย์ 
 

รหัส  ชือเต็มของรหัส  คําอธิบาย 

V  visual  การมองเห็น (Sight) 
A  auditory  การได้ยิน (Hearing) 
K  kinesthetic  การสัมผัสหรือความรู้สึก (Touch or Feeling) 
O  Olfactory  การดมกลิน (Smell) 
G  Gustatory  การรับรส (Test) 

 
แหล่งทีมา:  O’Connor and Seymour, 1993: 28. 
 

ในความเป็นจริงมนุษย์มีการใช้ประสาทสัมผัสทังห้าอยู่ตลอดเวลาไปพร้อมกัน เช่น ในขณะขับรถ
จะใช้สายตามองเส้นทาง ใช้หูฟังวิทยุ และใช้ประสาทสัมผัสทีเหลือในขณะดืมนําในรถ เป็นต้น แต่ในบาง
สถานการณ์มนุษย์จะมุ่งความสนใจไปทีช่องทางการรับรู้อืนๆอย่างโดเด่น เช่น การใช้สายตาในการชมงาน
ศิลปะ การใช้หูฟังเสียงในงานแสดงดนตรี เป็นต้น ซึงมีแนวคิดทีน่าสังเกตว่า เมือมนุษย์มีความคิดหรือ
แนวโน้มทีจะเลือกใช้ช่องทางใดช่องทางหนึงแล้วนัน จะส่งผลให้ละเลยช่องทางการรับรู้อืน ทังนีในความ
เป็นจริงมนุษย์ทุกคนสามารถใช้ประสาทสัมผัสทังห้าได้อย่างเท่าเทียมกัน เพียงแค่แต่ละบุคคลนัจะมี
คุณลักษณะเด่นเฉพาะตัวแตกต่างกัน ซึงการทีมนุษย์จะเริมใช้ช่องทางการรับรู้ทีตนเองถนัดนันจะเริม
ในช่วงอายุประมาณ 1112 ปี โปรแกรมภาษาประสาทสัมผัสเรียกระบบการรับรู้ทีบุคคลมีแนวโน้มจะใช้
ช่องทางใดช่องทางหนึงนีว่า ระบบเบืองต้น (Primary Representation System)  

โปรแกรมภาษาประสาทสัมผัสได้จําแนกความถนัดของการสือสารของมนุษย์ ซึงสอดคล้องกับ
แบบจําลองในการสือสารของเบอร์โล ทีจําแนกช่องทางการสือสารตามการรับรู้ของมนุษย์ทีรับรู้ผ่านทาง
ประสาทสัมผัสทังห้า ได้แก่ การมอง การได้ยิน การสัมผัส การดมกลิน และ การรับรสจากการรับรู้ทีกล่าว
มาจึงเป็นแนวทางทีนําไปสู่การจําแนกรูปแบบการสือสารของมนุษย์ตามระบบประสาทสัมผัสของมนุษย์  

2.3.3.2  แนวคิดด้านการใช้สัญลักษณ์ทางภาษา 
       1)  การใช้ภาษาสือสารเชิงวัจนะ คือ ภาษาถ้อยคํา อันได้แก่ คําพูดหรือตัว อักษร
ทีกําหนดขึนเพือใช้ร่วมกันในสังคม ซึงรวมไปถึงทังเสียงและลายลักษณ์อักษร ภาษาถ้อยคําเป็นภาษาทีมนุษย์
สร้างขึนอย่างมีระบบ มีหลักเกณฑ์ทางภาษาหรือไวยากรณ์ซึงคนในสังคมต้องเรียนรู้และใช้ภาษาในการฟัง พูด 
อ่าน เขียนและการคิด การใช้วัจนภาษาในการสือสารต้องคํานึงถึงความชัดเจนถูกต้องตามหลักภาษาและความ
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เหมาะสมกับลักษณะการสือสาร ลักษณะงาน สือและผู้รับสาร โปรแกรมภาษาประสาทสัมผัส จําแนกวัจนภาษา
ออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ คํา (Words) คือ คําศัพท์ทีนิยมใช้จํา แนกตามประสาทสัมผัสทัง 5 และเป็นคําพูด
ทีไม่เกียวข้องกับประสาทสัมผัส และถ้อยคํา (Phrase) คือ ถ้อยคําทีเกียวข้องกับประสาทสัมผัสทัง 5 โดยมีราย 
ละเอียดดังแสดงในตารางต่อไปนี  
 

ตารางที 2.4  การเลือกใช้คําพูดของบุคคลทีมีการสือสารรูปแบบต่างๆตามระบบประสาทสัมผัส 
 
โสตประสาท คํา (Words) ถ้อยคํา (Phrases) 

การมองเห็น (Visual) ภาพ สว่าง สี วิสัยทัศน์ ตา ฉาก 
จินตนาการ มุมมอง เห็น มอง มืด 
ชัดเจน เป็นต้น 

ฉันพอจะเห็นแล้วว่าคุณหมายความว่าอะไร 
หรือช่วยแสดงให้ดูหน่อย เป็นต้น 

การฟัง (Auditory) เสียงดัง สัญญาณ ชัดเจน อภิปราย 
พูด เงียบ ถาม จังหวะ เป็นต้น 

มันฟังดูชัดเจนดีนะ หรือได้ยินไม่ค่อยชัดเลย 
เป็นต้น 

การสัมผัส (Kinesthetic) สัมผัส ผลัก กด ราบเรียบ นําหนัก 
อบอุ่น หนาวเย็น ไว้ใจ เป็นต้น 

ดูเป็นลูกค้าทีเป็นมิตรมาก หรือฉันรู้สึกหนาว
เข้ากระดูก เป็นต้น 

การดมกลิน (Olfactory) สดชืน อยากรู้อยากเห็น โชยมา ส่ง
กลิน เป็นต้น 

ฉันรู้สึกได้กลินไม่ดี (เปรียบเทียบกับ
สถานการณ์ไม่น่าไว้ใจ)  

การรับรส (Gustatory) กลืน หวาน เปรียว รสชาด เคียว เป็น
ต้น 

เขากลืนคําพูดตัวเอง หรือรสชาดอันหอมหวาน
ของชัยชนะเป็นอย่างนีเอง เป็นต้น 

 
      2)  การใช้ภาษาสือสารเชิงอวัจนะ คือ การแสดงท่าทางหรือปฏิกิริยาทางร่างกาย 
เกิดจากสิงทีติดตัวมาตังแต่เกิด ไอเบล ไอเฟลท์ (Eibel Eibefeldt) นักวิทยาศาสตร์ชาวเยอรมันพบว่าเด็กที
เกิดมาตาบอด หูหนวก สามารถยิมได้อย่างสดใสร่าเริง เช่นเดียวกับเด็กทีมีประสาทการรับรู้ปกติ ซึง
นอกจากนี เอ็กมัน ฟราย และโซเรนซัน (Ekman, Friesen and Sorenson) ได้ทําการศึกษาการแสดงออกทางสี
หน้าของกลุ่มคนต่างวัฒนธรรม ต่างสถานที จํานวน 5 แห่ง ซึงผลการศึกษาพบว่าการแสดงออกทางสีหน้าของ
บุคคลแต่ละแห่งมีการแสดงออกทีคล้ายคลึงกันในสภาวะอารมณ์เดียวกัน (วิศิษฐ์ ศรีพิบูลย์, 2550: 110) 
โปรแกรมภาษาประสาทสัมผัส มีเทคนิคทีเกียวข้องกับการสือสารด้วยการใช้ภาษากาย เช่น ท่าทางการนัง การ
ขยับมือ รวมไปถึงการสังเกตการเคลือนไหวของนัยน์ตา ทีทําให้ผู้ทีกําลังสือสารด้วยสามารถคาดการณ์
ความรู้สึกนึกคิดในขณะนันได้ โปรแกรมภาษาประสาทสัมผัส จําแนกอวัจนภาษาออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่  

(1) ภาษากาย (Body Language) คือ ภาษาทีไม่ใช้ถ้อยคําเป็นภาษาซึงแฝง
อยู่ในถ้อยคํา กิริยาอาการต่างๆ ตลอดจนสิงอืนๆ ทีเกียวข้องกับการแปลความหมาย เช่น นําเสียง การยิม
แย้ม การสบตา การเลือกใช้เสือผ้า ช่องว่างของสถานที กาลเวลา การสัมผัส เป็นต้น สิงเหล่านีแม้จะไม่ใช้
ถ้อยคํา แต่ก็สามารถสือความหมายให้เข้าใจได้ ในการสือสารมักมีอวัจนภาษาเข้าไปแทรกอยู่เสมอ อาจเกิด
จากความตังใจหรือไม่ตังใจก็ได้  
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(2) การเคลือนไหวของนัยน์ตา (Eye Contact) คือ เทคนิคการสังเกตทิศ
ทางการเคลือนไหวของนัยน์ตานัน นิยมใช้มากกับการสือสารประเภททีมีการถามตอบ เช่น การสืบ สวนผู้ต้อง
สงสัยของเจ้าหน้าทีตํารวจ การสอบสวนผู้ต้องหาในชันศาล การสัมภาษณ์เข้าทํางาน หรือสัมภาษณ์รับสมัคร
เข้าเรียนเป็นต้น รูปแบบการเคลือนไหวของนัยน์ตานันมี 6 รูปแบบด้วยกันดังแสดงในภาพที ผลการศึกษา
ของมหาวิทยาลัยโทเลโด (University of Teledo) ซึงพบว่าการติดต่อสือสารทังปวง จะใช้เวลา 30 วินาที ใน
การเวลาตัดสินความล้มเหลว หรือความสําเร็จ ซึงเป็น 30 วินาทีทีสามารถคาดการณ์ได้ว่าจะสานความ 
สัมพันธ์ หรือทําลายความสัมพันธ์ของผู้ทีเพิงพบกัน (วิศิษฐ์ ศรีพิบูลย์, 2550: 106) การสังเกตนัยน์ตา
ของผู้ทีเราสือสารด้วยนัน เป็นอีกแนวทางหนึงทีช่วยให้เราสามารถประมาณการของผลลัพธ์ในการสือสารที
อาจจะเกิดขึนได้เป็นอย่างดี โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี 
 
ตารางทื 2.5  ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้สึกและการเคลือนไหวของนัยน์ตา 
 

ความรู้สึก นัยน์ตา ตัวอย่างคําถามทีสร้างความรู้สึก 

การจินตนาการภาพ (Visual Constructing)  คุณจะมีหน้าตาอย่างไรถ้ามี 3 ตา 
การระลึกความภาพทรงจํา (Visual Remembered)  เพือนของคุณคนไหนผมสันทีสุด 
การจินตนาการเสียง (Auditory Constructing)  จงจินตนาการเสียงของคุณเป็นเสียงเป็ด 
การระลึกความเสียงทรงจํา (Auditory Remembered)  วันนีคุณพูดอะไรเป็นประโยคแรก 
การระลึกความรู้สึก (Kinesthetic)  คุณจะรู้สึกอย่างไรหากลูบมือผ่านเปลือกไม้ขรุขระ 
การทบทวนเสียงภายใน (Auditory Internal)  สิงสําคัญทีสุดในชีวิตของฉันตอนนีคืออะไร 

 

แหล่งทีมา:  วิศิษฐ์ ศรีพิบูลย์. 2550: 106. 
 
ประโยชน์ของการใช้เทคนิคการเคลือนไหวของนัยน์ตา (Eye Contact) นันคือเทคนิคทีผู้สือสาร

สามารถสังเกตได้จากสายตาของผู้ทีเราสือสารอยู่ในขณะนันว่ามีความคิดหรือความรู้สึกเช่นไร และมี
ประโยชน์อย่างยิงในการจับเท็จในฝ่ายสืบสวนสอบสวนของหน่วยงานราชการหรือองค์การทีเกียวข้อง ซึง
อาจต้องอาศัยประสบการณ์และการรวบรวมกรณีศึกษาต่างๆจากผู้เชียวชาญและประสบการณ์จริง แต่
สําหรับในงานวิจัยนีจะศึกษาเฉพาะในระดับของการนําไปใช้เพือคาดเดาถึงรูปแบบการสือสารของบุคคล
ทัวไปในองค์การ 

การศึกษาของ Donald J. Cegala, Sydel Sokuvitz and Aloson F.Alexander (1979: 99108) 
เรืองความสัมพันธ์ของพฤติกรรมการหลบสายตากับวัจนภาษา โดยผลการศึกษาพบว่าการหลีกเลียงการ
สบตานันเป็นพฤติกรรมทีเกิดขึนโดยสัมพันธ์กับเรืองของวัจนภาษา เช่น รูปประโยค โครงสร้างของประโยค
ความเดียว ประโยคความรวม และประโยคความซ้อน ซึงสนับสนุนสมมติฐานการศึกษาทีว่าพฤติกรรมการ
หลบสายตานันส่วนหนึงมาจากเรืองของวัจนภาษา เช่น การอยู่ในสถานการณ์ทีได้รับคําถามทียากและ
ซับซ้อน ยากแก่การตีความหมาย 
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2.3.4  การสือสารระดับบุคคลตามหลักโปรแกรมภาษาประสาทสัมผัส 
โปรแกรมภาษาประสาทสัมผัสมีแนวคิดว่าความทุกข์หรือปัญหาของบุคคลเกิดจากการทีบุคคลที

ข้อจํากัดในการรับรู้ตนเองต่อสถานการร์ในขณะนัน ทําให้มีทางเลือกทีจํากัด โดยจุดมุ่งหมายของการนํา
ทฤษฎีโปรแกรมภาษาประสาทสัมผัสมาถ่ายทอดแก่ผู้อืนนันจึงไม่ใช่การขัดขวางทางเลือก แต่เป็นการเพิม
ทางเลือกในการแก้ไขปัญหาให้มากขึน เพือช่วยให้ผู้ทีประสบปัญหาสามารถขยายการรับรู้ในการดําเนิน
ชีวิตของตนเอง โดยการทําให้มนุษย์ขยายกรอบของประสบการณ์ขึนใหม่ และมองกรอบประสบการณ์นันใน
แง่มุมใหม่ ทําให้บุคคลทีคิดว่าตนเองมีข้อจํากัด ไม่มีทางเลือก ค้นพบวิธีการทีเหมาะสมกับตนเอง 
(Mattakottil, 1983 อ้างถึงใน Villar, 1997: 2729) สอดคล้องกับความเห็นทีเชือว่าการทีมนุษย์มีทางเลือก
อย่างน้อยทีสุด 3 ทางจะทําให้บุคคลนันๆมีโอกาสทีจะควบคุมสถานการณ์ต่างๆได้มากขึน โดยการสือสารกับ
ผู้อืนให้ประสบความสําเร็จสามารถทําได้ในระยะสันโดยอาศัยขันตอนสําคัญ ได้แก่ (O’Connor and Seymour, 
1993: 814) 

2.3.4.1  การกําหนดเป้าหมาย (Outcome)  
ผู้รับคําแนะนําต้องมีความชัดเจนว่าผลลัพธ์หรือเป้าหมายทีตนเองต้องการคืออะไร 

เพราะเป้าหมายทีเฉพาะเจาะจงนัน จะนําไปสู่กลวิธีเฉพาะในการแก้ไขปัญหาด้วยเช่นกัน หากบุคคลสามารถ
บอกรายละเอียดของเป้าหมายทีต้องการได้มากเท่าใด ก็จะยิงมีความชัดเจนในการรับรู้และแก้ไขปัญหา
ได้มากขึนเท่านัน  

2.3.4.2  ความว่องไวต่อการรับรู้ (Acuity)  
คือการฝึกให้ตนเองมีความว่องไวต่อความรู้สึก มนุษย์จะรับความรู้สึกอยู่ตลอดเวลา จาก

การติดต่อสือสารทังกับตนเองและผู้อืน โดยสังเกตสัญญาณเล็กๆน้อยๆของคู่สนทนา ทีจะทําให้เรารู้ว่าคู่
สนทนามีการตอบสนองต่อการสือสารของเราอย่างไร 

2.3.4.3 ความยืดหยุ่น (Flexibility)  
ต้องมีความต้องการและพร้อมทีจะเปลียนแปลงกรอบแนวคิด ทางเลือก และกลวิธี

เพือให้ประสบความสําเร็จดังทีตนเองต้องการได้ 
ทัง 3 ขันตอนนันจะสามารถนําไปใช้ให้เกิดผลสําเร็จได้ ผู้ส่งสารจําเป็นทีจะต้องมีความสามารถ

พืนฐานในการสือสารทีสําคัญ ได้แก่ การสร้างความสัมพันธ์ (Relationship) โดยใช้เทคนิคการสร้างและคงไว้
ซึงความสัมพันธ์ (Rapport) เพือให้เกิดความไว้วางใจและความสอดคล้อง (Congruence) โดยผู้ให้คําแนะนํา
จะต้องมีความสอดคล้องกับสิงทีกําลังทําคือการช่วยเหลือเพือแก้ไขปัญหาให้กับผู้ทีเกิดปัญหา เพราะหาก
ไม่มีความสอดคล้องในตัวผู้ให้คําแนะนําแล้วนันจะทําให้เกิดการให้ข้อมูลทีสับสน และลดประสิทธิภาพใน
กระบวนการแนะนําได้ (O’Connor and Seymour, 1993: 169) โดยขันตอนทีกล่าวมานันมีความสอดคล้อง
กับแนวคิดในการรักษาสัมพันธภาพระหว่างบุคคลดังทีกล่าวไปในตอนต้น 

กล่าวโดยสรุปคือ โปรแกรมภาษาประสาทสัมผัส คือ เครืองมือเปลียนพฤติกรรมทีไม่พึงประสงค์
ของมนุษย์ ด้วยการจัดระเบียบทางความคิด และการใช้ภาษา โดยหลักการของ โปรแกรมภาษาประสาทสัมผัส 
สอดคล้องกับรูปแบบของการสือสารทางจิตวิทยา (Psychological Aspect) ทีพบว่าสิงต่างๆทีเป็นความรู้สึก
นึกคิดของผู้ทีอยู่ในกระบวนการการสือสาร มีอิทธิพลต่อการรับรู้ (Perception) และการแปลความ 
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(Interpretation) เป็นอย่างยิง เพราะสิงทีอยู่ภายในจิตใต้สํานึกนัน จะส่งผลต่อการแสดงออกทางพฤติกรรม
โดยเฉพาะอย่างยิงคือคําพูดและภาษาทีใช้ (พรเพ็ญ เพชรสุขศิริ, 2531: 45) 
 

 
 
ภาพที 2.7  กระบวนการการสือสารภายในบุคคลและระหว่างบุคคล ตามหลักโปรแกรมภาษา 
   ประสาทสัมผัส 
 

2.3.5  ภาพรวมและการแก้ไขปัญหาการสือสาร 
โปรแกรมภาษาประสาทสัมผัสนันมีความเชือมโยงกับมิติสําคัญทัง 7 ประการ ได้แก่ การใช้ประสาท

สัมผัส (Sensory Acuity) การใช้ภาษา (Use of Language) การถอดแบบ (Modeling) ทรัพยากร (Resources) 
สภาวะทรงพลัง (Empowering state) การสร้างสัมพันธ์ (Rapport) และทักษะการสือสาร (Communication 
skill) ซึงถือเป็นภาพรวมของการศึกษาแนวคิดโปรแกรมภาษาประสาทสัมผัส (ดังภาพที 2.9) ซึงสามารถ
อธิบายได้ดังต่อไปนี 
  จากการสัมภาษณ์ สุชาดา แสงสงวน (2553) ในประเด็นทีเกียวข้องภาพรวมของการศึกษาแนวคิด
โปรแกรมภาษาประสาทสัมผัส หรือทีเรียกว่า “NLP Framework” นันคุณสุชาดาได้อธิบายถึงความหมายของ 
7 มิติ โดยเชือมโยงกับประเด็นของการสือสารระหว่างบุคคลและแนวทางการแก้ไขปัญหาไว้ดังนี 

2.3.5.1  ความว่องไวต่อความรู้สึก (Sensory Acuity)  
หมายถึง กระบวนการใดก็ตามทีมนุษย์จะพัฒนาและต้องการทีจะประสบความสําเร็จ

อย่างรวดเร็ว มนุษย์ต้องสามารถทีจะรับรู้ผู้อืนและตนเองได้ ซึงการสือสารระหว่างบุคคลให้ประสบ
ความสําเร็จก็ต้องอาศัยการเรียนรู้รูปแบบการสือสารของผู้อืนเพือให้การสือสารเกิดประสิทธิผล 
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2.3.5.2  การใช้ภาษา (Use of Language)  
โปรแกรมภาษาประสาทสัมผัสประกอบด้วยส่วนสําคัญ คือ เรืองของการใช้ภาษา 

เนืองจากภาษาคือเครืองมือสําคัญในการสือสารทังกับตนเองและผู้อืนทีมีผลต่อการสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลได้  

2.3.5.3  การถอดแบบ (Modeling)  
คือ การศึกษาบุคลิกภาพ ท่าทาง พฤติกรรม การใช้ภาษากาย และภาษาพูด รวมถึงวิธีการ

คิดของบุคคลหนึงๆ จากนันจึงรวบรวมสิงทีได้จากการศึกษา เพือนํามาพัฒนาเป็นตัวแบบในการให้บุคคล
อืนสามารถปฏิบัติตามได้ ซึงโดยส่วนใหญ่จะถอดแบบจากบุคคลทีมีบุคลิกท่าทางการสือสารทีดี และเป็นที
น่าเชือถือของคนทัวไป 

2.3.5.4  ทรัพยากร (Resource)  
คือ การศึกษาสภาวะแวดล้อมรอบตัวของบุคคลทีเราต้องการสือสารด้วยว่าเป็นผู้มี

คุณลักษณะอย่างไร เช่น มีพืนฐานความรู้ในเรืองใดบ้าง สภาพแวดล้อมทีบุคคลนันอาศัยอยู่ สภาวะทาง
อารมณ์เป็นอย่างไร เพือให้สามารถปรับตัวเข้ากับผู้นันได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

2.3.5.5  การสร้างสภาวะทีมีพลัง (Empowering State)  
คือ การสร้างเครืองมือการเปลียนแปลงด้วยการถ่ายทอดผ่านเทคนิคต่างๆของโปรแกรม

ภาษาประสาทสัมผัส เพือให้ผู้อืนสามารถนําไปใช้เปลียนแปลงตนเองได้ เช่น การโน้มน้าวใจให้ผู้ป่วยทาง
จิตไม่ฆ่าตัวตาย ซึงในความเป็นจริงนันผู้บําบัดไม่สามารถติดตามผู้ป่วยไปเพือให้ความช่วยเหลือหรือ
คําแนะนําได้ทุกที ดังนันจึงต้องอาศัยการสร้างสภาวะทางอารมณ์หรือความรู้สึกให้แก่ผู้ป่วย เพือนําไป
ช่วยเหลือตนเองต่อไป แต่โดยส่วนใหญ่มิตินีจะเกียวข้องกับเรืองของการบําบัดผู้ป่วยทีมีภาวะทางจิต 

2.3.5.6  การสร้างความสัมพันธ์ (Rapport)  
คือ การสร้างความคุ้นเคยกับผู้ทีเราต้องการสนทนาด้วย เพือสร้างความไว้วางใจจากผู้ที

เรากําลังสือสารด้วยการถอดแบบลักษณะท่าทาง การพูด ท่วงทํานองในการพูดหรือเคลือนไหว เป็นต้น 
เพือให้ผู้ทีเรากําลังสนทนาด้วยนันรู้สึกว่าเรามีความคล้ายคลึงกับเขา การทําเช่นนีจะช่วยให้การโน้มน้าวใจ
ผู้ฟังนันเป็นไปได้ง่ายขึน  

2.3.5.7  ทักษะการสือสาร (Communication Skill)  
หมายถึง รูปแบบในการสือสารของตนเองและผู้อืนทีเราสนทนาหรือติดต่อสือสารด้วย ซึง

โปรแกรมภาษาประสาทสัมผัส ได้จําแนกทักษะการสือสารออกเป็น 5 ด้านตามระบบประสาทสัมผัสในการรับ
ความรู้สึกของมนุษย์ ได้แก่ การมอง (Visual Sense) การฟัง (Auditory Sense) การดมกลิน (Olfactory 
Sense) การรับรส (Gustatory Sense) และการสัมผัส (Kinesthetic) ซึง O’Connor and Seymour (1993: 28) 
ได้กล่าวว่าทักษะด้านการมอง การฟัง และการสัมผัส เป็นทักษะขันต้นทีสําคัญของระบบประสาท ในขณะที
ทักษะการดมกลิน การรับรสนันไม่มีความสําคัญมากนัก จึงมักจะถูกรวมไว้กับประเภทของทักษะการสัมผัส 
ดังนันจึงเป็นทีมาว่าเหตุใดเมือกล่าวถึงการสือสารตามหลักโปรแกรมภาษาประสาทสัมผัส จึงต้อง
ประกอบด้วยทักษะทังสามเสมอซึงนิยมเรียกกันสันๆตามอักษรย่อว่า วีเอเค (VAK) 
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ภาพที 2.8  ภาพรวมของหลักการโปรแกรมภาษาประสาทสัมผัส 

แหล่งทีมา:  O’Connor and Seymour, 1993: 24. 
 
กล่าวโดยสรุปคือการแก้ไขปัญหาในการสือสารตามหลักโปรแกรมภาษาประสาทสัมผัส ไม่ได้

แตกต่างไปจากวิธีการโดยทัวไปของการจัดการองค์การ แต่แตกต่างกันทีหลักโปรแกรมภาษาประสาทสัมผัส
เน้นการแก้ไขโดยเริมต้นจากตนเอง จากนันจึงเริมสังเกตจากผู้อืนและเก็บรวบรวมไว้เป็นแนวทางในการ
พิจารณาว่าจะสือสารกับใครในรูปแบบใด และด้วยวิธีอะไรซึงเป็นการแก้ไขปัญหาทีระดับบุคคลเป็นสําคัญ 

 
2.3.6  รูปแบบและช่องทางการสือสารตามหลักโประแกรมภาษาประสาทสัมผัส 

  จากการประมวลเนือหาของโปรแกรมภาษาประสาทสัมผัสทีเกียวข้องกับการสือสารระหว่างบุคคล
สรุปได้ว่า โปรแกรมภาษาประสาทสัมผัสได้จําแนกรูปแบบการสือสารของมนุษย์ออกเป็น 4 รูปแบบ ได้แก่ 
รูปแบบการมอง (Visual) รูปแบบการฟัง (Auditory) รูปแบบการสัมผัส (Kinesthetic) และรูปแบบการใช้
เหตุผล (Rational) 
 

 
 

ภาพที 2.9  รูปแบบการสือสารตามหลักโปรแกรมภาษาประสาทสัมผัส 
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ทังนีแต่ละรูปแบบจะมีวิธีในการสร้างความสัมพันธ์และเชือมโยงกับผู้อืนทีแตกต่างกันไป โดยมี
ลักษณะสําคัญร่วมกันในการสือสารกับบุคคลแต่ละรูปแบบ คือ การเรียนรู้เกียวกับถ้อยคําและการ
แสดงออกทีเหมาะสมกับแต่ละรูปแบบ รวมไปถึงความถีในการใช้คําพูดหรือการแสดงออก การจัดระบบ
การสือสารทีมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการควบคุมการไหลของข้อมูลข่าวสารในองค์การให้เป็นไปในทิศทาง
ทีถูกต้อง เป็นไปเพือลดความผิดพลาดหรืออุปสรรคทีอาจเกิดขึนต่อภารกิจขององค์การนัน ทังนีมีหลาย
แนวคิดและวิธีการแก้ไขทีสามารถช่วยให้การสือสารในองค์การเป็นไปอย่างราบรืนยิงขึน การทีองค์การจะ
ประสบความสําเร็จได้นัน การสือสารจึงเป็นเรืองทีผู้นําหรือผู้บริหารไม่อาจละเลยได้ โดยเฉพาะการค้นหา
เทคนิคต่างๆทีก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดําเนินการขององค์การในระยะยาวต่อไป ซึงการเปลียนแปลงและ
พัฒนาองค์การ (Organizations) ทีดีควรเริมจากการเปลียนแปลงในระดับบุคคล (Individuals) เพือเป็นการ
เสริมสร้างรากฐานทีดีในการขับเคลือนองค์การต่อไปในอนาคต 

2.3.6.1  ช่องทางการสือสารตามหลักโปรแกรมภาษาประสาทสัมผัส  
ช่องทางในการรับรู้ข้อมูลของแต่ละบุคคลจะมีลักษณะทีแตกต่างกันออกไป ทังนีเมือ

จําแนกตามกรอบการสือสารของ โปรแกรมภาษาประสาทสัมผัส ซึงแบ่งรูปแบบการสือสารออกเป็น 4 
รูปแบบ ได้แก่ การมอง (Visual) การฟัง (Audiotory) การสัมผัส (Kinesthetic) และการใช้เหตุผล (Rational) 
การจําแนกรูปแบบการสือสารทัง 4 แบบ ไม่ได้หมายความว่าบุคคลหนึงๆจะมีความสามารถในลักษณะใด
ลักษณะหนึง แต่เป็นความโดดเด่นหรือความถนัดของแต่ละบุคคลว่ามีความโดดเด่นในรูปแบบใด ซึงใด
บางกรณีบุคคลหนึงอาจมีความสามารถในการใช้ประสาทสัมผัสทัง 4 ด้าน สําหรับการใช้เหตุผล (Rational) 
นันถูกจําแนกเพิมเติมโดย โลซิเยร์ (2553) ผู้พัฒนาแบบประเมินรูปแบบการสือสารตามหลักโปรแกรม
ภาษาประสาทสัมผัส ซึงมีความสามารถในการสร้างความประทับใจให้แก่ผู้ฟังของเขาในการบรรยายเรือง
ต่างๆ โดยระบุการเลือกใช้ช่องทางการสือสารทีเหมาะสมกับบุคคลแต่ละรูปแบบตารางที 2.6  
 
ตารางที 2.6  วิธีการสือสารทีเหมาะสมการสือสารกับผู้รับสารใน 4 รูปแบบ 
 
การมอง (Visual) การฟัง (Auditory) การสัมผัส (Kinesthetic) การใช้เหตุผล (Rational) 

1) การสาธิต 
2) วีดีทัศน์ 
3) ภาพยนต์ 
4) เอกสารประกอบ 
5) แสดงท่าทางประกอบ 

1) การบรรยาย 
2) การอบรม 
3) การถามตอบ 
4) เสียงตามสาย 
5) การประกาศ 
6) โทรศัพท์ 
7) การประชุม 

1) การทําแบบฝึกหัด 
2) การลงมือปฏิบัติ 
3) การทดลองทําเพือหา
ข้อสรุป 

 

1) การอ้างอิงตัวเลขเพือ
สนับสนุนข้อเท็จจริง 

2) การยกสาเหตุและผลทีจะ
ตามมา 

 

แหล่งทีมา:  โลซิเยร์, 2553: 147149. 
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การสือสารในแต่ละรูปแบบนันจะมีความแตกต่างกัน ในด้านของภาษาพูด การทําความเข้าใจในสิง
ต่างๆ การตีความ รวมไปถึงการปรับตัวเข้ากับบุคคลอืนๆในสังคม รูปแบบการสือสารทัง 4 รูปแบบต่างมี
ข้อดี และข้อด้อยทางการสือสารในตัวเอง สิงสําคัญคือผู้ทีต้องสือสารกับบุคคลอืนอยู่เสมอจําเป็น ต้อง
เรียนรู้และปรับตัวให้เข้ากับบุคคลทีมีการสือสารได้ในทุกรูปแบบ หากกล่าวถึงสังคมองค์การ จะพบว่าการ
สือสารนันส่วนมากจะมีลักษณะการสือสารแบบนายจ้างและลูกจ้าง หัวหน้างานและลูกน้อง และระหว่างเพือน
ร่วมงาน ซึงแน่นอนว่าในสมาชิกในองค์การต่างมีรูปแบบการสือสารทีแตกต่างกันไป ดังนันการศึกษารูปแบบ
การสือสารตามหลักโปรแกรมภาษาประสาทสัมผัส จึงเป็นเครืองมือสําคัญทีเชือว่าจะสามารถพัฒนาการ
สือสารระหว่างบุคคล ระหว่างกลุ่ม และระหว่างหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิงระดับ
ผู้บริหาร ผู้นํา และหัวหน้างานทีจําเป็นอย่างยิงในการฝึกและนําเทคนิคการสือสารทีถูกต้องเหมาะสมกับ
ผู้อืน เพราะไม่เพียงแต่จะช่วยให้การสือสารจะบรรลุตามวัตถุประสงค์เท่านัน แต่โปรแกรมภาษาประสาท
สัมผัส ยังเชือว่าการสือสารทีดีจะช่วยสร้างความสัมพันธ์อันดีแก่เพือนร่วมงานอีกด้วย (วิศิษฐ์ ศรีพิบูลย์, 
2550: 7) 

กล่าวโดยสรุปคือหลักโปรแกรมภาษาประสาทสัมผัสคือแนวคิดทีมีพืนฐานมาจากการศึกษา
แนวคิดและทฤษฎีทางจิตวิทยา ซึงความโดดเด่นของทฤษฎีโปรแกรมภาษาประสาทสัมผัส คือ การให้
ความสําคัญในการศึกษาเรืองรูปแบบการสือสารในระดับบุคคลและระหว่างบุคคลเป็นสําคัญ ถือเป็นการ 
ศึกษาในระดับทีลึกกว่าการศึกษารูปแบบการสือสารในระดับอืนๆ จึงทําให้บุคคลทัวไปมีโอกาสทีจะเข้า ถึง
การรับรู้รูปแบบการสือสารของตนเองและผู้อืนตามหลักประสาทสัมผัสมากขึน 

 

2.4 ผลงานวิจัยทีเกียวข้อง 
 
เนืองจากการศึกษาครังนีเป็นการศึกษาเรืองรูปแบบและการสือสารระหว่างบุคคลขององค์การไทย 

โดยเลือกพยาบาลวิชาชีพเป็นกลุ่มตัวอย่างในการศึกษา ดังนันงานวิจัยเกียวกับการสือสารระหว่างบุคคลที
ประมวลมานัน จึงประกอบด้วยงานวิจัยทังทีเกียวข้องกับรูปแบบและประสิทธิผลการสือสารระหว่างบุคคล
ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลและบุคลากรขององค์การทัวไปของไทยดังนี  

ชวนพิศ คชรักษ์ (2547: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรืองประสิทธิผลการสือสารของพยาบาลตามการรับ 
รู้ของผู้ป่วยโรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครืองมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 170 คน ซึงเป็นผู้ป่วยของโรงพยาบาล เพือศึกษาประสิทธิผลของการสือสารของ
พยาบาลในประเด็นต่างๆ 15 ประเด็น ได้แก่ มารยาทการสือสาร ความสมําเสมอและความต่อเนืองในการ
สือสาร เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม การสร้างความประทับใจ การสร้างความเข้าใจแก่ผู้ป่วย ความชัดเจนใน
การสือสาร การสือสารแบบเป็นรูปธรรม การสร้างความเชือถือและความประทับใจ ความครบถ้วนสมบูรณ์ 
ความรอบคอบ ความกระชับของคําพูด และการใช้ช่องทางการรับสารทีเหมาะกับผู้ป่วย โดยผลการศึกษา
พบว่าอยู่ในระดับดีทังหมดตามลําดับ สําหรับปัญหาการสือสารระหว่างพยาบาลและผู้ป่วยพบว่าผู้ป่วย
ต้องการให้พยาบาลแก้ไข ประกอบด้วย ความรอบคอบในการสือสาร ความน่าเชือถือ และการสือสารให้
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ผู้ป่วยรับทราบถึงประโยชน์ทีผู้ป่วยจะได้รับ การทําให้ผู้ป่วยประทับใจและเห็นด้วยในเหตุผล ความ
สมําเสมอต่อเนือง ความน่าสนใจของการสือสาร การประเมินความสามารถของผู้ป่วยในการรับสาร ความ
เหมาะสมของการใช้ช่องทางการสือสาร ความถูกต้อง ความมีมารยาทและถูกกาลเทศะ ความเป็นรูปธรรม
ของการสือสาร ความเหมาะสมกลมกลืนกับสภาพแวดล้อม ความกระชับของสาร ความชัดเจนของสาร และ
ความสมบูรณ์ของการสือสาร ตามลําดับ ประเด็นทีผู้ป่วยต้องการให้แก้ไขมากทีสุดสามารถสรุปได้ดังนี 
ได้แก่ (1) การแสดงออกทางอารมณ์ สีหน้า ท่าทางของพยาบาล (2) การใช้ภาพ หรืออุปกรณ์ประกอบให้
ผู้ป่วยเห็นภาพและเข้าใจได้ง่าย (3) การสือสารด้วยวาจาทีนุ่มนวลและสุภาพ และ (4) การสังเกต
พฤติกรรมตลอดจนความต้องการของผู้ป่วยว่าต้องการสิงใด อย่างไรก็ดีการศึกษาในครังนีได้มีการศึกษา
ถึงระดับประสิทธิผลการสือสารของพยาบาลวิชาชีพซึงจากงานวิจัยของ กุลวดี อภิชาติบุตร สมใจ ศิระกมล 
(2548: บทคัดย่อ) ทีศึกษาเรืองสมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพจํานวน 427 คน ทีปฏิบัติงานในโรง พยาบาล
ระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิในเขตภาคเหนือ ศึกษาทังสิน 15 สมรรถนะ แต่จากการศึกษาครังนี ได้
สนใจศึกษาเฉพาะสมรรถนะที 8 คือการติดต่อสือสารกับบุคคล ครอบครัว กลุ่มคน และชุมชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ผลการศึกษาพบว่าพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลระดับทุติยภูมิและตติยภูมิมีสมรรถนะใน
ระดับสูงอภิปรายได้ว่า พยาบาลเป็นบุคลากรในทีมสุขภาพทีต้องปฏิบัติงานกับผู้ใช้บริการ ครอบครัว กลุ่ม
คน และชุมชนโดยการให้ข้อมูล แลกเปลียนข้อมูลข่าวสารอย่างต่อเนืองตลอดกระบวนการของการดูแลรักษา
จนถึงผู้ป่วยกลับไปอยู่บ้าน และการสือสารและการสร้างสัมพันธภาพถือเป็นพืนฐานสําคัญของการพยาบาล 
ในขณะทีพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลระดับปฐมภูมิ มีสมรรถนะในระดับปานกลาง  

เนืองจากลักษณะของผู้รับบริการมักเป็นประชาชนในพืนที จึงทําให้พยาบาลวิชาชีพรับรู้ว่าตนเองมี
สมรรถนะในระดับปานกลาง และพบว่าอายุ ประสบการณ์การทํางาน และระดับการศึกษาไม่มีความสัมพันธ์
กับสมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพ ยกเว้นการได้รับการศึกษาอบรมซึงพบว่ามีความสัมพันธ์กับการพัฒนา
สมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพ จากงานวิจัยนีทําให้เห็นว่าการพัฒนาทักษะในด้านการสือสารและด้านอืนๆ
ของพยาบาลวิชาชีพนันคือการให้ความรู้และการอบรมทักษะให้แก่พยาบาลวิชาชีพ สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ ดวงจันทร์ วงษ์สุวรรณ  (2507: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรืองผลของการฝึกพฤติกรรมการแสดงออกอย่าง
เหมาะสม ต่อการทํางานเป็นทีมของบุคลากรการพยาบาล ซึงเป็นการวิจัยแบบกึงทดลอง โดยมีวัตถุประสงค์
เพือศึกษาผลของการฝึกพฤติกรรมการแสดงออกอย่างเหมาะสมต่อการทํางานเป็นทีมของบุคลากรการ
พยาบาล ผลการวิจัยพบว่าบุคลากรการพยาบาลกลุ่มทีได้รับการฝึกพฤติกรรมการแสดงออกอย่างเหมาะสมมี
ระดับคะแนนอยู่ในระดับสูงกว่ากลุ่มทีไม่ได้รับการฝึกพฤติกรรมการแสดงออกอย่างเหมาะสม และคะแนน
การทํางานเป็นทีมของบุคลากรการพยาบาลภายหลังได้รับการฝึกพฤติกรรมการแสดงออกอย่างเหมาะสมจะ
อยู่ในระดับสูงกว่าก่อนได้รับการฝึกพฤติกรรมการแสดงออกอย่างเหมาะสมอยู่ในระดับสูงกว่าก่อนได้รับ
พฤติกรรมการแสดงออกจากผลการวิจัยดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าการฝึกพฤติกรรมการแสดงออกอย่าง
เหมาะสมมีผลทําให้การทํางานเป็นทีมของบุคลากรการพยาบาลเพิมสูงขึน จึงสนับสนุนว่าการได้รับการ
ฝึกฝนของพยาบาลมีผลต่อพัฒนาการในด้านต่างๆทีได้รับการฝึกฝนจริง 

สําหรับรูปแบบการสือสารของสมาชิในองค์การทัวไปทีมีลักษณะคล้ายคลึงกับการศึกษาในครังนี 
ได้แก่ งานวิจัยของ อรุณี ธํารงค์ประดิษฐ์ (2549: บทคัดย่อ) ทีศึกษารูปแบบการติดต่อสือสารของผู้บริหาร 
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บริษัท เนสเล่ท์ (ไทย) จํากัด ส่วนธุรกิจผลิตภัณฑ์แช่เย็น ตามความคิดเห็นของพนักงาน 30 คน โดยใช้ตัว
แบบรูปแบบการติดต่อสือสารของผู้บริหารของ Eileen M. Russo (1995) 4 รูปแบบ คือ แบบสังการ แบบใช้
อารมณ์ แบบเห็นอกเห็นใจ โดยวัดพฤติกรรม 4 ทังลักษณะ ได้แก ภาษาพูด ลักษณะการพูด ภาษากาย และ
พืนทีส่วนตัว ซึงผลการศึกษาพบว่าพนักงานมีความเห็นต่อผู้บริหาร บริษัท เนสเล่ท์ (ไทย) จํากัด ส่วน
ธุรกิจผลิตภัณฑ์แช่เย็น ว่าด้านภาษาพูด เป็นแบบผสมผสานระหว่างแบบสังการ แบบใช้อารมณ์ แบบเห็นอก
เห็นใจ และแบบมีระเบียบ ด้านลักษณะการพูด เป็นแบบมีระเบียบ และด้านการใช้ภาษากาย และด้านพืนที
ส่วนตัว เป็นแบบใช้อารมณ์ และแบบสังการ นอกจากนียังพบว่าคุณลักษณะของกลุ่มผู้บริหารเป็นผู้ฟังทีดี 
มีการแสดงออกทางภาษาพูด และบุคลิกภาพทีน่าเชือถือ 

นิฐิกุล ชูแก้ว (2550: บทคัดย่อ) ศึกษาเรืองพฤติกรรมการสือสารในองค์กรของพนักงานกรณีศึกษา: 
ระดับหัวหน้างานของฝ่ายผลิต 1 ในบริษัทแอพพาเรล แอ็ฟวีนิว จํากัด และผลทีได้พบว่าพฤติกรรมทางด้าน
บวกของหัวหน้า ได้แก่ 1) การติดตามงานและการประเมินผลงานอย่างไม่เป็นาทารการ 2) หัวหน้างานจะเตรียม
ข้อมูลให้พร้อมทุกครังทีจะนําเสนองาน และ 3) หัวหน้างานจะมีการประเมินและให้ผลสะท้อนกลับ (Feedback) 
ข้อมูลทีได้รับมาเป็นประจํา ส่วนพฤติกรรมทางด้านบวกทีบุคลากรควรไดรับการพัฒนาได้แก่ 1) การให้ลูกน้อง
รายงานความคืบหน้า 2) การเปิดโอกาสให้ลูกน้องได้แสดงความคิดเห็น 3) ความสามารถในการจูงใจ 4) การใช้
บันทึกช่วยจําและ 5) การทําความเข้าใจในเรืองต่างๆให้ตรงกับผู้ส่งสาร สําหรับพฤติกรรมด้านลบทีเป็นข้อดี
ของหัวหน้างาน ได้แก่ 1) การจํากัดเรืองการแสดงความคิดเห็นของพนักงาน 2) การสังงานหรือมอบหมายงาน
ไปให้ผู้ใต้บังคับบัญชาโดยผ่านบุคคลอืนและ 3) พฤติกรรมทีจะไม่ติดต่อสือสารกับหน่วยงานอืน หากไม่
จําเป็นจริง ส่วนพฤติกรรมด้านลบทีควรปรับปรุงของหัวหน้างาน ได้แก่ 1) การใช้วิธีการสังงานในลักษณะเป็น
ทางการมากกว่าขอความร่วมมือ 2) หัวหน้างานพบว่าปัญหาทีเกิดจากการสือสารในหน่วยงานนันเกิดซําและ 3) 
หัวหน้างานรู้สึกเป็นภาระทีต้องหาข้อมูลให้คนอืน แต่ก็หาข้อมูลให้เพือให้ทํางานบรรลุสําเร็จร่วมกัน 

นอกจากนียังได้ศึกษางานวิจัยทีเกียวกับค่านิยมในการปฏิบัติงานของคนไทย ทีมีส่วนสําคัญในการ
อภิปรายผลการศึกษาด้านพฤติกรรมการสือสารระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาในองค์การไทย
เพิมเติมดังนี จากการศึกษาของ วัชรพล ศุภจักรวัฒนา (2550: บทคัดย่อ) เรืองค่านิยมการทํางานของคนไทย 
ในทัศนะของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยมีวัตถุประสงค์ทีจะอธิบายค่านิยมการทํางานของคนไทย ใน
ทัศนะของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จํานวน 235 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครืองมือในการเก็บข้อ 
มูล ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีทัศนะว่าคนไทยยังยึดถือค่านิยมในการทํางานแบบถือ
ฐานานุรูป ค่านิยมการทํางานแบบถือสัมพันธ์ส่วนตัวค่านิยมการทํางานแบบปัจเจกบุคคล ค่านิยมการทํางาน
แบบเล็งผลปฏิบัติ ค่านิยมการทํางานแบบหลีกเลียงความขัดแย้ง และค่านิยมการทํางานแบบอํานาจนิยมอยู่
ในระดับมาก แต่ค่านิยมการทํางานแบบรักสนุก และค่านิยมการทํางานแบบทางสายกลาง สมาชิกฯส่วนใหญ่ให้
ทัศนะว่าคนไทยยึดถือค่านิยมทังสองเพียงในระดับปานกลางเท่านัน ในส่วนของค่านิยมในการทํางานของตัว
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติเองพบว่า สมาชิกฯส่วนใหญ่จะยึดถือค่านิยมการทํางานแบบถือฐานานุรูป 
ค่านิยมการทํางานแบบถือสัมพันธ์ส่วนตัว ค่านิยมการทํางานแบบปัจเจกบุคคล และค่านิยมการทํางานแบบ
เล็งผลปฏิบัติ ในระดับมาก แต่ค่านิยมการทํางานแบบหลีกเลียงความขัดแย้ง ค่านิยมการทํางานแบบอํานาจ
นิยม ค่านิยมการทํางานแบบรักสนุก และค่านิยม การทํางานแบบทางสายกลางนัน สมาชิกฯนัน ยึดถือเพียงใน
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ระดับปานกลางเท่านัน ซึงสิงทีได้จากการทบทวนวรรณกรรมข้างต้นสะท้อนให้เห็นว่าโดยส่วนใหญ่ของ
บุคลากรในองค์การนันมีรูปแบบหรือคุณลักษณะในด้านต่างๆแตกต่างกันออกไป ซึงอาจจะถูกกําหนดด้วยตัว
แปรต่างๆ เช่น เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์การทํางาน หรืออาชีพทีแตกต่างกัน ในส่วนของ
ประสิทธิผลการสือสาร ส่วนใหญ่จะทําการศึกษาโดยยึดหลักของการจําแนกตามการสือสารของมนุษย์ ได้แก่ 
การสือสารด้วยภาษาถ้อยคํา (Verbal Language) หรือภาษาทีไม่ใช่ถ้อยคํา (Nonverbal Language) ตลอดจน
ช่องทาง (Channel) การสือสารทีใช้กับผู้อืน เป็นต้น ทังนีเพือให้การศึกษาวิจัยทีได้สอดคล้องกับสภาพสังคม
ทีทําการวิจัยมากทีสุด ดังนันผลงานวิจัยต่างๆทีนํามาสรุปความไว้นันจึงเป็นแนวทางทีนํามาสู่การออกแบบ
กรอบแนวคิด แนวทางการศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูล ตลอดจนการสรุปและอภิปายผล เพือให้ข้อมูลทีได้มี
ความน่าเชือถือและสามารถนําผลการวิจัยทีได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป 
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ตารางที 2.7  แนวคิดและทฤษฎีทีเกียวข้องกับการศึกษา 
 

แนวคิดและทฤษฎี แหล่งอ้างอิงแนวคิดและทฤษฎี รายละเอียด 

1) ทฤษฎีการรับรู้ (Perception 
process) 

DeVito, Joseph A., (2000) กระบวนการสือสารภายในตัวบุคคล ประกอบด้วยทํางาน 3 ขันตอน ได้แก่ ขันตอนการกระตุ้นทีประสาทรับสัมผัส (Sensory stimulation occurs) 
ขันตอนการรวบรวมเรียบเรียงเพือประมวลผลสิงเร้า (Sensory stimulation is organized) และขันตอนการประเมินค่าหรือตีความ (Sensory 
stimulation is interpretedevaluated) 

2) ทฤษฎีการรับรู้ตนเอง (Self 
Perception) และการเปิดเผย
ตนเอง (Self Disclosure) 

Sidney Jourard อ้างถึงใน 
Littlejohn, (1996) 

การมีแนวคิดทีเกียวข้องกับตนเองมีผลต่อการสือสารระหว่างบุคคลใน 2 ประเด็นได้แก่ การตีความและการแสดงปฏิกิริยาตอบสนองต่อสิงที
ได้รับ และการเลือกรูปแบบวิธีการสือสารกับผู้อืนตามแนวคิดของตนเองทีมีต่อผู้อืน 

3) ทฤษฎีความเท่าเทียมกัน 
(Equity Theory) 

J.S. Adams  ได้ศึกษาการใช้วิจารณญาณของบุคคลในการพิจารณาความยุติธรรมของผลงานหรือสิงทีจะได้รับกับปัจจัยนําเข้าทีใส่เข้าไปในงาน เช่น ความรู้ 
ทักษะ ประสบการณ์ และความพยายาม ซึงผลจากการศึกษาพบว่าบุคลากรทีมีความรู้สึกไม่ได้รับความเท่าเทียมจะแสดงพฤติกรรมต่างๆ โดยลด
ความพยายามในการทํางานลด มีขวัญและกําลังใจตํา ไม่ให้ความร่วมมือ ขาดงาน หรือลาออกจากงาน เป็นต้น ซึงล้วนแต่มีผลเสียต่อองค์การ
ด้วยกันทังสิน 

4) ทฤษฎีลดความไม่แน่ใจ 
(Uncertainly Reducion 
Theory) 

(Littlejohn, 1996) เป็นทฤษฎีทีเกิดจากแนวคิดของ Charles Berger และคณะทีตังอยู่บนสมมติฐานสําคัญในเรืองของเหตุผลและการสือสารเพือรักษาความสัมพันธ์ 
โดยอธิบายว่าคนเราต้องการอยู่ในสถานการณ์ทีตนเองควบคุมได้ ซึงประกอบด้วยปัจจัยทางจิตวิทยาสําคัญ 2 ส่วนได้แก่ การรู้จักตนเอง และการ
รู้จักผู้อืน เพือมุ่งพัฒนาความสัมพันธ์ของตนเองและผู้อืนให้ดีขึน  

5) ทฤษฎีความดึงดูดใจ 
(Attraction Theory) 

Duran and Kelly (1998) และ 
กรรณิการ์ อัศวดรเดชา (2553) 

การสร้างความรู้สึกในด้านบวกให้แก่คู่สือสารเป็นการรักษาสัมพันธภาพระหว่างบุคคลได้เป็นอย่างดี ซึงประกอบด้วยปัจจัยสําคัญ เช่น รูปลักษณ์ 
(Physical Attraction) ความใกล้ชิด (Proximity) การเสริมแรงกันและกัน (Reinforcement) และความคล้ายคลึงกัน (Similarity) เป็นต้น 

6) โปรแกรมภาษาประสาทสัมผัส 
(NeuroLinguistic 
Programming) 

Dilts and DeLozier (2000) และ 
Alder (1964: 4) 

โปรแกรมภาษาประสาทสัมผัส คือ การศึกษากระบวนการสือสารภายในตัวบุคคลทีประกอบไปด้วยอวัยวะรับสัมผัสทีทําหน้าทีรับข้อมูลต่างๆผ่าน
เข้าสู่การประมวลผลโดยสมองจากนันจึงตีความและแปลผลอันมีผลต่อการแสดงออกทางด้านวัจนภาษา และอวันจภาษา ของมนุษย์ 

7) หน้าต่างโจฮารี  (Johari 
Window) 

Johari Window (1955) คือเครืองมือทีนิยมนํามาใช้ในการอธิบายการเปิดเผยตนเอง ทังในส่วนทีตนรู้ และในส่วนวทีผู้อืนรับรู้ตัวเรา ประกอบด้วย 4 ส่วนสําคัญได้แก่ 
ส่วนที 1: ส่วนเปิด (Open) คือ ส่วนที 2: ส่วนบอด (Blind) ส่วนที 3: ส่วนซ่อนเร้น (Hidden) และส่วนที 4: ส่วนไม่รู้ (Unknow) คือ ส่วนที
ตนเองไม่รู้และผู้อืนก็ไม่รู้ แต่เป็นทีบรรจุขีดความสามารถและความถนัดต่างๆ ทียังไม่ค้นพบ และยังไม่เป็นทีรู้จัก 
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ตารางที 2.7  (ต่อ) 

 
แนวคิดและทฤษฎี แหล่งอ้างอิงแนวคิดและทฤษฎี รายละเอียด 

8) แบบจําลองการสือสารของ
เบอร์โล (Berlo Model) 

David K. Berlo (1960) แบบจําลองทีมีลักษณะการสือสารเป็นเส้นตรง (Linear Model) จึงเหมาะสมกับการสือสารในลักษณะของการแลกเปลียนข่าวสารระหว่างบุคคล 
(Rogers, 1986: 196)โดยมีองค์ประกอบทีสําคัญ ได้แก่ ผู้เข้ารหัสสารหรือผู้ส่งสาร (Source) สาร (Message) ช่องทาง (Channel) และผู้ถอดรหัส
สารหรือผู้รับสาร (Reciever) โดยทัวไปแบบจําลองของเบอร์โลส่วนใหญ่มักถูกเรียกตามอักษรย่อตามองค์ประกอบทัง 4 ของแบบจําลองว่า SMCR 
(David K. Berlo, 1960: 32) 

9) แบบจําลองการสือสารเชิง
จิตวิทยา 

Trenholm (1995) แบบจําลองทีอธิบายสิงทีเกิดขึนภายในสมอง (Inside the heads) ของผู้เกียวข้องในกระบวนการสือสาร โดยมีแนวคิดว่า สารทีถูกส่งออกไปยังผู้รับ
สารคือสารทีถูกสร้างและตีความตามปัจจัยทัง 5 ทีกล่าวมาในขณะนันๆ ซึงสอดคล้องกับแบบจําลองการสือสารทางเดียวของเบอร์โลใน
องค์ประกอบของผู้ถอดรหัสสารหรือผู้รับสาร (Reciever) 

 

ตารางที 2.8  ผลงานวิจัยทีเกียวข้องกับการศึกษา 
 
ลําดับ ผู้วิจัย หัวข้อวิจัย วัตถุประสงค์ วิธีการศึกษา กลุ่มตัวอย่าง ผลการวิจัยโดยสรุป 

1.  สุกันยา  
ชลิดาพงษ์ 
(2540)  

การเปิดเผยตนเองของ
ผู้หญิงและผู้ชายใน
องค์กรไทย ที 

เพือศึกษาการเปิดเผย
ตนเองระหว่างเพศ
หญิงและเพศชายใน
องค์กรไทย 

ใช้
แบบสอบถาม 
ร่วมกับการ
สัมภาษณ์ 

สมาชิกองค์กร
ไทย 420 คน 

พบว่าลักษณะการเปิดเผยของผู้หญิงและผู้ชายมีความแตกต่างกันคือผู้หญิงจะใช้อารมณ์และความรู้สึกใน
การเปิดเผยตนเองอย่างไม่ยังคิด ในขณะทีผู้ชายจะมีการคิดไตร่ตรองก่อนทีจะเปิดเผยตนเอง นอกจากเพศ
หญิงจะเปิดเผยตนเองในเรืองของปัญหาทีเกิดจากการทํางาน ในขณะทีเพศชายจะเปิดเผยตนเองเรืองของ
ความสําเร็จในการทํางาน โดยทังสองเพศจะไม่เปิดเผยตนเองกับเพศตรงข้าม 

2.  ชลทิพย์  
อัศวกาญจน์ 
(2546) 

การสือสารของ
ผู้บังคับบัญชาเพือ
สร้างการยอมรับจาก
ผู้ใต้บังคับบัญชาทีมี
อาวุโสมากกว่าใน
องค์กรไทย 

เพือศึกษาสถานภาพ
การยอมรับในบทบาท
การทํางานของ
ผู้บังคับบัญชาทีมี
อาวุโสน้อยกว่า
ผู้ใต้บังคับบัญชา 

ใช้
แบบสอบถาม 
ร่วมกับการ
สัมภาษณ์ 

สมาชิกองค์กร
ไทย 247 คน 

1. ผู้ใต้บังคับบัญชายอมรับผู้บังคับบัญชาทีอาวุโสน้อยกว่า จากความสามารถและวิสัยทัศน์ในการทํางาน 
2. การใช้กลยุทธ์ทีสร้างการยอมรับได้แก่ การสังการ (ด้วยความเป็นกันเอง) การให้ข้อมูลงาน (ชีแจง
อย่างละเอียด) การให้คําปรึกษา (เปิดโอกาสให้ซักถามตลอดเวลา) การสอนงาน (ทําให้ดูเป็นตัวอย่าง) 
การติดตามงาน (ใช้คําพูดสุภาพ ให้เกียรติ และรักษานําใจ) การจูงใจในการทํางาน (ให้ลูกน้องมีส่วน
ร่วมโดยขอความเห็น) การประเมินผลทางบวก (ชมเชยเมืองานสําเร็จ) การประเมินผลทางลบ (ไม่
ตําหนิต่อหน้าผู้อืน) และการนําประชุม (เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมกัน) 
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ตารางที 2.8  (ต่อ) 
 
ลําดับ ผู้วิจัย หัวข้อวิจัย วัตถุประสงค์ วิธีการศึกษา กลุ่มตัวอย่าง ผลการวิจัยโดยสรุป 

3.  ชวนพิศ  
คชรักษ์ (2547) 

ประสิทธิผล
การสือสารของ
พยาบาลตาม
การรับรู้ของ
ผู้ป่วย
โรงพยาบาล
นครพิงค์ 
เชียงใหม่ 

ศึกษาประสิทธิผล
ของการสือสารทัง 
15 ประเด็น  

ใช้แบบสอบถาม
เป็นเครืองมือใน
การเก็บรวบรวม
ข้อมูล 

ผู้ป่วยของ
โรงพยาบาลนคร
พิงค์ เชียงใหม่ 

ประสิทธิผลของการสือสารอยู่ในระดับดีทัง 15 ประเด็น เรียงลําดับจากประเด็นทีมีคะแนนเฉลีย
มากไปหาน้อยดังนั พยาบาลมีการสือสารกับผู้ป่วยอย่างมีมารยาทและถูกกาลเทศะ มีการสือสาร
กับผู้ป่วยอย่างสมําเสมอจต่อเนือง มีการสือสารทีเหมาะสมกลมกลืนกับสภาพแวดล้อมของผู้ป่วย 
มีการสือสารทีทําให้ผู้ป่วยประทับใจและเห็นด้วยในเหตุผล มีการสือสารทีทําให้ผู้ป่วยเกิดความ
สนใจ มีการสือสารทีทําให้ผู้ป่วยเข้าใจและปฏิบัติตนได้ถูกต้อง มีการสือสารทีทําให้ผู้ป่วยรับรู้ถึง
ผลประโยชน์ทีจะได้รับ มีการสือสารได้อย่างแจ่มแจ้งและชัดเจน มีการสือสารอย่างเป็นรูปธรรม
ทําให้ผู้ป่วยมองเห็นภาพตามความเป็นจริง มีการสือสารทีทําให้ผู้ป่วยเกิดความเชือถือและความ
ไว้วางใจ มีการสือสารทีครบถ้วนสมบูรณ์และเป็นประโยชน์แก่ผู้ป่วย มีความรอบคอบในการให้
ข้อมูลหรือเปิดเผยข้อมูลของผู้ป่วย มีการสือสารทีใช้คําพูดอย่างกระชับและเข้าใจง่าย มีการ
สือสารทีมีการประเมินความสามารถในการรับสารของผู้ป่วย และใช้ช่องทางการสือสารทีเหมาะสม
กับผู้ป่วย 

4.  กุลวดี อภิชาติบุตร 
และ 
สมใจ  
ศิระกมล (2548) 

สมรรถนะของ
พยาบาล
วิชาชีพ 

วัตถุประสงค์ของ
การศึกษาครังนีคือ
เพือศึกษาสมรรถนะ
ของพยาบาลวิชาชีพ
ทีปฏิบัติงานใน
โรงพยาบาลระดับ
ปฐมภูมิ ทุติยภูมิ 
และตติยภูมิ รวมทัง
การศึกษาปัจจัยทีมี
ผลต่อสมรรถนะของ
พยาบาลวิชาชีพ  

การศึกษากึง
ทดลอง 

พยาบาลวิชาชีพที
ปฏิบัติงานใน
โรงพยาบาลระดับ
ปฐมภูมิ ทุติยภูมิ 
และตติยภูมิใน
เขตภาคเหนือ 

โดยผลการศึกษาพบว่า สมรรถนะโดยรวมของพยาบาลวิชาชีพทีปฏิบัติงานในรงพยาบาลระดับ
ปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิอยู่ในระดับปานกลาง และพบว่าอายุ ประสบการณ์การทํางาน และ
ระดับการศึกษาไม่มีความสัมพันธ์กับสมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพ ส่วนการได้รับการศึกษา
อบรมมีความสัมพันธ์กับสมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพ 
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ตารางที 2.8  (ต่อ) 
 
ลําดับ ผู้วิจัย หัวข้อวิจัย วัตถุประสงค์ วิธีการศึกษา กลุ่มตัวอย่าง ผลการวิจัยโดยสรุป 

5.  ดวงจันทร์ วงษ์
สุวรรณ 
(2507) 

ผลของการฝึก
พฤติกรรมการ
แสดงออกอย่าง
เหมาะสม ต่อการ
ทํางานเป็นทีม
ของบุคลากรการ
พยาบาล 

1. เปรียบเทียบการทํางานเป็นทีมของ
บุคลากรการพยาบาล ระหว่างกลุ่มที
ได้รับการฝึกพฤติกรรมการแสดงออก
อย่างเหมาะสมกับกลุ่มทีปฏิบัติงาน
ตามปกติ และ  
2. เปรียบเทียบการทํางานเป็นทีมของ
บุคลากรการพยาบาล ก่อนและหลัง
การฝึกพฤติกรรมการแสดงออกอย่าง
เหมาะสม 

การวิจัยแบบกึง
ทดลอง  

บุคลากรการพยาบาลตึก
ศัลยกรรมอุบัติเหตุชาย 
โรงพยาบาลชลบุรี จํานวน 
37 คน แบ่งเป็นกลุ่ม
ทดลอง 17 คน และกลุ่ม
ควบคุม 20 คน 

1. คะแนนการทํางานเป็นทีมของบุคลากรการพยาบาลกลุ่มทีได้รับการฝึก
พฤติกรรมการแสดงออกอย่างเหมาะสมอยู่ในระดับสูงกว่ากลุ่มทีไม่ได้รับการ
ฝึกพฤติกรรมการแสดงออกอย่างเหมาะสมอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (pvalue 
< .001)  
2. คะแนนการทํางานเป็นทีมของบุคลากรการพยาบาลภายหลังได้รับการฝึก
พฤติกรรมการแสดงออกอย่างเหมาะสมจะอยู่ในระดับสูงกว่าก่อนได้รับการฝึก
พฤติกรรมการแสดงออกอย่างเหมาะสมอยู่ในระดับสูงกว่าก่อนได้รับ
พฤติกรรมการแสดงออกอย่างเหมาะสมอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p
value<.001) จากผลการวิจัยดังกล่าวแสดงว่า การฝึกพฤติกรรมการแสดงออก
อย่างเหมาะสมมีผลทําให้การทํางานเป็นทีมของบุคลากรการพยาบาลเพิม
สูงขึน 

6.  อรุณี  
ธํารงค์
ประดิษฐ์ 
(2549) 

รูปแบบการ
ติดต่อสือสารของ
ผู้บริหาร บริษัท 
เนสเล่ท์ (ไทย) 
จํากัด ส่วนธุรกิจ
ผลิตภัณฑ์แช่เย็น 
ตามความคิดเห็น
ของพนักงาน 

ศึกษารูปแบบและลักษณะการ
ติดต่อสือสารด้านภาษาพูด และภาษา
กาย 

ใช้แบบสอบถาม   พนักงานบริษัท 30 คน ซึงผลการศึกษาพบว่าพนักงานมีความเห็นต่อผู้บริหาร บริษัท เนสเล่ท์ (ไทย) 
จํากัด ส่วนธุรกิจผลิตภัณฑ์แช่เย็น ว่าด้านภาษาพูด เป็นแบบผสมผสาน
ระหว่างแบบสังการ แบบใช้อารมณ์ แบบเห็นอกเห็นใจ และแบบมีระเบียบ 
ด้านลักษณะการพูด เป็นแบบมีระเบียบ และด้านการใช้ภาษากาย และด้าน
พืนทีส่วนตัว เป็นแบบใช้อารมณ์ และแบบสังการ นอกจากนียังพบว่า
คุณลักษณะของกลุ่มผู้บริหารเป็นผู้ฟังทีดี มีการแสดงออกทางภาษาพูด และ
บุคลิกภาพทีน่าเชือถือ 
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ตารางที 2.8  (ต่อ) 
 
ลําดับ ผู้วิจัย หัวข้อวิจัย วัตถุประสงค์ วิธีการศึกษา กลุ่มตัวอย่าง ผลการวิจัยโดยสรุป 

7.  นิฐิกุล ชูแก้ว 
(2550) 

พฤติกรรมการสือสาร
ในองค์กรของ
พนักงาน กรณีศึกษา : 
ระดับหัวหน้างานของ
ฝ่ายผลิต1 ในบริษัท
แอพพาเรล แอ็ฟวีนิว 
จํากัด 

1. ศึกษาแนวคิดทีเกียวข้อง
กับการสือสารและการจัดการ
สือสารในองค์กร  
2. ศึกษารูปแบบการสือสาร
ในองค์กรผลิตเสือผ้า
สําเร็จรูป และ  
3. ศึกษาพฤติกรรมการ
สือสารในองค์กรของพนักงาน
ระดับหัวหน้างานของฝ่าย
ผลิต 1 ในบริษัทแอพพาเรล 
แอ็ฟวีนิว จํากัด 

ใช้แบบสอบถาม
เป็นเครืองมือใน
การเก็บรวบรวม
ข้อมูล  

ประกอบด้วย
ระดับหัวหน้า
หมวด หัวหน้า
แผนก และ
หัวหน้าแผนก
อาวุโส 
 

พฤติกรรมทางด้านบวกทีเป็นจุดดี ได้แก่ 
1) การติดตามงานและการประเมินผลงานอย่างไม่เป็นาทารการ 2) หัวหน้างานจะ
เตรียมข้อมูลให้พร้อมทุกครังทีจะนําเสนองาน 3) หัวหน้างานจะมีการประเมินและ
ให้ผลสะท้อนกลับ (Feedback) ข้อมูลทีได้รับมาเป็นประจํา  
พฤติกรรมทางด้านบวกทีควรไดรับการพัฒนา ได้แก่ 
1) การให้ลูกน้องรายงานความคืบหน้า 2) การเปิดโอกาสให้ลูกน้องได้แสดงความ
คิดเห็น 3) ความสามารถในการจูงใจ 4) การใช้บันทึกช่วยจํา 
5) การทําความเข้าใจในเรืองต่างๆให้ตรงกับผู้ส่งสาร 
พฤติกรรมด้านลบ ทีเป็นข้อดีของหัวหน้างาน ได้แก่  
1) การจํากัดเรืองความคิดเห็นของพนักงาน 2) การสังงาน หรือมอบหมายงานไปให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาโดยผ่านบุคคลอืน 3) พฤติกรรมทีจะไม่ติดต่อสือสารกับหน่วยงานอืน 
หากไม่จําเป็น  
พฤติกรรมด้านลบ ทีควรปรับปรุงของหัวหน้างาน ได้แก่  
1) การใช้วิธีการสังงานในลักษณะเป็นทางการมากกว่าขอความร่วมมือ 2) หัวหน้างาน
พบว่าปัญหาทีเกิดจากการสือสารในหน่วยงานนัน เกิดซํา ๆ 3) หัวหน้างานรู้สึกเป็น
ภาระทีต้องหาข้อมูลให้คนอืน ๆ แต่ก็หาข้อมูลให้ เพือให้ทํางานบรรลุสําเร็จร่วมกัน 
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ตารางที 2.8  (ต่อ) 
 
ลําดับ ผู้วิจัย หัวข้อวิจัย วัตถุประสงค์ วิธีการศึกษา กลุ่มตัวอย่าง ผลการวิจัยโดยสรุป 

8.  วัชรพล ศุภจักรวัฒนา 
(2552) 

ค่านิยมในการ
ทํางานของคนไทย 
ในทัศนคติของ
สมาชิกสภานิติ
บัญญัติแห่งชาติ 

เพือศึกษา  
1. ค่านิยมในการ
ทํางานของคนไทย  
2. ค่านิยมการทํางาน
ของสมาชิกสภานิติ
บัญญัติแห่งชาติ  
3. ปัจจัยทีมีผลต่อ
ค่านิยมในการทํางาน
ของสมาชิกสภานิติ
บัญญัติแห่งชาติ 

ใช้แบบสอบถาม
เป็นเครืองมือใน
การเก็บรวบรวม
ข้อมูล 

สมาชิกสภานิติ
บัญญัติแห่งชาติ 
จํานวน 235 คน 

ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มีทัศนะว่าคนไทยยังยึดถือค่านิยมในการทํางาน
แบบถือฐานานุรูป ค่านิยมการทํางานแบบถือสัมพันธ์ส่วนตัวค่านิยมการทํางานแบบปัจเจก
บุคคล ค่านิยมการทํางานแบบเล็งผลปฏิบัติ ค่านิยมการทํางานแบบหลีกเลียงความขัดแย้ง 
และค่านิยมการทํางานแบบอํานาจนิยมอยู่ในระดับมาก แต่ค่านิยมการทํางานแบบรักสนุก 
และค่านิยมการทํางานแบบทางสายกลาง สมาชิกฯส่วนใหญ่ให้ทัศนะว่าคนไทยยึดถือค่านิยม
ทังสองเพียงในระดับปานกลางเท่านัน  
ในส่วนของค่านิยมในการทํางานของตัวสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติเองพบว่า สมาชิกฯ
ส่วนใหญ่ ยึดถือค่านิยมการทํางานแบบถือฐานานุรูป ค่านิยมการทํางานแบบถือสัมพันธ์
ส่วนตัว ค่านิยมการทํางานแบบปัจเจกบุคคล และค่านิยมการทํางานแบบเล็งผลปฏิบัติ ใน
ระดับมาก แต่ค่านิยมการทํางานแบบหลีกเลียงความขัดแย้ง ค่านิยมการทํางานแบบอํานาจ
นิยม ค่านิยมการทํางานแบบรักสนุก และค่านิยม การทํางานแบบทางสายกลางนัน สมาชิกฯ
นัน ยึดถือเพียงในระดับปานกลางเท่านัน 
ในด้านของตัวแปรทีมีผลต่อค่านิยม ได้แก่ อาชีพ รายได้ และการศึกษา ทีมีผลต่อค่านิยมใน
การทํางานแต่ละรูปแบบของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ แตกต่างกัน 

9.  Donald J. Cegala, 
Sydel Sokuvitz and 
Aloson F.Alexander 
(1979) 

An Investigation of 
Eye Gaze and Its 
Relation to Selected 
Verbal Behavior 

   เรืองความสัมพันธ์ของพฤติกรรมการหลบสายตากับวัจนภาษา โดยผลการศึกษาพบว่า การ
หลีกเลียงการสบตานันเป็นพฤติกรรมทีเกิดขึนโดยสัมพันธ์กับเรืองของวัจนภาษา เช่น รูป
ประโยค โครงสร้างของประโยคความเดียว ประโยคความรวม และประโยคความซ้อน ซึง
สนับสนุนสมมติฐานการศึกษาทีว่าพฤติกรรมการหลบสายตานันส่วนหนึงมาจากเรืองของวัจ
นภาษา เช่น การอยู่ในสถานการณ์ทีได้รับคําถามทียากและซับซ้อน ยากแก่การตีความหมาย 
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บทที 3 
 

กรอบแนวคิดและระเบียบวิธีวิจัย 
 

ผลจากการศึกษาหลักการ แนวคิด และทฤษฎีต่างๆทีเกียวข้องกับการศึกษาเรือง “การประเมิน
รูปแบบและประสิทธิผลการสือสารของผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา ตามหลักโปรแกรมภาษา
ประสาทสัมผัส” ได้นํามาสู่การสร้างกรอบแนวคิด (Conceptual Model) และกําหนดระเบียบวิธีวิจัย 
(Methodology) ประกอบด้วยสาระสําคัญดังต่อไปนี 
  3.1  กรอบแนวคิดในการศึกษา 
  3.2  ตัวแปรทีใช้ในการศึกษา 
  3.3  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  3.4  เครืองมือทีใช้ในการวิจัย 

3.5  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
3.6  การวิเคราะห์ข้อมูล 
3.7  สถิติทีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 

3.1  กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 

กรอบแนวคิดในการศึกษานันมีทีมาจากการศึกษาค้นคว้าทีได้จากการศึกษาหลักการ แนวคิด 
และทฤษฎีต่างๆทีเกียวข้องกับการศึกษาเรือง “รูปแบบและประสิทธิผลการสือสารของผู้บังคับบัญชา
และผู้ใต้บังคับบัญชา ตามหลักโปรแกรมภาษาประสาทสัมผัส” โดยมุ่งศึกษาทักษะการใช้ประสาทสัมผัส
ในรูปแบบต่างๆตามหลักโปรแกรมภาษาประสาทสัมผัสทีมีผลต่อรูปแบบการสือสาร ตลอดจนการศึกษา
ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล การใช้ภาษาถ้อยคํา และไม่ใช่ถ้อยคํา รวมถึงช่องทางการสือสารของกลุ่มตัว 
อย่างว่ามีระดับประสิทธิผลอยู่ในระดับใด ซึงสามารถสรุปได้ดังภาพที 3.1 ต่อไปนี 
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ภาพที 3.1  กรอบแนวคิดในการศึกษา 

 
จากภาพที 3.1 แสดงกรอบแนวคิดในการศึกษาซึงประกอบด้วยตัวแปรอิสระ (Independent 

Variable) และตัวแปรตาม (Dependent Variable) สามารถสรุปรายละเอียดของตัวแปรทีใช้ในการศึกษา
ได้ดังต่อไปนี  
 

3.2  ตัวแปรทีใช้ในการศึกษา  
 

ตัวแปรทีใช้ในการศึกษาประกอบด้วยตัวแปรอิสระ 4 ด้าน ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยด้านทักษะ
การใช้ประสาทสัมผัส ปัจจัยด้านการใช้ภาษา และช่องทางการสือสาร ส่วนตัวแปรตาม ได้แก่ รูปแบบและ
ประสิทธิผลของการสือสารของผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี  

 

3.2.1  ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) 
3.2.1.1  ปัจจัยส่วนบุคคล แบ่งเป็น 5 ด้าน 

       1)  เพศ หมายถึง เพศของบุคลากร คือเพศชาย และเพศหญิง 
       2)  อายุ หมายถึง อายุปีเต็มของบุคลากรนับจากปีเกิดตามหลักฐานทางราชการ
จนถึงปีพุทธศักราช 2553 
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 3)  ระดับการศึกษา หมายถึง วุฒิทางการศึกษาทีจบอย่างเป็นทางการในปัจจุบัน 
ซึงไม่รวมระดับการศึกษาในปัจจุบันทีกําลังศึกษาต่อ 
 4)  แผนก หมายถึง หน่วยงานย่อยในองค์การทีจําแนกตามตามภารกิจหลัก เช่น 
แผนกการเงิน แผนกการตลาด แผนกบัญชี แผนกบุคคล เป็นต้น  
 5)  ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน หมายถึง ระยะเวลาในการเข้าปฏิบัติงานโดยนับ 
ตังแต่วันทีเริมเข้าปฏิบัติงานจนถึงปีพุทธศักราช 2553 โดยมีหน่วยนับ คือ ปีพุทธศักราช 

3.2.1.2  ทักษะการใช้ประสาทสัมผัส  
คือทักษะการใช้ประสาทสัมผัส ตามหลักโปรแกรมภาษาประสาทสัมผัส ได้แก่  

        1)  การมอง (Visual) หมายถึง การรับสารทางการมองเห็น ซึงโดยมากจะมาจาก
ลักษณะสําคัญ 4 ประเภท ได้แก่ การแสดงกิริยาท่าทาง บุคลิกภาพ วัตถุ และระยะห่าง 
       2)  การฟัง (Auditory) หมายถึง การรับสารทางโสตประสาท เพือรับรู้ความหมาย
จากเสียงทีได้ยิน 
        3)  การสัมผัส (Kinesthetic) หมายถึง อวัจนภาษาทีแสดงออกโดยการสัมผ้ส
เพือสือความรู้สึก อารมณ์ ความปรารถนาในใจของผู้ส่งสารไปยังผู้รับสาร เช่น การจับมือ การ แลบลิน การลูบ
ศีรษะ การโอบกอด การตบไหล่ เป็นต้น 
       4)  การใช้ความคิดเชิงตรรกะ (Digital) หมายถึง การรับสารและทําความเข้าใจ
ความหมายของเรืองรางทีรับมา ด้วยการใช้สติปัญญาใคร่ครวญว่าควรเชือหรือไม่ และมีความน่าเชือถือมาก
เพียงใด 

โดยตัวชีวัด (Measures) ของทักษะการใช้ประสาทสัมผัสทัง 4 ทักษะ ได้แก่ 
ลําดับความสําคัญในการเลือกใช้ประสาทสัมผัสต่างๆตามลําดับจาก 14 

3.2.1.3  สือภาษาทีใช้ในการสือสาร แบ่งเป็น 2 ด้าน 
        1)  สือภาษาถ้อยคํา (Verbal Language) หมายถึง ภาษาพูด และภาษาเขียน ทีใช้
ในการถ่ายทอดจากผู่ส่งสารไปยังผู้รับสารได้ (พรเพ็ญ เพชรสุขศิริ, 2531: 16,105) โดยตัวชีวัด (Measures) 
ประสิทธิผลในการใช้ภาษาถ้อยคําในการสือสาร ได้แก่ 

(1) การให้ความหมายของคํา คือ ความหมายของคําทีสามารถทําให้ผู้รับ
สารทําความเข้าใจความหมายของคําทีผู้ส่งสารต้องการจะสือได้อย่างชัดเจน 

(2) การใช้ความเข้มของภาษา คือ การเน้นระดับเสียง จังหวะการพูด 
นําหนักเสียง ซึงเป็นการเน้นนําหนักเสียงควบคู่กับการพูด เช่น คําว่า “ไปไหนมา” โดยพูดแบบเน้นเสียงที
หนักแน่น จะทําให้ผู้ฟังทราบได้ทันทีว่าผู้พูดอยู่ในอารามณ์โกรธ หรือพูดแบบไม่เน้นเสียง จะทําให้ผู้ฟัง
ทราบได้ทันทีว่าผู้พูดถามเพือทักทายหรือพูดคุย 

(3) การสร้างความใกล้ชิดของถ้อยคํา คือ เป็นการเลือกใช้คําพูดทีแสดง
ความสัมพันธ์ของบุคคลทีกําลังสือสารระหว่างกัน เช่น “พวกเราไม่เห็นด้วย” หรือ “ฉันกับเขาไม่เห็นด้วย” 
ซึงประโยคแรกแสดงให้เห็นว่าความสัมพันธ์ทีมีความสนิทสนมกันมากกว่าประโยคทีสอง เป็นต้น  
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(4) การใช้ความเป็นรูปธรรมของภาษา ได้แก่ ภาษานามธรรม และรูปธรรม 
ภาษานามธรรม คือ ภาษาทีเมือกล่าวออกมาแล้วมีความหมายทีมีความซับซ้อนกว่าภาษารูปธรรม เช่น “เวลา
ช่วยเยียวยาทุกสิง” ซึงแตกต่างกับภาษาทีเป็นรูปธรรม เช่น “เขาขับรถ ส่วนฉันนังดูหนัง” ทีมีความหมาย
ชัดเจนและไม่ซับซ้อน 

(5) การใช้คําศัพท์ หมายถึง การเลือกใช้คําศัพท์ในการสือสาร เช่น การ
สือสารกับบุคคลทีมีอายุน้อยกว่าอาจเรียกตนเองว่า “พี” หรือถ้าสือสารกับบุคคลทีมีอายุมากกว่าจึงเรียก
ตนเองว่า หนู เป็นต้น 
         2)  สือทีไม่ใช่ถ้อยคํา (Nonverbal Language) หมายถึง การสือสารทีไม่ใช้ภาษา
ถ้อยคํา (พรเพ็ญ เพชรสุขศิริ, 2531: 20,105) โดยตัวชีวัด (Measures) ประสิทธิผลในการใช้ภาษาทีไม่ใช่
ถ้อยคําในการสือสาร ได้แก่ 

(1) การใช้ภาษาท่าทาง (Body Language) คือ ท่าทางทีแสดงออกและ
สามารถสือความหมายให้แก่ผู้พบเห็นว่ามีวัตถุประสงค์เช่นไร เช่น การโบกมือทักทาย การส่ายหัว เพือบอก
ปฏิเสธ หรือการผงกหัว เพือตอบรับ เป็นต้น  

(2) การเว้นระยะห่าง (Distance) คือ เป็นการแสดงออกถึงความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลทีกําลังสือสารอยู่ ดังนันผู้ทีมีความผูกพันกันมาก จะยิงลดระยะห่างในการสือสารตามไปด้วย 
(Heslin and Patterson, 1982 อ้างถึงใน พรเพ็ญ เพชรสุขศิริ, 2531: 20) 

(3) การสัมผัส (Touching) คือ การแสดงออกทีสามารถใช้สือความหมายได้
รูปแบบหนึง เช่น การลูบหัว การจับไหล่ เพือแสดงความเอ็นดูหรือให้กําลังใจเป็นต้น 

(4) การสบตา (Eye contact) คือ รูปแบบการสือสารทีใช้แสดงอารมณ์
รูปแบบหนึง เช่น การโดนจ้องนานๆ อาจทําให้ผู้ถูกสบตาเกิดความตึงเครียด (Ellsworth and Ludwig, 1972 
อ้างถึงใน พรเพ็ญ เพชรสุขศิริ, 2531: 22) 

(5) การให้เวลา (Timing) คือ การสือสารรูปแบบหนึงทีสามารถทําให้
มองเห็นภาพได้ เช่น การหยุดฟัง ไม่เร่งรีบคู่สนทนา เป็นต้น ซึงเป็นการให้เวลาแก่คู่สนทนา และสือ
ความหมายถึงการให้เกียรติคู่สนทนา 

3.2.1.4  ช่องทางการสือสาร (Channels) แบ่งออกเป็น 6 ช่องทางได้แก่ 
 1)  การเขียนบันทึก คือ การสือสารด้วยการใช้ภาษาเขียนในการถ่ายทอด

คําสัง รายงาน และนําเสนอเรืองราวต่างๆ 
 2)  โทรศัพท์ คือ ช่องทางการสือสารทีใช้การพูด และการฟังเพือแลกเปลียน

ข้อมูลข่าวสารระหว่างผู้พูดและผู้ฟัง 
 3)  อีเมล คือ ช่องทางการสือสารผ่านเทคโนโลยีทีต้องอาศัยเครืองมือทีเรียกว่า 

คอมพิวเตอร์ หรือโทรศัพท์เคลือนทีทีสามารถรับหรือส่งข้อความต่างๆได้ 
 4)  โทรสาร คือ ช่องทางการสือสารรูปแบบหนึงทีสามารถส่งสารทีอยู่ใน

รูปแบบของข้อความหรือภาพผ่านทางเครืองโทรสาร (FAX) ไปยังผู้รับ 



50 

 5)  ข้อความจากโทรศัพท์เคลือนที คือ ช่องทางการส่งข้อความ (Message: 
SMS) เพือแจ้งข้อมูลข่าวสารต่างๆผ่านโทรศัพท์เคลือนที 

 6)  การพบหน้าโดยตรง คือ ช่องทางการสือสารทีเชือว่ามีประสิทธิผลมากอีก
รูปแบบหนึงในการสือสาร เพราะเป็นช่องทางทีผู้รับและผู้ส่งสารสามารถรับข้อมูลผ่านระบบประสาท
สัมผัสได้ครบทัง 3 ช่องทาง ได้แก่ การเห็น การได้ยิน การสัมผัส โดยความรู้สึก การได้กลิน และการรับ
รสนันรวมอยู่ในรูปแบบการสัมผัสทังสิน (O’Connor and Seymour, 1993: 28) 

 

3.2.2  ตัวแปรตาม (Dependent Variable) 
ตัวแปรตามในการศึกษา ได้แก่ รูปแบบและประสิทธิผลของการสือสารของผู้บังคับบัญชาและ

ผู้ใต้บังคับบัญชา ตลอดจนช่องว่างทีเกิดขึนจากรูปแบบการสือสารทีแตกต่างกัน ซึงนําไปสู่การจัดทํา
แผนพัฒนาบุคคลของโรงพยาบาลให้สอดคล้องกับบุคลากรของโรงพยาบาลภัทรธนบุรี 

 

3.3  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 
3.3.1  ประชากร  
การศึกษาวิจัยในครังนีได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากประชากรซึงเป็นพยาบาลวิชาชีพทังเพศ

ชายและหญิงในระดับหัวหน้าแผนกและผู้ใต้บังคับบัญชาทีปฏิบัติงานอยู่ในโรงพยาบาลภัทรธนบุรี 
จังหวัดปทุมธานี ในช่วงเดือนกรกฎาคม ปีพุทธศักราช 2553 จํานวน 21 แผนก ดังตารางที 3.1 
 
ตารางที 3.1  จํานวนประชากรทีใช้ในการศึกษา 
 

ลําดับ  แผนก 
ประชากร 

ผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา รวม 

1 OPD (สูติ – เด็ก) 1 คน 16 คน 17 คน 

2 จ่ายกลาง 1 คน 3 คน 4 คน 

3 สารสนเทศ 1 คน 3 คน 4 คน 

4 ห้องผ่าตัด 1 คน 12 คน 13 คน 

5 พัสดุ จัดซือ 1 คน 3 คน 4 คน 

6 กายภาพ 1 คน 2 คน 3 คน 

7 ผู้ป่วยในชัน 5 1 คน 13 คน 14 คน 

8 เวชระเบียน 1 คน 23 คน 24 คน 

9 รังสีเทคนิค 1 คน 6 คน 7 คน 

10 ทารกแรกเกิด 1 คน 4 คน 5 คน 

11 ผู้ป่วยในชัน 4 1 คน 19 คน 20 คน 
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ตารางที 3.1  (ต่อ) 
 

ลําดับ  แผนก 
ประชากร 

ผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา รวม 

12 โภชนาการ 1 คน 3 คน 4 คน 

13 ลูกค้าสัมพันธ์ 1 คน 4 คน 5 คน 

14 การเงิน รพ. 1 คน 6 คน 7 คน 

15 การเงินผู้ป่วย 1 คน 6 คน 7 คน 

16 รับผู้ป่วยใน  5 คน 5 คน 

17 การตลาด 1 คน 4 คน 5 คน 

18 บัญชี 1 คน 6 คน 7 คน 

19 ประกันสังคม 1 คน 3 คน 4 คน 

20 ธุรการเลขา  4 คน 4 คน 

21 เภสัชกรรม 1 คน 11 คน 12 คน 

ประชากรรวม 19 คน 156 คน 175 คน 

 
3.3.2  กลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการศึกษาครังนี คือ หัวหน้าแผนกและผู้ใต้บังคับบัญชาจาก 21 แผนกใน

ตารางที 3.1 จํานวน 122 คน วิธีการกําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการศึกษาครังนี ได้จากการ
คํานวณด้วยสูตรยามาเน่ (Yamane 1973: 725, อ้างถึงใน บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ, 2540: 71) ดัง
รายละเอียดต่อไปนี 
 

n  =
 21 Ne

N

+
 

     
โดยที  n  หมายถึง  ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 

         หมายถึง  ขนาดของประชากร 
       e  หมายถึง  ค่าความคลาดเคลือนทียอมรับได้ ซึงในการวิจัยครังนี
ยอมให้เกิดความคลาดเคลือนได้ร้อยละ 5 ทีระดับค่าความเชือมันร้อยละ 95 
     

แทนค่าในสูตร    n  =
 

2)05.0(1751

175

+
 

n  =  121.74 
 

ดังนัน การวิจัยครังนีจึงใช้กลุ่มตัวอย่างจํานวน 122 คน 
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เมือได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างจํานวน 122 คน โดยคัดเลือกจากแผนกงานทีโรงพยาบาลอนุญาตให้

เข้าทําการศึกษาจํานวน 21 แผนก ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เพือเลือก
กลุ่มตัวอย่างทีอยู่ในระดับหัวหน้าแผนกจํานวน 1 คน จากทุกแผนกรวม 19 คน และสุ่มตัวอย่างแบบแบ่ง
ชัน (Stratified Sampling) ผสมผสานกับการสุ่มแบบอย่างง่าย (Simple Random Sampling) เพือสุ่ม
ตัวอย่างจากประชากรในแต่ละแผนกเพือเลือกกลุ่มตัวอย่างทีอยู่ในระดับปฏิบัติการต่อไป โดยใช้สูตรการ
คํานวณดังต่อไปนี 

 

n )(subdep =nsub  x 
)(

)(

subpop

subdep

N

N
 

 
โดยที n หมายถึง กลุ่มตัวอย่างระดับผู้ใต้บังคับบัญชาแต่ละแผนก 

     n หมายถึง กลุ่มตัวอย่างระดับผู้ใต้บังคับบัญชา 
     N  หมายถึง ประชากรระดับผู้ใต้บังคับบัญชาแต่ละแผนก 
     N  หมายถึง ประชากรระดับผู้ใต้บังคับบัญชา 

 
ตารางที 3.2  จํานวนกลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการศึกษา 
 

ลําดับ  แผนก 
กลุ่มตัวอย่าง 

ผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา รวม 

1 OPD (สูติ – เด็ก) 1 คน 11 12 

2 จ่ายกลาง 1 คน 2 3 

3 สารสนเทศ 1 คน 2 3 

4 ห้องผ่าตัด 1 คน 8 9 

5 พัสดุ จัดซือ 1 คน 2 3 

6 กายภาพ 1 คน 1 2 

7 ผู้ป่วยในชัน 5 1 คน 9 10 

8 เวชระเบียน 1 คน 15 16 

9 รังสีเทคนิค 1 คน 4 5 

10 ทารกแรกเกิด 1 คน 3 4 

11 ผู้ป่วยในชัน 4 1 คน 13 14 

12 โภชนาการ 1 คน 2 3 

13 ลูกค้าสัมพันธ์ 1 คน 3 4 

14 การเงิน รพ. 1 คน 4 5 
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ตารางที 3.2  (ต่อ) 
 

ลําดับ  แผนก 
กลุ่มตัวอย่าง 

ผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา รวม 

15 การเงินผู้ป่วย 1 คน 4 5 

16 รับผู้ป่วยใน  3 3 

17 การตลาด 1 คน 3 4 

18 บัญชี 1 คน 4 5 

19 ประกันสังคม 1 คน 2 3 

20 ธุรการเลขา  3 3 

21 เภสัชกรรม 1 คน 7 8 

กลุ่มตัวอย่างรวม 19 คน 103 คน 122 คน 

 

3.4  เครืองมือทีใช้ในการวิจัย 
 
การวิจัยเรือง “รูปแบบและประสิทธิผลการสือสารของผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา ตาม

หลักโปรแกรมภาษาประสาทสัมผัส” เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ด้วยแบบสอบถาม 
(Questionnaire) ซึงประกอบด้วยแบบประเมินมาตรฐานทีนํามาปรับปรุงเพือความสะดวกแก่ผู้ทําแบบ
ประเมินในส่วนที 2 ของเครืองมือ ผสมผสานกับแบบสอบถามทีพัฒนาขึนเพือรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
และการวัดระดับประสิทธิผลด้านการสือสารของการศึกษา โดยนําเป็นเครืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
และเพือให้เครืองมือในการวิจัยมีความเทียงตรงเชิงเนือหาและมีความน่าเชือถือ จึงมีขันตอนในการสร้าง
เครืองมือในการวิจัยดังต่อไปนี 

 
3.4.1  การศึกษาและรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร 
การวิจัยในครังนี ผู้วิจัยได้ศึกษาและรวบรวมข้อมูลจากงานวิจัย แนวคิด และทฤษฎีต่างๆ ที

เกียวข้องกับหลักการการประเมินรูปแบบการสือสารตามหลักทฤษฎีโปรแกรมภาษาประสาทสัมผัส เพือนํามา
ประกอบการสร้างกรอบแนวคิดการศึกษา จากนันทําการออกแบบและสร้างแบบสอบถาม 

 

3.4.2  โครงสร้างแบบสอบถาม 
การสร้างแบบสอบถามเกียวกับการศึกษาเรือง การประเมินรูปแบบและประสิทธิผลการสือสาร

ของผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา ตามหลักโปรแกรมภาษาประสาทสัมผัส โดยแบ่งแบบสอบถาม
ออกเป็น 4 ส่วน โดยมีโครงสร้างของแบบสอบถามดังภาพที 3.2 
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3.4.2.1  ส่วนที 1 สถานภาพทัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ประกอบด้วยคําถามด้านประชากรศาสตร์ จํานวน 6 ข้อ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา 

แผนกงาน และเวลาในการปฏิบัติงาน โดยเป็นคําถามแบบเลือกตอบ (CheckList) 
3.4.2.2  ส่วนที 2 รูปแบบการสือสารตามหลักโปรแกรมภาษาประสาทสัมผัส   
แบบประเมินในส่วนนีนํามาจากแบบประเมินทีแปลโดย อัญชลี วิทยะ (2553: 1316) 

โดยเป็นข้อคําถามแบบจัดอันดับ (Ranking question) โดยให้เรียงลําดับตามความใกล้เคียงกับผู้ตอบ
แบบสอบถาม 4 ลําดับ จํานวน 10 ข้อ โดยแต่ละข้อจะประกอบด้วยคําตอบทีใช้ประเมินทีใช้วัดทักษะการ
สือสารทัง 4 รูปแบบคละกัน ได้แก่ การมองภาพ การฟัง การสัมผัส และการใช้เหตุผล  

ซึงการแปลความหมายคะแนนแบบสอบถามของการประเมินรูปแบบการสือสารตามหลัก
โปรแกรมภาษาประสาทสัมผัส ได้มีการดัดแปลงจากหลักเกณฑ์เดิมทีกําหนดให้ข้อคําตอบทีมีความใกล้เคียง
กับผู้ตอบมากทีสุดเท่ากับ 4 ไปจนถึงข้อคําตอบทีมีความใกล้เคียงกับผู้ตอบน้อยทีสุดเท่ากับ 1 แต่ทังนี
เพือความสะดวกของผู้ตอบแบบสอบถาม จึงได้ปรับให้ผู้ตอบแบบสอบถามเรียงลําดับความสําคัญที
ใกล้เคียงกับตนเองมากทีสุดเท่ากับ 1 ไปถึงใกล้คียงน้อยทีสุดเท่ากับ 4 โดยผลการประเมินทีได้จะสามารถ
จําแนกรูปแบบการสือสารของกลุ่มตัวอย่างออกเป็น 4 รูปแบบหลักโดยวัดจากคุณลักษณะเด่นของการ
สือสารทีมีค่าคะแนนสูงทีสุด ได้แก่ 

 
รูปแบบ   รหัส   ความหมาย 
Visual      V    ผู้ทีมีรูปแบบการสือสารแบบเด่นการมอง 
Auditory   A       ผู้ทีมีรูปแบบการสือสารแบบเด่นการฟัง 
Kinesthetic  K   ผู้ทีมีรูปแบบการสือสารแบบเด่นการสัมผัส 
Rational     R    ผู้ทีมีรูปแบบการสือสารแบบเด่นการใช้เหตุผล 
 
สําหรับวิธีการวิเคราะห์ จะใช้การกําหนดค่าคะแนนและแปลความหมายไว้ดังนี   
 
ลําดับ                            ความหมาย               คะแนน 
  1    ตรงกับคุณลักษณะของผู้ประเมิน มาก     4 
  2    ตรงกับคุณลักษณะของผู้ประเมิน ปานกลาง     3 
  3    ตรงกับคุณลักษณะของผู้ประเมิน น้อย     2 
  4    ตรงกับคุณลักษณะของผู้ประเมิน น้อยทีสุด     1 

               ไม่ตรงกับคุณลักษณะของผู้ประเมิน      0 
 
จากนันจึงทําการรวมคะแนนตามทีกําหนดไว้ ซึงในขันตอนนีจะต้องแยกแยะข้อความต่างๆ

ออกเป็นหมวดหมู่ตามรูปแบบการสือสารทัง 4 ทีคละกันอยู่ในแต่ละข้อคําถาม โดยมีรายละเอียดดังตาราง
ที 3.3 ต่อไปนี 
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3.4.2.3  ส่วนที 3 การวัดระดับประสิทธิผลการสือสารของกลุ่มตัวอย่าง 
เป็นข้อคําถามทีใช้วัดระดับประสิทธิผลการสือสารของกลุ่มตัวอย่างผู้บังคับบัญชาหรือ

ผู้ใต้บังคับบัญชาของตนเอง เป็นข้อคําถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยแบ่งออกเป็น 5 
ด้านรวม 51 ข้อ ดังนี 

 
ด้านการใช้ภาษาถ้อยคํา (Verbal) 15 ข้อ 
ด้านการใช้ภาษาทีไม่ใช่ถ้อยคํา (Nonverbal) 15 ข้อ 
ช่องทางการรับข้อมูลจากผู้บังคับบัญชาหรือผู้ใต้บังคับบัญชา   7 ข้อ 
ช่องทางการทีคาดหวังให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้ใต้บังคับบัญชาเลือกใช้  7 ข้อ 
ช่องทางทีตนเองสือสารกับผู้บังคับบัญชาหรือผู้ใต้บังคับบัญชา   7 ข้อ 

 
การวัดระดับประสิทธิผลของการสือสารจะพิจารณาตามคําถามทัง 5 ด้าน แบ่งเป็น 5 ระดับดังนี 
 

5  หมายถึง ระดับประสิทธิผลการสือสารมากทีสุด 
4  หมายถึง ระดับประสิทธิผลการสือสารมาก 
3  หมายถึง ระดับประสิทธิผลการสือสารปานกลาง 
2  หมายถึง ระดับประสิทธิผลการสือสารน้อย 
1  หมายถึง ระดับประสิทธิผลการสือสารน้อยทีสุด 

 
3.4.2.4  ส่วนที 4 ข้อคําถามสอบถามความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ  
เป็นข้อคําถามปลายเปิดเพือสอบถามความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ตอบ

แบบสอบถาม ในด้านการสือสารระหว่างบุคคล ทังนีเครืองมือทีใช้ในการศึกษาครังนีได้จัดทําขึนจํานวน 2 
ชุด คือ แบบสอบถามสําหรับผู้บังคับบัญชา 1 ชุด และสําหรับผู้ใต้บังคับบัญชา 1 ชุด โดยเนือหาภายใน
เครืองมือมีข้อคําถามทีเหมือนกัน แตกต่างกันเพียงสํานวนภาษาทีใช้ในการสร้างข้อคําถามเท่านัน 
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ภาพที 3.2  โครงสร้างของแบบสอบถามทีใช้ในการศึกษา  

 

3.4.3  การทดสอบและวิเคราะห์เครืองมือ 
3.4.3.1  การตรวจสอบความเทียงตรงเชิงเนือหา (Content Validity) 
โดยการนําแบบสอบถามฉบับร่างให้อาจารย์ทีปรึกษาเป็นผู้ตรวจสอบความเทียงตรงใน

ด้านเนือหา โครงสร้างแบบสอบถามและความเหมาะสมของภาษาทีใช้ เพือขอคําแนะนําในการปรับปรุง
แก้ไขแบบสอบถามและความเหมาะสมของภาษาทีใช้ในเบืองต้น หลังจากนันจึงทําการตรวจสอบคําถามใน
แต่ละข้อว่าสามารถสือความหมายได้ตรงตามทีผู้วิจัยต้องการ มีความชัดเจนและเหมาะสม เพือทําให้ทราบ
ข้อบกพร่องในเรืองการใช้ภาษา 

3.4.3.2  ทดสอบแบบสอบถาม (Try out) 
โดยนําแบบสอบถามทีผ่านการตรวจสอบมาปรับปรุงแก้ไข และให้อาจารย์ทีปรึกษา

ตรวจสอบอีกครัง จากนันนําไปทดลองกับจํานวนบุคลากรของโรงพยาบาลภัทรธนบุรี จํานวนทังสิน 30 
คน ซึงผู้วิจัยถือให้เป็นกลุ่มทดสอบความเทียงตรงเชิงเนือหาและทดสอบความน่าเชือถือของแบบสอบถาม 

3.4.3.3  การวิเคราะห์หาความน่าเชือถือ (Reliability) ของแบบสอบถาม  
โดยนําแบบสอบถามทีได้จากการทดสอบมาใช้วิธีการหาค่าสัมประสิทธิอัลฟา

ของครอนบัค (Cronbach’s alpha coefficient) วัดความสอดคล้องภายในของคําตอบ ซึงมีค่าระหว่าง 0 ถึง 1 
ค่าทีได้จะแสดงถึงระดับความคงทีของคําถาม หากค่าความเชือมันในรูปสัมประสิทธิอัลฟาของครอนบัค 
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(Cronbach’s alpha) มีค่าเข้าใกล้ 1 ถือว่ามีความน่าเชือถือสูง ซึงจะใช้กับข้อมูลสเกลแบบช่วงในลักษณะ
ลิเคิร์ท สเกล (Likert Scale) (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2550: 3435)  

 

     α=




−−+
 

 

 α แทน ค่าความเชือมันของคําถาม 
 k  แทน จํานวนคําถาม 

 แทน ค่าเฉลียของค่าความแปรปรวนร่วมระหว่างคําถามต่างๆ 
 แทน ค่าเฉลียของค่าความแปรปรวนของคําถาม 
 
ค่าอัลฟา (α) ทีได้จะแสดงถึง ระดับความคงทีของคําถามในแบบสอบถาม โดยจะมีค่า

ระหว่าง 0 ถึง 1 ค่าทีใกล้เคียง 1 มาก แสดงว่ามีความเชือมันสูง ซึงในทีนีใช้ทําการทดสอบแบบสอบถาม
ส่วนทีมีลักษณะข้อมูลเป็นอันตรภาคชัน คือ ส่วนการประเมินประสิทธิผลการสือสารของกลุ่มตัวอย่าง 
ได้ผลดังนี 

 ข้อมูลเกียวกับประสิทธิผลการสือสารระหว่างบุคคล มีค่าความเชือมัน 0.952  ซึงถือว่ามาก 
เมือพิจารณาจําแนกเป็นรายด้าน ได้แก่ ด้านการใช้ภาษาถ้อยคํา มีค่าความเชือมัน 0.970 ด้านการใช้ทีไม่ใช่
ภาษาถ้อยคํา มีค่าความเชือมัน 0.900 ด้านช่องทางการรับข้อมูลจากผู้บังคับบัญชา หรือผู้ใต้บังคับบัญชา มี
ค่าความเชือมัน 0.751 ด้านช่องทางทีคาดหวังให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้ใต้บังคับบัญชาสือสารมายังตนเอง มีค่า
ความเชือมัน 0.620 และด้านช่องทางการส่งข้อมูลข่าวสารไปยังผู้บังคับบัญชาหรือผู้ใต้บังคับบัญชา มีค่าความ
เชือมัน 0.826 ซึงคะแนนความเชือมันทีได้จากการวิเคราะห์มีเกณฑ์ในการพิจารณาดังนี 

 
คะแนนความเชือมัน (r) คําอธิบาย 
 0.7 – 1.0  แบบสอบถามมีค่าความเชือมัน มาก 
 0.3 – 0.7  แบบสอบถามมีค่าความเชือมัน ปานกลาง 
 น้อยกว่า 0.3  แบบสอบถามมีค่าความเชือมัน น้อย 
 
ซึงผลจากการทดสอบค่าความเชือมันมีระดับความน่าเชือถือทีได้มาตรฐาน สามารถนําไปใช้ใน

การศึกษาวิจัยครังนีได้ 
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3.5  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

3.5.1  วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาครังนี ได้แก่ การศึกษาเอกสาร หนังสือ ตํารา งานวิจัย 

และวารสารทังในและต่างประเทศ ตลอดจนฐานข้อมูลสารสนเทศ และคัดเลือกข้อมูลในส่วนทีเกียวข้อง
กับงานวิจัยในครังนี โดยผู้วิจัยได้ดําเนินการดังต่อไปนี 

 1)  ติดต่อผ่านโทรศัพท์ ผู้วิจัยติดต่อโดยตรงทางโทรศัพท์ไปยังหน่วยงานทีรับผิดชอบ 
เพือชีแจงและขอคําแนะนําเบืองต้นก่อนทีจะมีหนังสือจากทางคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์พร้อมกับแบบสอบถามการวิจัยแนบท้าย 

 2)  จดหมายขออนุญาตทอดแบบสอบถาม ผู้วิจัยขอหนังสือนําส่งแบบสอบถามการวิจัย
ไปยังโรงพยาบาลภัทรธนบุรี เพือขออนุญาตทอดแบบสอบถามอย่างเป็นทางการ จากทางคณะพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และเมือได้รับการอนุมัติจึงเข้าเก็บข้อมูลอย่างเป็น
ทางการ  

 3)  การติดตามแบบสอบถาม หลังจากได้รับอนุญาตให้ทอดแบบสอบถาม ผู้วิจัยจะเข้าทํา
การทอดแบบสอบถามตามแผนกงานทีระบุไว้ดังตารางที 3.2 และติดตามแบบสอบถามคืนจากหน่วยงาน
ของกลุ่มตัวอย่างตามกรอบเวลาทีกําหนด 

 
3.5.2  แหล่งทีมาของข้อมูล 
 1)  ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นข้อมูลทีเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม 

จากกลุ่มตัวอย่างทีเป็นพยาบาลวิชาชีพของโรงพยาบาลภัทรธนบุรี ตามทีได้กําหนดขึนตามข้อ 3.3.2 โดย
แบบสอบถามทีเก็บได้มีจํานวน 118 คน  

 2)  ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยศึกษาเอกสาร หนังสือ ตํารา งานวิจัยและวารสาร
ทังในและต่างประเทศ ตลอดจนฐานข้อมูลสารสนเทศ และนําข้อมูลทีได้มาทําการคัดเลือกและตรวจสอบ
ความสําคัญของเนือหาสาระทีเกียวข้องกับการศึกษา ทังในและต่างประเทศ เพือนําไปสู่การพัฒนา
เครืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างต่อไป ซึงทีมาของแหล่งข้อมูลมีดังต่อไปนี 

  3)  บุคคล รวบรวมข้อมูลจากผู้ทีมีความรู้ความเชียวชาญเกียวข้องกับเรืองทีต้องการ
ศึกษาในการศึกษาครังนีจากบุคคลได้จากการสัมภาษณ์ (Interview) คุณสุชาดา แสงสงวน กรรมการผู้จัดการ
บริษัท Intelligence Strategies จํากัด ผู้เชียวชาญด้านโปรแกรมภาษาประสาทสัมผัส เพือรวบรวมข้อมูล
ความรู้ทีเกียวข้องกับรูปแบบการสือสารตามหลักโปรแกรมภาษาประสาทสัมผัส และการสัมภาษณ์
เจ้าหน้าทีฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ แผนกบุคคลของโรงพยาบาลภัทรธนบุรีเพือสอบถามข้อมูล
ภายในเกียวกับการสือสารระหว่างบุคคลในโรงพยาบาล เพือให้ได้มาซึงข้อมูลเชิงลึกทีเป็นประโยชน์ต่อ
การวิจัย 
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  4)  สือสิงพิมพ์ คือ หนังสือ ตํารา สารสาร หนังสือพิมพ์ เป็นต้น ทีใช้ในการค้นคว้าหา
ข้อมูลทีเป็นประโยชน์สําหรับงานวิจัย และเกียวข้องกับโปรแกรมภาษาประสาทสัมผัสมาใช้ในงานวิจัย 

  5)  รายงานการศึกษาวิจัย คือ ผลการศึกษาค้นคว้าวิจัยของผู้อืนทีเคยทําไว้ในอดีตจน 
ถึงปัจจุบันทีมีความเกียวข้องและเป็นประโยชน์ ในการศึกษาครังนีได้รวบรวมข้อมูลจากการศึกษาวิจัยที
คาดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษา ได้แก่ ระเบียบวิธีวิจัย การเก็บข้อมูล เครืองมือทีใช้ เป็นต้น เพือให้
งานวิจัยทันต่อเหตุการณ์ และไม่เกิดความซําซ้อนของข้อมูล 

 
3.6  การวิเคราะห์ข้อมูล 

 
การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยแบ่งออกเป็น 2 ประเด็น ได้แก่ การวิเคราะห์ข้อมูลทีได้จากการ

สํารวจผ่านแบบสอบถามและการสัมภาษณ์ และการวิเคราะห์ช่องว่างของการสือสารระหว่างผู้บังคับบัญชา
ในระดับหัวหน้าแผนก และผู้ใต้บังคับบัญชา โดยประกอบด้วยรายละเอียดดังต่อไปนี 
 

3.6.1  การวิเคราะห์ข้อมูลจากเครืองมือวิจัย 
ข้อมูลทีรวบรวมได้จะนํามาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติชนิดหนึง โดยใช้สถิติเชิง

อนุมาน เพือทดสอบสมมติฐานทีตังไว้และใช้สถิติเชิงพรรณนา เพืออธิบายลักษณะของข้อมูลทีเก็บ
รวบรวมมา และนําเสนอในรูปแบบตาราง ซึงประกอบด้วย 

3.6.1.1  ข้อคําถามถามส่วนที 1  
ใช้วิธีการหาค่าความถี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) โดยนําเสนอข้อมูลในรูป

ตาราง เพือใช้ในการพรรณนาข้อมูลทัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา
สูงสุด แผนก และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 

3.6.1.2 ข้อคําถามถามส่วนที 2  
ใช้วิธีการหาค่าความถี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) โดยจําแนกตามรูปแบบการ

สือสารทัง 4 จากนันจึงวัดระดับความสามารถในการสือสารด้วยทักษะต่างๆ โดยนําเสนอข้อมูลในรูปตาราง 
ใช้ในการพรรณนาข้อมูลรูปแบบการสือสาร ตามหลักโปรแกรมภาษาประสาทสัมผัส โดยใช้มาตราส่วน
ประเมินค่า แบ่งออกเป็น 5 ระดับ คือ มากทีสุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยทีสุด ในการแปลความหมาย
ของคะแนน ใช้ค่าเฉลียเป็นเกณฑ์ในการประเมินตามหลักของลิเคิร์ท (Likert) ร่วมกับการใช้วิธีการหา

ค่าเฉลีย (Mean : x และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) ซึงจะนําคะแนนความเห็น
ของกลุ่มตัวอย่างมาแปลความหมายตามระดับการประเมินผล ดังต่อไปนี 
 
ความกว้างอันตรภาคชัน = (คะแนนสูงสุด – คะแนนตําสุด) / ระดับ 
 = (4 – 1) / 5 
 = 0.60 
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จากการพิจารณาข้างต้น จึงสามารถกําหนดระดับประสิทธิผลของการสือสารระหว่างหัวหน้า

แผนกและผู้ใต้บังคับบัญชาและแปลผลได้ดังนี 
 

ค่าเฉลีย  ระดับประสิทธิผล 
3.41–4.00   มากทีสุด 
2.81–3.40   มาก 
2.21–2.80   ปานกลาง 
1.61–2.20   น้อย 
1.00–1.60   น้อยทีสุด 

 
3.6.1.3 ข้อคําถามถามส่วนที 3  
การวัดระดับประสิทธิผลการสือสารของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้มาตราส่วนประเมินค่า แบ่ง

ออกเป็น 5 ระดับ คือ มากทีสุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยทีสุด ในการแปลความหมายของคะแนน ใช้

ค่าเฉลียเป็นเกณฑ์ในการประเมินตามหลักของลิเคิร์ท (Likert) ร่วมกับการใช้วิธีการหาค่าเฉลีย (Mean : x 
และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.) ซึงจะนําคะแนนความเห็นของกลุ่มตัวอย่างมาแปล
ความหมายตามระดับการประเมินผล ดังต่อไปนี 
 
ความกว้างอันตรภาคชัน = (คะแนนสูงสุด – คะแนนตําสุด) / ระดับ 
 = (5 – 1) / 5 
 = 0.80 
 
จากการพิจารณาข้างต้น จึงสามารถกําหนดระดับประสิทธิผลของการสือสารระหว่างหัวหน้าแผนก

และผู้ใต้บังคับบัญชาและแปลผลได้ดังนี 
 

ค่าเฉลีย  ระดับประสิทธิผลการสือสาร 
4.21 – 5.00   มากทีสุด 
3.41 – 4.20   มาก 
2.61 – 3.40   ปานกลาง 
1.81 – 2.60   น้อย 
1.00 – 1.80   น้อยทีสุด 
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3.6.1.4  ข้อคําถามถามส่วนที 4  
ลักษณะของข้อคําถามแบบปายเปิด เพือสอบถามความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ซึงจะใช้

วิธีการวิเคราะห์เนือหา (Content Analysis) เป็นค่าความถี (Frequency) และสรุปเป็นค่าร้อยละ (Percentage) 
โดยนําเสนอข้อมูลในรูปแบบตาราง 

 

3.6.2  การวิเคราะห์ช่องว่าง (Gap Analysis)  
การวิเคราะห์ช่องว่างของการสือสารระหว่างผู้บังคับบัญชา หรือหัวหน้าแผนก และผู้ใต้บังคับบัญชา 

ซึงเป็นการนําระดับเฉลียของความสามารถในการสือสารตามหลักโปรแกรมภาษาประสาทสัมผัสมาใช้ในการ
วิเคราะห์ โดยขันตอนการวิเคราะห์ดังต่อไปนี 

3.6.2.1   ขันตอนที 1 
กําหนดทักษะหรือความสามารถในการสือสาร (Competency Profile) ทีกลุ่มตัวอย่างพึงมี 

ซึงสําหรับงานวิจัยนี หมายถึง ความสามารถในการสือสารตามหลักโปรแกรมภาษาประสาทสัมผัส ได้แก่ 
ความสามารถด้านการมองภาพ การฟัง การสัมผัส และการใช้เหตุผล 

3.6.2.2  ขันตอนที 2 
นําคะแนนระดับความสามารถทีได้จากการวิเคราะห์จากแบบสอบถามส่วนที 2 มาเปรียบ 

เทียบกับระดับทีคู่สือสารคาดหวัง จะทําให้ทราบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความสามารถตํากว่าหรือสูงกว่าทีคู่สือสาร
คาดหวัง ถ้าตํากว่าก็นําไปสู่โปรแกรมการฝึกอบรม (Training) แต่ถ้าสูงกว่าก็จัดเป็นความสามารถทีควรใช้
เป็นมาตรฐานการการพัฒนาความสามารถต่อไป ซึงสามารถคํานวนได้จากตัวอย่างต่อไปนี 
 
ตารางที 3.3  ตัวอย่างการคํานวนช่องว่างความแตกต่างของความสามารถในการสือสาร 
 
ทักษะความสามารถ 
การสือสาร 

ระดับคะแนน 
(a) 

ความคาดหวัง  
(b) 

นําหนัก 
(c) 

เป้าหมาย 
(d=b x c) 

ค่าปัจจุบัน 
(e=a x c) 

ความต่าง 
(f=de) 

การมองภาพ 2.27 3.00 25.00 75.00 56.76 18.24 
การฟัง 2.22 5.00 25.00 125.00 55.44 69.56 
การใช้สัมผัส 2.58 2.00 25.00 50.00 64.41 14.41* 
การใช้เหตุผล 2.94 4.00 25.00 100.00 73.38 26.62 

รวม 100.00 350.00 250.00 100.00 

 
แหล่งทีมา:  อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์, 2549: 7081. 

หมายเหตุ:  * ควรปรับลดพฤติกรรมลง 
 

โดยผลจากการวิเคราะห์ช่องว่าง (Gap Analysis) จะทําให้โรงพยาบาลทราบว่าบุคลากรยังขาดการ
พัฒนาทักษะความสามารถในด้านใด เช่น จากตารางที 3.4 โรงพยาบาลจะสามารถทราบได้ว่าบุคลากรของ
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ส่วนใหญ่ยังขาดทักษะความสามารถในการสือสารด้านการฟัง การการใช้เหตุผล และการมองภาพตามลําดับ 
เป็นต้น  
 

3.7  สถิติทีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  
 
ข้อมูลทีได้จะมาจากการประมวลผล โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติสําหรับการวิจัยทาง

สังคมศาสตร์ชนิดหนึง และนําผลการวิเคราะห์มาสรุปและนําเสนอในรูปแบบตาราง โดยมีรายละเอียดดังนี 
 
3.7.1  สถิติเชิงพรรณา (Descriptive Statistic)  
เพือแจกแจงความถีแสดงตารางแบบร้อยละ (Percentage) การหาค่าคะแนนเฉลีย (Mean) และ

การหาค่าเบียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 

3.7.1.1 การหาค่าร้อยละ (Percentage)  
เพือบรรยายคุณลักษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สูตร ดังนี 

 

ค่าร้อยละ = 
จํานวนคําตอบ X 100 

จํานวนผู้ตอบทังหมด 
 
3.7.1.2 การหาค่าคะแนนเฉลีย (Mean)  
เพือวิเคราะห์การวัดระดับประสิทธิผลการสือสารของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรดังนี 
 

 




∑
=  

 
เมือ  แทน ค่าคะแนนเฉลีย 

 ∑ แทน ผลรวมของคะแนนทังหมด 
 n  แทน ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 

 
3.7.1.3 การหาส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
เพือใช้แปลความหมายของข้อมูลด้านต่างๆ โดยใช้สูตรดังนี 
 

1)n(n

2X)(2Xn
S.D.

−

∑ ∑−
=  
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เมือ S.D. แทน ค่าเบียงเบนมาตรฐานของคะแนนกลุ่มตัวอย่าง 
X  แทน คะแนนแต่ละตัวในกลุ่มตัวอย่าง 
n  แทน จํานวนสมาชิกกลุ่มตัวอย่าง 
n1  แทน จํานวนตัวแปรอิสระ 

∑
2X)(  แทน ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 

∑
 แทน ผลรวมของคะแนนแต่ละตัวยกกําลังสอง 

 
 

3.7.2 สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic)  
เพือเปรียบเทียบข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มทีเป็นอิสระต่อกัน ได้แก่กลุ่มหัวหน้าแผนกและ

กลุ่มผู้ใต้บังคับบัญชาในแบบสอบถามส่วนที 2 และส่วนที 3 ด้วยวิธี MannWhitney U Test โดยใช้
สูตรดังนี 

 

1
11

211
2

)1n(n
U Rnn −

+
+=   

 
หรือ 
 

2
22

212
2

)1n(n
U Rnn −

+
+=  

 
เมือ  n1 แทน จํานวนกลุ่มตัวอย่างในกลุ่มทีมีจํานวนน้อยกว่า 
       n2 แทน จํานวนกลุ่มตัวอย่างในกลุ่มทีมีจํานวนมากกว่า 
       R1 แทน ผลรวมของอันดับในกลุ่ม n1 
       R2 แทน ผลรวมของอันดับในกลุ่ม n2 
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บทที 4 
 

การวิเคราะห์ผลการศึกษา 
 

การศึกษารูปแบบและประสิทธิผลการสือสารของผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา ตามหลัก
โปรแกรมภาษาประสาทสัมผัส เป็นการศึกษาโดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มพยาบาลวิชาชีพทีปฏิบัติงาน
อยู่ในโรงพยาบาลภัทรธนบุรี ได้แก่ ผู้บังคับบัญชาในระดับหัวหน้าแผนก และผู้ใต้บังคับบัญชา ทังนีผล
การศึกษาทีได้ประกอบด้วยสาระสําคัญอันได้แก่ 

4.1  ลักษณะทัวไปของกลุ่มตัวอย่าง 
4.2  รูปแบบการสือสารตามหลักโปรแกรมภาษาประสาทสัมผัส 
4.3  ประสิทธิผลการใช้ภาษาในการสือสารของกลุ่มตัวอย่าง 
4.4  การใช้ช่องทางการสือสารของกลุ่มตัวอย่าง 
4.5  ช่องว่างของการสือสารระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา 
4.6  ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง 

 

4.1  ผลการวิเคราะห์ลักษณะทัวไปของกลุ่มตัวอย่าง 
 
ผลการวิเคราะห์ลักษณะข้อมูลทัวไปของกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาจํานวนทังสิน 118 คน 

ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา แผนกงาน และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน มีรายละเอียด
ดังต่อไปนี (ดังตารางที 4.1) 

1. ด้านเพศ พบว่าโดยรวมเป็นเพศหญิงสูงถึงร้อยละ 90.7 ในขณะทีเพศชายมีเพียงร้อยละ 9.3 
เมือจําแนกตามตําแหน่งพบว่าหัวหน้าแผนกและผู้ใต้บังคับบัญชาส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงสูงถึงร้อยละ 
82.4 และ 92.0 ตามลําดับ ในขณะทีเพศชายมีเพียงร้อยละ 17.6 และ 8.0 ตามลําดับ 

2. ด้านอายุ ในระดับหัวหน้าแผนกส่วนใหญ่พบว่า มีอายุเฉลียอยู่ระหว่าง 3140 ปื สูงถึงร้อยละ 
64.7 รองลงมาคือ 2130 ปี คิดเป็นร้อยละ 17.6 และ 4150 ปี ร้อยละ 11.8 โดยหัวหน้าแผนกทีมีอายุ
มากกว่า 51 ปีขึนไป มีเพียงร้อยละ 5.9 เท่านัน สําหรับผู้ใต้บังคับบัญชาส่วนใหญ่ มีอายุเฉลียอยู่ระหว่าง 
2030 ปี สูงถึงร้อยละ 71.3 รองลงมาคือ 3140 ปี คิดเป็นร้อยละ 24.8 โดยผู้ใต้บังคับบัญชาทีมีอายุ
ระหว่าง 4150 ปีและ 50 ปีขึนไป มีเพียงร้อยละ 2.0 เท่ากันตามลําดับ 
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3. ด้านระดับการศึกษา หัวหน้าแผนกส่วนใหญ่ สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อย
ละ 88.2 รองลงมาคือระดับตํากว่าปริญญาตรีและระดับปริญญาโท คิดเป็นร้อยละ 5.9 เท่ากันตามลําดับ 
สําหรับผู้ใต้บังคับบัญชาส่วนใหญ่ สําเร็จการศึกษาสูงสุดคือในระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 58.4 และ
ในระดับตํากว่าปริญญาตรี สูงถึงร้อยละ 41.6 

4. ด้านระยะเวลาการปฏิบัติงาน หัวหน้าแผนกส่วนใหญ่จะปฏิบัติงานในโรงพยาบาลโดยเฉลีย 10 
ปีขึนไป ร้อยละ 35.3 รองลงมา คือระยะเวลา 46 ปี ร้อยละ 29.4 ซึงใกล้เคียงกับระยะเวลา 13 ปี คิด
เป็นร้อยละ 23.5 โดยหัวหน้าแผนกทีมีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 79 ปี คิดเป็นร้อยละ 11.8 เท่านัน 
สําหรับผู้ใต้บังคับบัญชาส่วนใหญ่มีระยะเวลาการปฏิบัติงานในโรงพยายาลได้แก่ 13 ปี ร้อยละ 35.6 
รองลงมาคือระยะเวลา 46 ปี ร้อยละ 25.7 และระยะเวลาตํากว่า 1 ปี ร้อยละ 14.9 และระยะเวลา 79 ปี 
คิดเป็นร้อยละ 17.8 ตามลําดับ ในขณะทีระยะเวลา 10 ปีขึนไป มีเพียงร้อยละ 5.9 เท่านัน 

5.  ด้านแผนกงาน พบว่าโดยรวมหัวหน้าแผนกและผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานอยู่ในแผนก
ต่างๆ ซึงจะประกอบด้วยผู้บังคับบัญชา ได้แก่ หัวหน้าแผนก จํานวน 1 คน และผู้ใต้บังคับบัญชา โดย
เฉลียคือ 6 คน ยกเว้นแผนกเวชระเบียน ซึงมีผู้ใต้บังคับบัญชาถึง 18 คน คิดเป็นร้อยละ 17.8 ของกลุ่ม
ตัวอย่างในแผนกอืนๆ 
 
ตารางที 4.1  ตารางแสดงข้อมูลความถีและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จําแนกตามตําแหน่ง 
 

ลักษณะข้อมูลทัวไป 
 

หัวหน้าแผนก 
(N=17) 

จํานวน (ร้อยละ) 

ผู้ใต้บังคับบัญชา 
(N=101) 

จํานวน (ร้อยละ) 

ภาพรวม  
(N=118) 

จํานวน (ร้อยละ) 

เพศ            ชาย 3 (17.6)  8 (8.0)  11 (9.3) 
                 หญิง 14 (82.4)  93 (92.0)  107 (90.7) 
อายุ            2030 ปี  3 (17.6)  72 (71.3)  75 (63.6) 
                 3140 ปี  11 (64.7)  25 (24.8)  36 (30.5) 
                 4150 ปี  2 (11.8)  2 (2.0)  4 (3.4) 
                 มากกว่า 50 ปี  1 (5.9)  2 (2.0)  3 (2.5) 
การศึกษา     ตํากว่าปริญญาตรี  1 (5.9)  42 (41.6)  43 (36.4) 
                 ปริญญาตรี  15 (88.2)  59 (58.4)  74 (62.7) 
                 ปริญญาโท 1 (5.9)   1 (0.8) 
                 สูงกว่าปริญญาโท    
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ตารางที 4.1  (ต่อ) 
 

ลักษณะข้อมูลทัวไป 
 

หัวหน้าแผนก 
(N=17) 

จํานวน (ร้อยละ) 

ผู้ใต้บังคับบัญชา 
(N=101) 

จํานวน (ร้อยละ) 

ภาพรวม  
(N=118) 

จํานวน (ร้อยละ) 

ประสบการณ์  น้อยกว่า 1 ปี   15 (14.9)  15 (12.7) 
                  13 ปี 4 (23.5)  36 (35.6)  40 (33.9) 
                  46 ปี 5 (29.4)  26 (25.7)  31 (26.3) 
                  79 ปี 2 (11.8)  18 (17.8)  20 (16.9) 
                  10 ปีขึนไป  6 (35.3)  6 (5.9)  12 (10.2) 
แผนก          OPD 1 (5.9)  4 (4.0)  5 (4.2) 
             จ่ายกลาง 1 (5.9)  2 (2.0)  3 (2.5) 
             สารสนเทศ 1 (5.9)  3 (3.0)  4 (3.4) 
             ห้องผ่าตัด 1 (5.9)  2 (2.0)  3 (2.5) 
             จัดซือ 1 (5.9)  1 (1.0)  2 (1.7) 
             กายภาพ 1 (5.9)  2 (2.0)  3 (2.5) 
             ผู้ป่วยในชัน 5  1 (5.9)  11 (10.9)  12 (10.2) 
             เวชระเบียน 1 (5.9)  18 (17.8)  19 (16.1) 
             รังสีเทคนิค 1 (5.9)  6 (5.9)  7 (5.9) 
             ทารกแรกเกิด  1 (5.9)  4 (4.0)  5 (4.2) 
             ผู้ป่วยในชัน 4   15 (14.9)  15 (12.7) 
             โภชนาการ 1 (5.9)  3 (3.0)  4 (3.4) 
             ลูกค้าสัมพันธ์  1 (5.9)  4 (4.0)  5 (4.2) 
             การเงิน รพ. 1 (5.9)  2 (2.0)  3 (2.5) 
             การเงินผู้ป่วย  1 (5.9)  4 (4.0)  5 (4.2) 
             รับผู้ป่วยใน   3 (3.0)  3 (2.5) 
             การตลาด   1 (1.0)  1 (0.8) 
             บัญชี 1 (5.9)  4 (4.0)  5 (4.2) 
             ประกันสังคม  1 (5.9)  3 (3.0)  4 (3.4) 
             ธุรการเลขา   3 (3.0)  3 (2.5) 
             เภสัชกรรม 1 (5.9)  6 (5.9)  7 (5.9) 

 

 



67 

4.2  ผลการวิเคราะห์รูปแบบการสือสารของกลุ่มตัวอย่าง 
 
จากการวิเคราะห์รูปแบบการสือสารตามหลักโปรแกรมภาษาประสาทสัมผัส โดยให้ผู้บังคับบัญชา

ในระดับหัวหน้าแผนก และผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นผู้สํารวจตนเอง โดยใช้เกณฑ์ในการแปลความหมายดังนี 
 

ค่าเฉลีย  ระดับประสิทธิผล 
3.41–4.00   มากทีสุด 
2.81–3.40   มาก 
2.21–2.80   ปานกลาง 
1.61–2.20   น้อย 
1.00–1.60   น้อยทีสุด 

 
ผลจากการวิเคราะห์รูปแบบการสือสารของกลุ่มตัวอย่างของผู้บังคับบัญชาระดับหัวหน้าแผนกและ

ผู้ใต้บังคับบัญชา เพือเปรียบเทียบค่าเฉลียของระดับความสามารถในการสือสารแบบรายด้าน โดยจําแนก
ตามระบบประสาทสัมผัสในการรับส่งสาร ตามหลักโปรแกรมภาษาประสาทสัมผัสอันประกอบด้วย การมอง 
(Visual) การฟัง (Auditory) การสัมผัส (Kinesthetic) และการใช้เหตุผล (Rational) มีรายละเอียดดังนี  

1. รูปแบบการมอง (Visual) ผลการวิเคราะห์รูปแบบการสือสารด้านการมองพบว่ากลุ่มหัวหน้า
แผนกและผู้ใต้บังคับบัญชามีระดับความสามารถในด้านการมองไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที
ระดับ 0.05 (Z = 0.797 และ PValue = 0.788) ซึงสรุปได้ว่าหัวหน้าแผนกและผู้ใต้บังคับบัญชามี
ระดับความสามารถสือสารด้วยการมองเฉลียอยู่ในระดับปานกลางเท่ากัน (X= 2.35 และ 2.25 ตามลําดับ) 

2. รูปแบบการฟัง (Auditory) ผลการวิเคราะห์รูปแบบการสือสารด้านการฟังพบว่ากลุ่ม
หัวหน้าแผนกและกลุ่มผู้ใต้บังคับบัญชามีระดับความสามารถในด้านการฟังไม่แตกต่างกัน อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05 (Z = 0.539 และ PValue = 0.705) ซึงสรุปได้ว่าหัวหน้าแผนก และ
ผู้ใต้บังคับบัญชามีระดับความสามารถสือสารด้วยการฟังเฉลียอยู่ในระดับน้อยเท่ากัน (X= 2.14 และ 2.17 
ตามลําดับ) 

3. รูปแบบการสัมผัส (Kinesthetic) ผลการวิเคราะห์รูปแบบการสือสารด้านการสัมผัสพบว่ากลุ่ม
หัวหน้าแผนกและกลุ่มผู้ใต้บังคับบัญชามีระดับความสามารถในด้านการสัมผัสไม่แตกต่างกัน อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05 (Z = 0.427 และ PValue = 0.666) ซึงสรุปได้ว่าหัวหน้าแผนกและ
ผู้ใต้บังคับบัญชามีระดับความสามารถสือสารด้วยการสัมผัสเฉลียอยู่ในระดับปานกลางเท่ากัน (X= 2.58 
และ 2.47 ตามลําดับ) 

4. รูปแบบการใช้เหตุผล (Rational) ผลการวิเคราะห์รูปแบบการสือสารด้านการใช้เหตุผล พบว่า
กลุ่มหัวหน้าแผนกและกลุ่มผู้ใต้บังคับบัญชามีระดับความสามารถในด้านการใช้เหตุผลไม่แตกต่างกัน 
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05 (Z = 1.351 และ PValue = 0.912) ซึงสรุปได้ว่าหัวหน้าแผนก
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และผู้ใต้บังคับบัญชามีระดับความสามารถสือสารด้วยการใช้เหตุผลเฉลียอยู่ในระดับมากและปานกลาง 
(X= 2.58 และ 2.47 ตามลําดับ) 
 
ตารางที 4.2 แสดงการเปรียบเทียบคะแนนเฉลียความสามารถระหว่างผู้บังคับบัญชาระดับหัวหน้าแผนก

และผู้ใต้บังคับบัญชา จําแนกตามรูปแบบการสือสารตามหลักโปรแกรมภาษาประสาทสัมผัส 
 

รูปแบบการสือสาร 
หัวหน้าแผนก 
(N=17) 

ผู้ใต้บังคับบัญชา 
( N=101) 

Mann 
WhitneyU 

Z  PValue 

X SD แปลผล X SD แปลผล 

การมอง (Visual)  2.35 0.237 ปานกลาง 2.25 0.478 ปานกลาง 755.00 0.797 0.788 
การฟัง (Auditory)  2.14 0.403 น้อย 2.17 0.512 น้อย 788.50 0.539 0.705 
การสัมผัส (Kinesthetic) 2.58 0.321 ปานกลาง 2.47 0.455 ปานกลาง 803.00 0.427 0.666 
การใช้เหตุผล (Rational) 2.94 0.427 มาก 2.79 0.533 ปานกลาง 683.00 1.351 0.912 

 
หมายเหตุ:  * มีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05 
 
  เมือวิเคราะห์ข้อคําถามทีใช้วัดรูปแบบการสือสารตามหลักโปรแกรมภาษาประสาทสัมผัส โดย
วิเคราะห์แยกเป็นรายด้าน ได้แก่ การมอง การฟัง การสัมผัส และการใช้เหตุผล พบว่าโดยภาพรวมของ
รูปแบบการสือสารแต่ละด้านของผู้บังคับบัญชาระดับหัวหน้าแผนกและผู้ใต้บังคับบัญชาไม่มีความ
แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05 (ดังตารางที 4.3 ถึง 4.6)  

แต่เมือพิจารณาเป็นรายข้อจะพบว่าการสือสารด้วยรูปแบบการฟัง (ดังตารางที 4.4) ด้าน
คุณลักษณะการจัดระเบียบและวางแผนงานพบว่าระหว่างหัวหน้าแผนกและผู้ใต้บังคับบัญชามีการจัด
ระเบียบและวางแผนงานแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05 (Z = 1.950 และ PValue = 
0.026) จึงสรุปได้ว่ากลุ่มหัวหน้าแผนกคิดว่าตนเองมีระดับความสามารถในการการจัดระเบียบและวางแผน
งานสูงกว่าผู้ใต้บังคับบัญชา (X= 3.21 และ 2.57)  
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ตารางที 4.3 แสดงการเปรียบเทียบคะแนนเฉลียความสามารถในการสือสารแบบการมอง (Visual) ระหว่างผู้บังคับบัญชาระดับหัวหน้าแผนกและผู้ใต้บังคับบัญชา โดย
พิจารณาจากข้อคําถามแบบรายข้อตามหลักโปรแกรมภาษาประสาทสัมผัส  

 
คําถามสําหรับวัดรูปแบบการสือสารแบบการมอง (Visual) 

ตามหลักโปรแกรมภาษาประสาทสัมผัส 
หัวหน้าแผนก  ผู้ใต้บังคับบัญชา Mann 

Whitney U 
Z  PValue 

X S.D. แปลผล X S.D. แปลผล 

1. ตัดสินใจเรืองสําคัญเมือความคิดนันมีภาพรวมทีน่าสนใจ 2.47 0.943 ปานกลาง 2.31 0.957 ปานกลาง 740.50 0.769 0.221 
2. ในสถานการณ์ทีมีความขัดแย้งจะยอมรับข้อสรุปเมือท่านเห็นมุมมองความคิดของผู้อืนชัดเจน 3.00 0.791 มาก 3.18 0.692 มาก 731.00 0.835 0.202 
3. สิงสําคัญในการสือสารกับผู้อืนคือลักษณะการแต่งกาย/ภาพลักษณ์ของตนเอง 1.53 0.943 น้อยทีสุด 1.69 1.069 น้อย 777.50 0.520 0.302 
4. เมือได้รับคําถามทียากท่านจะตอบคําถามอย่างมันใจ และบรรยายด้วยภาพ 1.76 0.562 น้อย 1.73 0.715 น้อย 773.50 0.451 0.326 
5. ท่านเป็นคนสร้างสรรค์และจัดการกับข้อมูลทีรับมาได้รวดเร็ว 2.47 0.943 ปานกลาง 2.23 1.016 ปานกลาง 709.00 0.958 0.169 
6. ท่านคิดว่าผู้อืนจะเข้าใจท่านเมือฝ่ายตรงข้ามสามารถมองเห็นทัศนคติของท่าน 2.00 1.118 น้อย 2.26 1.028 ปานกลาง 685.00 1.097 0.137 
7. ท่านต้องการเป็นส่วนหนึงของการกําหนดวิสัยทัศน์และกระบวนการวางแผนการทํางาน 2.47 1.179 ปานกลาง 2.90 0.995 มาก 666.00 1.428 0.077 
8. ท่านจะจดจําข้อมูลได้ดีเมือวิทยากรแสดงภาพให้ท่านเห็นเพือความชัดเจน 2.35 0.996 ปานกลาง 2.55 0.954 ปานกลาง 742.50 0.746 0.228 
9. ท่านมักจะเครียดเมือมีการเปลียนแปลงแผนงาน 2.29 1.263 ปานกลาง 1.96 1.020 น้อย 701.50 0.909 0.182 
10.  สิงทีเป็นตนเองมากทีสุดคือการนําแนวคิดใหม่ๆ ไปปรับใช้กับสถานการณ์ต่างๆได้ 2.35 1.169 ปานกลาง 2.63 1.042 ปานกลาง 690.50 0.982 0.163 

รวม 2.35 0.237 ปานกลาง 2.25 0.478 ปานกลาง 755.00 0.797 0.788 

 

หมายเหตุ:  * มีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05 
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ตารางที 4.4  แสดงการเปรียบเทียบคะแนนเฉลียความสามารถในการสือสารแบบการฟัง (Auditory) ระหว่างผู้บังคับบัญชาระดับหัวหน้าแผนกและผู้ใต้บังคับบัญชา 
โดยพิจารณาจากข้อคําถามแบบรายข้อตามหลักโปรแกรมภาษาประสาทสัมผัส 

 
คําถามสําหรับวัดรูปแบบการสือสารแบบการฟัง (Auditory) 

ตามหลักโปรแกรมภาษาประสาทสัมผัส 
หัวหน้าแผนก  ผู้ใต้บังคับบัญชา Mann 

Whitney U 
Z  PValue 

X S.D. แปลผล X  แปลผล 

1. ตัดสินใจเรืองสําคัญเมือความคิดนันฟังแล้วน่าสนใจ 2.41 1.176 ปานกลาง 2.62 0.221 ปานกลาง 743.50 0.731 0.233 
2. ในสถานการณ์ทีมีความขัดแย้งจะยอมรับข้อสรุปเมือความดังและเสียงหนักแน่นของฝ่ายตรงข้าม 1.41 1.004 น้อยทีสุด 1.37 0.202 น้อยทีสุด 788.00 0.396 0.346 
3. สิงสําคัญในการสือสารกับผู้อืนคือฝ่ายตรงข้ามยอมรับฟังท่าน 2.65 0.996 ปานกลาง 2.74 0.302 ปานกลาง 780.00 0.434 0.317 
4. เมือได้รับคําถามทียากท่านจะรู้สึกดี เมือได้เวลาไปค้นหาคําตอบด้วยตัวท่าน 1.65 0.786 น้อย 1.67 0.326 น้อย 821.50 0.026 0.490 
5. ท่านเป็นคนปรับตัวเข้าหาเสียงต่างๆทีอยู่รอบตัว 2.24 1.147 ปานกลาง 2.52 0.169 ปานกลาง 709.00 0.949 0.172 
6. ท่านคิดว่าผู้อืนจะเข้าใจท่านเมือฝ่ายตรงข้ามฟังอย่างตังใจในสิงทีท่านพูด 2.65 1.057 ปานกลาง 2.92 0.137 มาก 698.00 1.054 0.146 
7. ท่านต้องการต้องการปรับปรุงกระบวนการทํางานด้วยความคิดของท่านเอง 1.94 1.197 น้อย 1.64 0.077 น้อย 714.00 1.099 0.136 
8. ท่านจะจดจําข้อมูลได้ดีเพียงแค่ท่านตังใจฟังวิทยากรท่านก็จดจําได้ 1.65 0.996 น้อย 1.96 0.228 น้อย 734.00 0.935 0.175 
9. ท่านมักจะเครียดเมือการเจรจาอย่างมีชันเชิง โผงผาง และตรงประเด็น 2.47 0.943 ปานกลาง 2.45 0.182 ปานกลาง 797.50 0.154 0.439 
10.  สิงทีเป็นตนเองมากทีสุดคือการจัดระเบียบและวางแผนงาน 3.12 0.857 มาก 2.57 0.163 ปานกลาง 582.50 1.950 0.026* 

รวม 2.14 0.403 น้อย 2.17 0.512 น้อย 788.50 0.539 0.705 

 

หมายเหตุ:  * มีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05 
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ตารางที 4.5 แสดงการเปรียบเทียบคะแนนเฉลียความสามารถในการสือสารแบบการสัมผัส (Kinesthetic) ระหว่างผู้บังคับบัญชาระดับหัวหน้าแผนกและ
ผู้ใต้บังคับบัญชา โดยพิจารณาจากข้อคําถามแบบรายข้อตามหลักโปรแกรมภาษาประสาทสัมผัส 

 
คําถามสําหรับวัดรูปแบบการสือสารแบบการสัมผัส (Kinesthetic) 

ตามหลักโปรแกรมภาษาประสาทสัมผัส 
หัวหน้าแผนก  ผู้ใต้บังคับบัญชา Mann 

Whitney U 
Z  PValue 

X S.D. แปลผล X S.D. แปลผล 

1. ตัดสินใจเรืองสําคัญเมือความรู้สึกจากส่วนลึกและความความสบายใจ 1.76 0.831 น้อย 1.94 1.028 น้อย 791.00 0.420 0.337 
2. ในสถานการณ์ทีมีความขัดแย้งจะยอมรับข้อสรุปเมือฝ่ายตรงข้ามเข้าใจความรู้สึกของท่าน 2.12 0.485 น้อย 2.18 0.791 น้อย 822.50 0.018 0.493 
3. สิงสําคัญในการสือสารกับผู้อืนคือฝ่ายตรงข้ามเข้าใจความหมายของท่าน 3.06 1.029 มาก 2.82 1.019 มาก 732.00 0.952 0.171 
4. เมือได้รับคําถามทียากท่านจะต้องการเวลาในการคิดพิจารณาเพือเลือกถ้อยคําทีจะใช้อย่างระวัง 3.06 0.809 มาก 2.94 0.626 มาก 798.00 0.255 0.400 
5. ท่านเป็นคนอ่อนไหวและยืดหยุ่นต่อความรู้สึกของผู้อืน 2.82 1.263 มาก 2.52 1.232 ปานกลาง 763.50 0.633 0.263 
6. ท่านคิดว่าผู้อืนจะเข้าใจท่านเมือฝ่ายตรงข้ามสามารถเชือมโยงกับสิงทีท่านกําลังรู้สึก 2.29 1.176 ปานกลาง 1.95 1.060 น้อย 637.50 1.522 0.064 
7. ท่านต้องการต้องการเป็นผู้สร้างความสัมพันธ์ทีดีให้แก่คณะทีปฏิบัติงานร่วมกัน 2.41 0.809 ปานกลาง 2.97 0.952 มาก 754.50 0.716 0.237 
8. ท่านจะจดจําข้อมูลได้ดีเมือท่านใช้การจดบันทึกช่วยจําขณะทีวิทยากรกําลังอบรม 3.18 1.029 มาก 2.80 1.078 ปานกลาง 729.50 0.917 0.180 
9. ท่านมักจะเครียดเมือการแยกความรู้สึกของฉันออกจากสิงทีผู้อืนรู้สึก 2.59 1.176 ปานกลาง 2.79 1.110 ปานกลาง 729.00 0.662 0.254 
10.  สิงทีเป็นตนเองมากทีสุดคือการทําตามคําแนะนําตามหลักทีได้ทดลองและพิสูจน์ว่าได้ผลจริง 2.47 1.179 ปานกลาง 2.67 1.139 ปานกลาง 737.50 0.653 0.257 

 

หมายเหตุ:  * มีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05 
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ตารางที 4.6  แสดงการเปรียบเทียบคะแนนเฉลียความสามารถในการสือสารแบบการใช้เหตุผล (Rational) ระหว่างผู้บังคับบัญชาระดับหัวหน้าแผนกและ
ผู้ใต้บังคับบัญชา โดยพิจารณาจากข้อคําถามแบบรายข้อตามหลักโปรแกรมภาษาประสาทสัมผัส 

 
คําถามสําหรับวัดรูปแบบการสือสารแบบการใช้เหตุผล (Rational) 

ตามหลักโปรแกรมภาษาประสาทสัมผัส 
หัวหน้าแผนก ผู้ใต้บังคับบัญชา Mann 

Whitney U 
Z  PValue 

X S.D.  แปลผล X S.D.  แปลผล 

1. ตัดสินใจเรืองสําคัญเมือศึกษาและทบทวนอย่างถีถ้วนชัดเจน 3.35 0.996 มาก  3.16 1.104 มาก  765.50  0.664  0.254 
2. ในสถานการณ์ทีมีความขัดแย้งจะยอมรับข้อสรุปเมือยอมรับเหตุผลของอีกฝ่ายถ้ามีนําหนักมากพอ  3.47 0.874 มากทีสุด  3.29 0.918 มาก  747.50  0.818  0.207 
3. สิงสําคัญในการสือสารกับผู้อืนคือการแบ่งปันประสบการณ์และความรู้สึกของท่าน 2.76 0.970 ปานกลาง 2.77 0.961 ปานกลาง  831.00  0.017  0.494 
4. เมือได้รับคําถามทียากท่านจะฟังอย่างตังใจและถามคําถามเพือทําให้ท่านมันใจว่าท่านเข้าใจถูกต้อง  3.76 0.752 มากทีสุด  3.67 0.756 มากทีสุด  774.00  0.771  0.220 
5. ท่านเป็นคนสามารถทําความเข้าใจกับข้อมูลใหม่ๆอย่างง่ายดาย 3.00 1.061 มาก  2.77 1.056 ปานกลาง  723.00  0.841  0.200 
6. ท่านคิดว่าผู้อืนจะเข้าใจท่านเมือฝ่ายตรงข้ามสนใจความหมายของสิงทีท่านกําลังสือ 2.94 1.029 มาก  2.87 0.996 มาก  793.00  0.262  0.397 
7. ท่านต้องการมีการเรียงลําดับเหตุการณ์และจัดทําสิงต่างๆอย่างเป็นขันตอน 2.41 1.004 ปานกลาง 2.54 1.007 ปานกลาง  774.00  0.486  0.314 
8. ท่านจะจดจําข้อมูลได้ดีเมือวิทยากรนําเสนอแบบยกข้อเท็จจริงทีเป็นเหตุผลมาสนับสนุน 2.94 0.966 มาก  2.72 1.053 ปานกลาง  742.50  0.741  0.230 
9. ท่านมักจะเครียดเมือความไว้วางใจผู้คน สถานการณ์ หรือแนวคิด 2.65 1.169 ปานกลาง 2.83 0.991 มาก  750.00  0.554  0.290 
10. สิงทีเป็นตนเองมากทีสุดคือชอบสร้างแรงบันดาลใจจากภายใน 2.06 1.088 น้อย  2.16 1.179 น้อย  779.00  0.243  0.404 

 

หมายเหตุ:  * มีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05 
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4.3 ผลการวิเคราะห์ประสิทธิผลการใช้ภาษาในการสือสาร 
 

จากการวัดระดับของประสิทธิผลในการสือสาร โดยใช้ระดับประสิทธิผลในการใช้ภาษาถ้อยคํา และ
ไม่ใช่ถ้อยคําในการสือสารตัวชีวัด (Measures) การสือสารทัง 2 ด้านของกลุ่มตัวอย่าง โดยผู้บังคับบัญชา
หรือหัวหน้าแผนกจะเป็นผู้ประเมินผู้ใต้บังคับบัญชาแบบโดยรวมทังแผนกมิใช่แบบรายบุคคล และ
ผู้ใต้บังคับบัญชาประเมินหัวหน้าแผนกของตนเองเท่านัน ดังนันผลการวิเคราะห์ทีได้จึงประสิทธิผลการ
สือสารของคู่สือสารมิใช่ผู้ทําแบบสอบถาม โดยใช้เกณฑ์การแปลความหมายดังนี 

  
ค่าเฉลีย  ระดับประสิทธิผล 
4.21–5.00   มากทีสุด 
3.41–4.20   มาก 
2.61–3.40   ปานกลาง 
1.81–2.60   น้อย 
1.00–1.80   น้อยทีสุด 

 

4.3.1  ผลการวิเคราะห์ประสิทธิผลการสือสาร ด้านการใช้ภาษาถ้อยคํา (Verbal Language) 

    ในการสือสารของกลุ่มตัวอย่าง จําแนกตามตําแหน่ง  
  ผลการวิเคราะห์ประสิทธิผลในการสือสารด้านการใช้ภาษาถ้อยคําของกลุ่มตัวอย่าง จําแนกตาม
ตําแหน่ง เพือเปรียบเทียบความแตกต่างของประสิทธิผลในการสือสารแบบรายด้าน ซึงมีรายละเอียดดังนี 
(ดังตารางที 4.7) 

4.3.1.1 ด้านความหมาย ผลการวิเคราะห์ระดับประสิทธิผลการสือสารในการใช้ภาษา
ถ้อยคํา ด้านความหมายพบว่ากลุ่มหัวหน้าแผนกมีระดับประสิทธิผลเฉลียด้านการสือความหมายไม่แตกต่าง
กับกลุ่มผู้ใต้บังคับบัญชา อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05 (Z = 0.751 และ PValue = 0.761) 
ซึงสรุปได้ว่าหัวหน้าแผนกและผู้ใต้บังคับบัญชามีระดับประสิทธิผลเฉลียอยู่ในระดับปานกลางเท่ากัน (X= 
3.28 และ 3.12 ตามลําดับ) 

4.3.1.2 ด้านความใกล้ชิด ผลการวิเคราะห์ระดับประสิทธิผลการสือสารในการใช้ภาษา
ถ้อยคํา ด้านความใกล้ชิดพบว่ากลุ่มหัวหน้าแผนกมีระดับประสิทธิผลเฉลียด้านการแสดงความใกล้ชิดด้วย
การใช้ถ้อยคําไม่แตกต่างกับกลุ่มผู้ใต้บังคับบัญชา อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05 (Z = 1.395 และ 
PValue = 0.913) ซึงสรุปได้ว่าหัวหน้าแผนกและผู้ใต้บังคับบัญชา มีระดับประสิทธิผลเฉลียอยู่ในระดับ
มากเท่ากัน (X= 3.43 และ 3.76 ตามลําดับ) 

4.3.1.3 ด้านความซับซ้อน ผลการวิเคราะห์ระดับประสิทธิผลการสือสารในการใช้ภาษา
ถ้อยคํา ด้านความซับซ้อน จําแนกตามตําแหน่งพบว่ากลุ่มหัวหน้าแผนกมีระดับประสิทธิผลเฉลียด้านการ
สือความหมายทีมีความซับซ้อนไม่แตกต่างกับกลุ่มผู้ใต้บังคับบัญชา อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ 
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0.05 (Z = 0.004 และ PValue = 0.502) ซึงสรุปได้ว่าหัวหน้าแผนกและผู้ใต้บังคับบัญชามีระดับ
ประสิทธิผลเฉลียอยู่ในระดับมากเท่ากัน (X= 3.47 และ 3.45 ตามลําดับ) 

4.3.1.4 ด้านความเข้มข้น ผลการวิเคราะห์ระดับประสิทธิผลการสือสารในการใช้ภาษา
ถ้อยคํา ด้านความเข้มข้นพบว่า กลุ่มหัวหน้าแผนกมีระดับประสิทธิผลเฉลียด้านความเข้มข้นไม่แตกต่างกับ
กลุ่มผู้ใต้บังคับบัญชา อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05 (Z = 0.241 และ PValue = 0.594) ซึง
สรุปได้ว่าหัวหน้าแผนกและผู้ใต้บังคับบัญชามีระดับประสิทธิผลเฉลียอยู่ในระดับมากเท่ากัน (X= 3.42 
และ 3.39 ตามลําดับ) 

4.3.1.5 ด้านคําศัพท์ ผลการวิเคราะห์ระดับประสิทธิผลการสือสารในการใช้ภาษา
ถ้อยคํา ด้านคําศัพท์พบว่า กลุ่มหัวหน้าแผนกมีระดับประสิทธิผลเฉลียด้านการเลือกใช้คําศัพท์ไม่แตกต่าง
กับกลุ่มผู้ใต้บังคับบัญชา อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05 (Z=0.217 และ PValue = 0.586) ซึง
สรุปได้ว่าหัวหน้าแผนกและผู้ใต้บังคับบัญชามีระดับประสิทธิผลเฉลียอยู่ในระดับมากเท่ากัน (X= 3.47 
และ 3.53 ตามลําดับ) 

 
ตารางที 4.7 แสดงการเปรียบเทียบคะแนนเฉลียระดับประสิทธิผลการสือสารด้านการใช้ภาษาถ้อยคํา

ระหว่างผู้บังคับบัญชาระดับหัวหน้าแผนก และผู้ใต้บังคับบัญชา  
 

ตัวชีวัดประสิทธิผล 
การใช้ภาษาถ้อยคํา 

หัวหน้าแผนก 
(N=17) 

ผู้ใต้บังคับบัญชา 
( N=101) 

Mann 
WhitneyU 

Z  PValue 

X SD แปลผล X SD แปลผล 

ด้านความหมาย 3.28 0.765 ปานกลาง 3.12 0.634 ปานกลาง 766.50 0.715 0.761 
ด้านความใกล้ชิด 3.43 0.909 มาก 3.76 0.704 มาก 682.50 1.395 0.913 
ด้านความซับซ้อน 3.47 0.818 มาก 3.45 0.471 มาก 858.00 0.004 0.502 
ด้านความเข้มข้น 3.42 0.664 มาก 3.39 0.489 ปานกลาง 827.50 0.241 0.594 
ด้านคําศัพท์ 3.47 0.776 มาก 3.53 0.541 มาก 830.50 0.217 0.586 

 
หมายเหตุ:  * มีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05 
    

กล่าวโดยสรุปคือประสิทธิผลการสือสารด้านการใช้ภาษาถ้อยคําแบบพิจารณาเป็นรายข้อของทัง 5 
ด้าน ได้แก่ ด้านความหมาย ด้านความใกล้ชิด  ด้านความซับซ้อน ด้านความเข้มข้น และด้านคําศัพท์ โดย
จําแนกตามตําแหน่ง ยังคงพบว่าประสิทธิผลการสือสารด้านภาษาถ้อยคําโดยรวมของแต่ละด้าน ไม่มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05  

แต่เมือพิจารณาเปรียบเทียบระดับประสิทธิผลการสือสารด้วยการใช้ภาษาถ้อยคําแบบรายข้อ (ดัง
ตารางที 4.8) พบว่าด้านความหมาย และความใกล้ชิด ระหว่างหัวหน้าแผนกและผู้ใต้บังคับบัญชาแตกต่าง
กัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05 ซึงสรุปได้ดังนี 
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ด้านความหมาย พบว่าหัวหน้าแผนกและผู้ใต้บังคับบัญชามีความสามารถในการอธิบายความโดย
การใช้ภาพประกอบแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05 (Z = 1.971 และ PValue = 
0.025) ซึงสรุปได้ว่าระดับประสิทธิผลการใช้ภาพประกอบในการอธิบายของหัวหน้าแผนกสูงกว่า
ผู้ใต้บังคับบัญชา (X= 3.09 และ 2.65 ตามลําดับ) 

ด้านความใกล้ชิด พบว่าหัวหน้าแผนกและผู้ใต้บังคับบัญชามีความสามารถในการอธิบายความ
โดยการใช้ภาพประกอบแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05 (Z = 2.362 และ PValue 
= 0.009) ซึงสรุปได้ว่าระดับประสิทธิผลการใช้ภาพประกอบในการอธิบายของหัวหน้าแผนกตํากว่า
ผู้ใต้บังคับบัญชา (X= 3.65 และ 4.35 ตามลําดับ) 
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ตารางที 4.8 แสดงการเปรียบเทียบคะแนนเฉลียระดับประสิทธิผลการสือสารด้านการใช้ภาษาถ้อยคําแบบรายด้าน ระหว่างผู้บังคับบัญชาระดับหัวหน้าแผนกและ
ผู้ใต้บังคับบัญชา โดยพิจารณาจากข้อคําถามแบบรายข้อตามหลักโปรแกรมภาษาประสาทสัมผัส  

 

ตัวชีวัดประสิทธิผลการสือสารด้วยภาษาถ้อยคํา 
หัวหน้าแผนก ผู้ใต้บังคับบัญชา Mann 

WhitneyU 
Z  PValue 

X S.D. แปลผล X S.D. แปลผล 

ด้านความหมาย          
1. มีการใช้ภาพประกอบในการอธิบาย 3.09 0.884 ปานกลาง 2.65 0.786 ปานกลาง 619.00 1.971 0.025* 
2. หลังจบการสือสาร มีการสรุปความทุกครัง 3.31 0.967 ปานกลาง 3.12 1.054 ปานกลาง 783.00 0.607 0.272 
3. พยายามทีจะทําความเข้าใจในสิงทีจะสือสาร 3.45 0.842 มาก 3.59 0.712 มาก 754.50 0.860 0.195 

รวม 3.28 0.765 ปานกลาง 3.12 0.634 ปานกลาง 766.50 0.715 0.761 
ด้านความใกล้ชิด          
1. มีการพูดคุยด้วยความสนิทสนม 3.41 1.012 มาก 3.76 0.831 มาก 714.00 1.174 0.120 
2. ใช้คําสรรพนามแบบไม่เป็นทางการมากกว่าเป็นทางการ 3.65 1.153 มาก 4.35 0.786 มากทีสุด 562.00 2.362 0.009* 
3. แสดงความห่วงใยด้วยการถามถึงเรืองราวของผู้อืน 3.24 1.078 ปานกลาง 3.18 1.074 ปานกลาง 841.50 0.137 0.446 

รวม 3.43 0.909 มาก 3.76 0.704 มาก 682.50 1.395 0.913 
ด้านความซับซ้อน          
1. สามารถในตอบข้อซักถามได้ตรงประเด็น 3.52 1.006 มาก 3.71 0.588 มาก 776.00 0.666 0.253 
2. สามารถเขียนอธิบายความต่างๆอย่างกระชับได้ใจความ 3.40 0.895 ปานกลาง 3.24 0.562 ปานกลาง 763.50 0.778 0.219 
3. สามารถในการอธิบายเรืองราวต่างๆได้เข้าใจง่าย 3.50 0.879 มาก 3.41 0.618 มาก 817.50 0.338 0.368 

รวม 3.47 0.818 มาก 3.45 0.471 มาก 858.00 0.004 0.502 
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ตารางที 4.8  (ต่อ) 
 

ตัวชีวัดประสิทธิผลการสือสารด้วยภาษาถ้อยคํา 
หัวหน้าแผนก ผู้ใต้บังคับบัญชา Mann 

WhitneyU 
Z  PValue 

X S.D. แปลผล X S.D. แปลผล 

ด้านความเข้มข้น          
1. พูดคุยด้วยนําเสียงทีสุภาพ 3.75 0.888 มาก 3.76 0.664 มาก 853.50 0.041 0.484 
2. มีการใช้นําเสียงทีแตกต่างกันในแต่ละสถานที 3.26 0.997 ปานกลาง 2.94 1.088 ปานกลาง 718.50 1.133 0.129 
3. เป็นผู้ทีพูดแล้วฟังเข้าใจง่าย 3.26 0.913 ปานกลาง 3.47 0.624 มาก 721.00 1.138 0.128 

รวม 3.42 0.664 มาก 3.39 0.489 ปานกลาง 827.50 0.241 0.594 
ด้านคําศัพท์          
1. พูดคุยด้วยคําพูดทีเหมาะสมเข้าใจง่าย  3.47 0.878 มาก 3.71 0.470 มาก 690.50 1.387 0.083 
2. พูดคุยกับท่านเหมือนคุยกับเพือนร่วมงาน 3.51 1.064 มาก 3.47 0.717 มาก 809.50 0.393 0.348 
3. สามารถทําให้ท่านเข้าใจด้วยการอธิบายซําอย่างชัดเจน 3.44 0.853 มาก 3.41 0.939 มาก 846.00 0.102 0.459 

รวม 3.47 0.776 มาก 3.53 0.541 มาก 830.50 0.217 0.586 

 
หมายเหตุ:  * มีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05 
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4.3.2  ผลการวิเคราะห์ประสิทธิผลการสือสาร ด้านการใช้ทีไม่ใช่ภาษาถ้อยคํา (Nonverbal  
   Language) ในการสือสารของกลุ่มตัวอย่าง จําแนกตามตําแหน่ง 

ผลการวิเคราะห์ประสิทธิผลในการสือสารด้านการใช้ภาษาทีไม่ใช่ถ้อยคําของกลุ่มตัวอย่าง โดย
จําแนกตามตําแหน่ง เพือเปรียบเทียบความแตกต่างของประสิทธิผลในการสือสารแบบรายด้านมี
รายละเอียดดังนี (ดังตารางที 4.9) 

4.3.2.1 ด้านท่าทาง ผลการวิเคราะห์ระดับประสิทธิผลการสือสารในการใช้ภาษาทีไม่ใช่
ถ้อยคํา ด้านท่าทางพบว่า กลุ่มหัวหน้าแผนกมีระดับประสิทธิผลเฉลียด้านการสือความหมายด้วยการแสดง
ท่าทางไม่แตกต่างกับกลุ่มผู้ใต้บังคับบัญชา อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05 (Z = 0.398 และ P
Value = 0.655) ซึงสรุปได้ว่าหัวหน้าแผนกและผู้ใต้บังคับบัญชามีระดับประสิทธิผลเฉลียอยู่ในระดับปาน
กลางเท่ากัน (X= 3.34 และ 3.35 ตามลําดับ) 

4.3.2.2 ด้านการสบตา ผลการวิเคราะห์ระดับประสิทธิผลการสือสารในการใช้ภาษาที
ไม่ใช่ถ้อยคํา ด้านการสบตาพบว่า กลุ่มหัวหน้าแผนกมีระดับประสิทธิผลเฉลียด้านการสือความหมายด้วย
การสบตาไม่แตกต่างกับกลุ่มผู้ใต้บังคับบัญชา อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05 (Z = 0.803 และ 
PValue = 0.789) ซึงสรุปได้ว่าหัวหน้าแผนกและผู้ใต้บังคับบัญชามีระดับประสิทธิผลเฉลียอยู่ในระดับ
ปานกลางเท่ากัน (X= 3.19 และ 3.29 ตามลําดับ) 

4.3.2.3 ด้านการให้เวลา ผลการวิเคราะห์ระดับประสิทธิผลการสือสารในการใช้ภาษาที
ไม่ใช่ถ้อยคํา ด้านการให้เวลาพบว่า กลุ่มหัวหน้าแผนกมีระดับประสิทธิผลเฉลียด้านการการให้เวลากับคู่
สือสารไม่แตกต่างกับกลุ่มผู้ใต้บังคับบัญชา อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05 (Z = 0.746 และ P
Value = 0.772) ซึงสรุปได้ว่าหัวหน้าแผนกและผู้ใต้บังคับบัญชามีระดับประสิทธิผลเฉลียอยู่ในระดับปาน
กลางเท่ากัน (X= 3.31 และ 3.22 ตามลําดับ)  

4.3.2.4 ด้านการเว้นระยะห่าง ผลการวิเคราะห์ระดับประสิทธิผลการสือสารในการใช้
ภาษาทีไม่ใช่ถ้อยคํา ด้านการเว้นระยะห่างพบว่า กลุ่มหัวหน้าแผนกมีระดับประสิทธิผลเฉลียด้านการการ
เว้นระยะห่างกับคู่สือสารไม่แตกต่างกับกลุ่มผู้ใต้บังคับบัญชา อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05 
(Z = 0.433 และ PValue = 0.668) ซึงสรุปได้ว่า หัวหน้าแผนกและผู้ใต้บังคับบัญชามีระดับประสิทธิผล
เฉลียอยู่ในระดับปานกลางเท่ากัน (X= 3.09 และ 3.18 ตามลําดับ) 

4.3.2.5 ด้านการสัมผัส ผลการวิเคราะห์ระดับประสิทธิผลการสือสารในการใช้ภาษาที
ไม่ใช่ถ้อยคํา ด้านการสัมผัสพบว่า กลุ่มหัวหน้าแผนกมีระดับประสิทธิผลเฉลียด้านการการสัมผัสคู่สือสาร
ไม่แตกต่างกับกลุ่มผู้ใต้บังคับบัญชา อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05 (Z = 1.022 และ PValue 
= 0.847) ซึงสรุปได้ว่าหัวหน้าแผนกและผู้ใต้บังคับบัญชามีระดับประสิทธิผลเฉลียอยู่ในระดับปานกลาง
และน้อย (X= 2.76 และ 2.51 ตามลําดับ) 
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ตารางที 4.9 แสดงการเปรียบเทียบคะแนนเฉลียระดับประสิทธิผลการสือสารด้านการใช้ภาษาทีไม่ใช่
ถ้อยคําระหว่างผู้บังคับบัญชาระดับหัวหน้าแผนก และผู้ใต้บังคับบัญชา 

 

ตัวชีวัดประสิทธิผล 
การใช้ภาษาทีไม่ใช่ถ้อยคํา 

หัวหน้าแผนก 
(N=17) 

ผู้ใต้บังคับบัญชา 
( N=101) 

Mann 
WhitneyU 

Z  PValue 

X SD แปลผล X SD แปลผล 

 ด้านการใช้ท่าทาง 3.34 0.69 ปานกลาง 3.35 0.39 ปานกลาง 807.50 0.398 0.655 
 ด้านการสบสายตา 3.19 0.61 ปานกลาง 3.29 0.37 ปานกลาง 756.00 0.803 0.789 
 ด้านการให้เวลา 3.31 0.72 ปานกลาง 3.22 0.44 ปานกลาง 762.50 0.746 0.772 
 ด้านการเว้นระยะห่าง 3.09 0.58 ปานกลาง 3.18 0.43 ปานกลาง 803.00 0.433 0.668 
 ด้านการสัมผัส 2.76 0.79 ปานกลาง 2.51 0.62 น้อย 726.50 1.022 0.847 

 
หมายเหตุ:  * มีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05 
    

กล่าวโดยสรุปคือประสิทธิผลการสือสารด้านการใช้ภาษาทีไม่ใช่ถ้อยคําแบบพิจารณาเป็นรายข้อ
ของทัง 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการใช้ท่าทาง ด้านการสบสายตา ด้านการให้เวลา ด้านการเว้นระยะห่าง และด้าน
การสัมผัส โดยจําแนกตามตําแหน่ง ยังคงพบว่าประสิทธิผลการสือสารด้านภาษาทีไม่ใช่ถ้อยคําโดยรวมของ
แต่ละด้าน ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05  

แต่เมือพิจารณาเปรียบเทียบระดับประสิทธิผลการสือสารด้วยการใช้ภาษาทีไม่ใช่ถ้อยคําแบบราย
ข้อ (ดังตารางที 4.10) พบว่าด้านการเว้นระยะห่าง และด้านการสัมผัส ระหว่างหัวหน้าแผนกและ
ผู้ใต้บังคับบัญชาแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05 ซึงสรุปได้ดังนี  

ด้านการเว้นระยะห่าง พบว่าหัวหน้าแผนกและผู้ใต้บังคับบัญชามีพฤติกรรมการนังติดๆกันกับ
เพือนร่วมงานในเวลาประชุมแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05 (Z = 3.376 และ P
Value = 0.000) ซึงสรุปได้ว่าระดับประสิทธิผลการเว้นระยะห่างของหัวหน้าแผนกตํากว่าผู้ใต้บังคับบัญชา 
(X= 3.09 และ 3.82 ตามลําดับ) 

ด้านการสัมผัส พบว่าหัวหน้าแผนกและผู้ใต้บังคับบัญชามีพฤติกรรมทักทายด้วยการสัมผัส แขน 
หรือไหล่กับคู่สือสารแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05 (Z = 1.910 และ PValue = 
0.028) ซึงสรุปได้ว่าระดับประสิทธิผลการสัมผัสของหัวหน้าแผนกสูงกว่าผู้ใต้บังคับบัญชา (X = 2.61 
และ 2.00 ตามลําดับ) 
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ตารางที 4.10 แสดงการเปรียบเทียบคะแนนเฉลียระดับประสิทธิผลการสือสารด้านการใช้ทีไม่ใช่ภาษาถ้อยคําแบบรายด้าน ระหว่างผู้บังคับบัญชาระดับหัวหน้า
แผนกและผู้ใต้บังคับบัญชา โดยพิจารณาจากข้อคําถามแบบรายข้อตามหลักโปรแกรมภาษาประสาทสัมผัส 

 

ตัวชีวัดประสิทธิผลการสือสารด้วยภาษาทีไม่ใช่ถ้อยคํา 
หัวหน้าแผนก ผู้ใต้บังคับบัญชา Mann 

WhitneyU 
Z  PValue 

X S.D. แปลผล X S.D. แปลผล 

ด้านการใช้ท่าทาง          
1. แสดงท่าทางประกอบคําพูดทีทําให้ผู้อืนเข้าใจมากขึน 3.21 0.909 ปานกลาง 3.24 0.752 ปานกลาง 849.50 0.075 0.470 
2. แสดงออกให้รู้ว่ากําลังไม่เข้าใจในสิงทีผู้อืนพูด 3.16 0.857 ปานกลาง 3.12 0.697 ปานกลาง 851.00 0.064 0.475 
3. พูดคุยด้วยกิริยามารยาททีสุภาพ 3.65 0.943 มาก 3.71 0.588 มาก 849.50 0.073 0.474 

รวม 3.34 0.69 ปานกลาง 3.35 0.39 ปานกลาง 807.50 0.398 0.655 
ด้านการสบสายตา          
1. แสดงออกทางสายตาว่ากําลังคิดตามในสิงทีผู้อืนพูด 3.43 0.817 มาก 3.71 0.470 มาก 677.50 1.512 0.067 
2. ไม่สบตาเวลาพูดคุย 3.69 0.903 มาก 3.94 0.827 มาก 740.00 0.958 0.169 
3. สบตาทุกครังทีสนทนา 2.48 0.890 น้อย 2.24 1.033 น้อย 722.00 1.117 0.132 

รวม 3.19 0.61 ปานกลาง 3.29 0.37 ปานกลาง 756.00 0.803 0.789 
ด้านการให้เวลา          
1. ไม่แสดงความคิดเห็นจนกว่าผู้อืนจะเปิดโอกาสให้ถาม 3.22 0.955 ปานกลาง 2.88 0.857 ปานกลาง 679.50 1.470 0.071 
2. สอบถามทันทีหากไม่เข้าใจในขณะทีกําลังสนทนา 3.49 0.934 มาก 3.41 0.870 มาก 824.00 0.280 0.390 
3. ใช้เวลาในการสนทนาแต่ละเรืองจบสินภายในครังเดียว 3.23 0.882 ปานกลาง 3.35 0.786 ปานกลาง 800.00 0.480 0.316 

รวม 3.31 0.72 ปานกลาง 3.22 0.44 ปานกลาง 762.50 0.746 0.772 
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ตารางที 4.10  (ต่อ) 
 

ตัวชีวัดประสิทธิผลการสือสารด้วยภาษาทีไม่ใช่ถ้อยคํา 
หัวหน้าแผนก ผู้ใต้บังคับบัญชา Mann 

WhitneyU 
Z  PValue 

X S.D. แปลผล X S.D. แปลผล 

ด้านการเว้นระยะห่าง          
1. มีการนังติดๆกันกับเพือนร่วมงานในเวลาประชุม 3.09 0.918 ปานกลาง 3.82 0.636 มาก 448.00 3.376 0.000* 
2. เป็นผู้ทีมีความเป็นส่วนตัวสูง 3.22 1.055 ปานกลาง 2.94 0.899 ปานกลาง 736.00 0.982 0.163 
3. สนทนากับท่านโดยเว้นระยะห่างไม่เกิน 45 ซม. 2.96 0.905 ปานกลาง 2.76 0.903 ปานกลาง 786.50 0.594 0.277 

รวม 3.09 0.58 ปานกลาง 3.18 0.43 ปานกลาง 803.00 0.433 0.668 
ด้านการสัมผัส          
1. มีการหยอกล้อด้วยการสัมผัส เช่น กอดหรือ ควงแขน 2.70 1.205 ปานกลาง 2.53 1.068 น้อย 806.50 0.414 0.340 
2. เป็นผู้ทีทักทายด้วยการสัมผัส แขน หรือไหล่ 2.61 1.241 ปานกลาง 2.00 0.791 น้อย 616.50 1.910 0.028* 
3. หลีกเลียงการสัมผัสในขณะสนทนากับท่าน 2.96 1.113 ปานกลาง 3.00 0.935 ปานกลาง 820.50 0.305 0.380 

รวม 2.76 0.79 ปานกลาง 2.51 0.62 น้อย 726.50 1.022 0.847 

 
หมายเหตุ:  * มีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05 
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4.4 ผลการวิเคราะห์การใช้ช่องทางการสือสารของกลุ่มตัวอย่าง 
 

จากการวิเคราะห์พฤติกรรมการเลือกใช้ช่องทางการในสือสารของกลุ่มตัวอย่าง ซึงประกอบด้วย 
ช่องทางการรับสารจากคู่สือสาร ช่องทางทีคาดหวังให้คู่สือสารส่งสารถึงตนเอง และช่องทางทีใช้ส่งสาร
ถึงคู่สือสาร โดยใช้เกณฑ์การแปลความหมายดังนี 

 
ค่าเฉลีย  ระดับประสิทธิผล 
4.21–5.00   มากทีสุด 
3.41–4.20   มาก 
2.61–3.40   ปานกลาง 
1.81–2.60   น้อย 
1.00–1.80   น้อยทีสุด 

 

4.4.1  ช่องทางการรับข้อมูลจากผู้อืนของกลุ่มตัวอย่าง 
การวิเคราะห์ช่องทางการรับข้อมูลจากผู้อืนของกลุ่มตัวอย่าง หมายความถึงการวิเคราะห์การได้รับ

ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางต่างๆของกลุ่มตัวอย่าง ในเวลาการปฏิบัติงาน (ดังแสดงในตารางที 4.11) ซึงผล
การวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบความแตกต่างของการใช้ช่องทางการในการรับสารพบว่า ประสิทธิผลโดยรวม
ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05 เมือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าช่องทางการรับ
สารของหัวหน้าแผนกและผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยการใช้โทรศัพท์เคลือนทีส่วนตัว มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05 (Z = 2.102 และ PValue = 0.018) สรุปได้ว่า หัวหน้าแผนกจะได้รับ
สารผ่านโทรศัพท์เคลือนทีมากกว่าผู้ใต้บังคับบัญชา (X= 2.88 และ 2.15 ตามลําดับ) 
 

ตารางที 4.11 แสดงการเปรียบเทียบคะแนนเฉลียของช่องทางทีใช้ในการรับสารระหว่าง
ผู้บังคับบัญชาระดับหัวหน้าแผนก และผู้ใต้บังคับบัญชา 

 

ช่องทางการรับสาร 
หัวหน้าแผนก (N=17)  ผู้ใต้บังคับบัญชา ( N=101) Mann 

WhitneyU 
Z  PValue 

X SD  แปลผล X SD  แปลผล 

เขียนเป็นลายลักษณ์อักษร  2.71 1.16 ปานกลาง  2.66 1.15 ปานกลาง  850.50  0.063  0.475 
พบหน้าโดยตรง  3.88 1.05 มาก  3.63 0.99 มาก  737.50  0.967  0.167 
โทรศัพท์ภายใน  2.82 1.33 ปานกลาง  2.93 1.00 ปานกลาง  844.00  0.117  0.454 
โทรศัพท์เคลือนทีส่วนตัว  2.88 1.41 ปานกลาง  2.15 1.07 น้อย  594.50  2.102  0.018* 
อีเมล 1.59 1.12 น้อยทีสุด  1.74 1.06 น้อยทีสุด  774.50  1.187  0.236 
ส่งข้อความ 1.18 0.53 น้อยทีสุด  1.46 0.77 น้อยทีสุด  732.00  0.599  0.118 
ผู้อืนมารายงานแทน  2.35 0.79 น้อย  2.54 1.05 น้อย  783.50  1.422  0.275 

 

หมายเหตุ:  * มีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05 
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4.4.2  ช่องทางทีกลุ่มตัวอย่างคาดหวังในการรับข้อมูลจากผู้อืน 
การวิเคราะห์ช่องทางทีกลุ่มตัวอย่าง คาดหวังในการรับข้อมูลจากผู้อืน หมายความถึงการวิเคราะห์

ระดับความต้องการรับข้อมูลข่าวสารจากผู้อืนผ่านช่องทางต่างๆของกลุ่มตัวอย่าง ในเวลาการปฏิบัติงาน 
(ดังแสดงในตารางที 4.12) ซึงผลการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับความต้องการให้
ผู้อืนส่งสารถึงตนเองพบว่า ประสิทธิผลโดยรวมไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ 
0.05 เมือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าช่องทางการรับสารของหัวหน้าแผนกและผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยการพบ
หน้าโดยตรง การใช้โทรศัพท์เคลือนทีส่วนตัว และการให้ผู้อืนมารายงานหรือสังการแทน มีความแตกต่าง
กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05 ดังต่อไปนี 

ด้านการพบหน้าโดยตรง พบว่าหัวหน้าแผนกมีความต้องการให้ผู้อืนสือสารกับตนแบบพบหน้า
โดยตรงสูงกว่าผู้ใต้บังคับบัญชา (X= 4.24 และ 3.64 ตามลําดับ) ซึงแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติทีระดับ 0.05 (Z = 2.304 และ PValue = 0.011) 

ด้านการใช้โทรศัพท์เคลือนทีส่วนตัว พบว่าหัวหน้าแผนกมีความต้องการให้ผู้อืนสือสารกับตน
ด้วยโทรศัพท์เคลือนทีส่วนตัวสูงกว่าผู้ใต้บังคับบัญชา (X= 3.18 และ 2.21 ตามลําดับ) ซึงแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05 (Z = 2.862 และ PValue = 0.002) 

ด้านการให้ผู้อืนมารายงานหรือสังการแทน พบว่าหัวหน้าแผนกมีความต้องการให้ผู้อืนมารายงาน
หรือสังการแทนเจ้าของข้อความน้อยกว่าผู้ใต้บังคับบัญชา (X= 2.26 และ 1.71 ตามลําดับ) ซึงแตกต่าง
กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05 (Z = 1.907 และ PValue = 0.029) 
 

ตารางที 4.12 แสดงการเปรียบเทียบคะแนนเฉลียของระดับความต้องการในการรับสารผ่าน
ช่องทางต่างๆจากผู้อืน ระหว่างผู้บังคับบัญชาระดับหัวหน้าแผนก และ
ผู้ใต้บังคับบัญชา 

 

ช่องทางทีต้องการรับสาร 
หัวหน้าแผนก (N=17)  ผู้ใต้บังคับบัญชา ( N=101) Mann 

WhitneyU 
Z  PValue 

X SD  แปลผล X SD  แปลผล 

เขียนเป็นลายลักษณ์อักษร  2.71 1.404 ปานกลาง  2.63 1.120 ปานกลาง  796.000  0.497  0.310 
พบหน้าโดยตรง  4.24 0.752 มากทีสุด  3.64 0.986 มาก  573.500  2.304  0.011* 
โทรศัพท์ภายใน  2.65 1.498 ปานกลาง  3.01 1.005 ปานกลาง  742.500  0.933  0.176 
โทรศัพท์เคลือนทีส่วนตัว  3.18 1.286 ปานกลาง  2.21 1.134 น้อย  498.000  2.862  0.002* 
อีเมล 2.06 1.249 น้อย  1.96 1.095 น้อย  814.000  0.363  0.359 
ส่งข้อความ 1.88 1.166 น้อย  1.75 0.932 น้อยทีสุด  811.000  0.395  0.347 
ผู้อืนมารายงานแทน  1.71 0.849 น้อยทีสุด  2.26 1.045 น้อย  620.000  1.907  0.029* 

 

หมายเหตุ:  * มีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05 
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4.4.3  ช่องทางการส่งข้อมูลไปยังผู้อืนของกลุ่มตัวอย่าง 
การวิเคราะห์ช่องทางการส่งข้อมูลไปยังผู้อืนของกลุ่มตัวอย่าง หมายความถึงการวิเคราะห์การส่ง

ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางต่างๆไปยังผู้อืนของกลุ่มตัวอย่างในเวลาการปฏิบัติงาน (ดังแสดงในตารางที 
4.13) ซึงผลการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบความแตกต่างของการใช้ช่องทางการในการส่งสารพบว่า 
ประสิทธิผลโดยรวมไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05 เมือพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่าช่องทางการส่งสารของหัวหน้าแผนกและผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยการเขียนเป็นลายลักษณ์อักษร การพบ
หน้าโดยตรง การใช้โทรศัพท์เคลือนทีส่วนตัว การส่งข้อความ และการให้ผู้อืนมารายงานหรือสังการแทน มี
ความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05 ดังต่อไปนี 

ด้านการเขียนเป็นลายลักษณ์อักษร พบว่าหัวหน้าแผนกและผู้ใต้บังคับบัญชานิยมสือสารกับผู้อืน
ด้วยการเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05 (Z = 2.075 และ 
PValue = 0.019) ซึงสรุปได้ว่าหัวหน้าแผนกสือสารกับผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยการเขียนเป็นลายลักษณ์
อักษรตํากว่าผู้ใต้บังคับบัญชา (X= 1.65 และ 2.21 ตามลําดับ)  

ด้านการพบหน้าโดยตรง พบว่าหัวหน้าแผนกและผู้ใต้บังคับบัญชานิยมสือสารกับผู้อืนด้วยการ
พบหน้าโดยตรงแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05 (Z = 2.564 และ PValue = 0.005) 
ซึงสรุปได้ว่าหัวหน้าแผนกสือสารกับผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยการพบหน้าโดยตรงสูงกว่าผู้ใต้บังคับบัญชา (X
= 4.35 และ 3.74 ตามลําดับ) 

ด้านการใช้โทรศัพท์เคลือนทีส่วนตัว พบว่าหัวหน้าแผนกและผู้ใต้บังคับบัญชานิยมสือสารกับ
ผู้อืนด้วยการใช้โทรศัพท์เคลือนทีส่วนตัวแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05 (Z = 1.766 
และ PValue = 0.040) ซึงสรุปได้ว่าหัวหน้าแผนกสือสารกับผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยการใช้โทรศัพท์เคลือนที
ส่วนตัวสูงกว่าผู้ใต้บังคับบัญชา (X= 2.59 และ 1.96 ตามลําดับ) 

ด้านการส่งข้อความ พบว่าหัวหน้าแผนกและผู้ใต้บังคับบัญชานิยมสือสารกับผู้อืนด้วยการส่ง
ข้อความ แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05 (Z = 1.680 และ PValue = 0.047) ซึงสรุป
ได้ว่าหัวหน้าแผนกสือสารกับผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยการส่งข้อความตํากว่าผู้ใต้บังคับบัญชา (X= 1.18 และ 
1.51 ตามลําดับ) 

ด้านการให้ผู้อืนมารายงานหรือสังการแทน พบว่าหัวหน้าแผนกและผู้ใต้บังคับบัญชานิยมสือสาร
กับผู้อืนด้วยการให้ผู้อืนมารายงานหรือสังการแทน แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05 
(Z = 3.409 และ PValue = 0.000) ซึงสรุปได้ว่าหัวหน้าแผนกสือสารกับผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยการให้
ผู้อืนมารายงานหรือสังการแทนตํากว่าผู้ใต้บังคับบัญชา (X= 2.06 และ 3.13 ตามลําดับ) 

 
 
 
 

ตารางที 4.13 แสดงการเปรียบเทียบคะแนนเฉลียของช่องทางทีใช้ในการส่งสาร ระหว่าง
ผู้บังคับบัญชาระดับหัวหน้าแผนก และผู้ใต้บังคับบัญชา  



85 
 

 

ช่องทางการส่งสาร 
หัวหน้าแผนก 
(N=17) 

ผู้ใต้บังคับบัญชา 
( N=101) 

Mann 
WhitneyU 

Z  PValue 

X SD  แปลผล X SD  แปลผล 

เขียนเป็นลายลักษณ์อักษร  1.65 1.057 น้อยทีสุด  2.21 1.023 น้อย  599.000  2.075 0.019* 
พบหน้าโดยตรง  4.35 0.702 มากทีสุด  3.74 0.934 มาก  541.000  2.564 0.005* 
โทรศัพท์ภายใน  2.76 1.348 ปานกลาง  2.57 1.108 น้อย  766.500  .729  0.233 
โทรศัพท์เคลือนทีส่วนตัว  2.59 1.502 น้อย  1.96 1.058 น้อย  640.500  1.756 0.040* 
อีเมล 1.29 0.686 น้อยทีสุด  1.63 0.902 น้อยทีสุด  707.500  1.321  0.094 
ส่งข้อความ 1.18 0.529 น้อยทีสุด  1.51 0.730 น้อยทีสุด  670.000  1.680 0.047* 
ผู้อืนมารายงานแทน  2.06 1.197 น้อย  3.13 1.083 ปานกลาง  428.500  3.409 0.000* 

 

หมายเหตุ:  * มีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05 
 

4.5 การวิเคราะห์ช่องว่างในการสือสาร ตามหลักโปรแกรมภาษาประสาทสัมผัส 
ของกลุ่มตัวอย่าง 

 
ผลการวิเคราะห์ช่องว่างในการสือสารของหัวหน้าแผนกและผู้ใต้บังคับบัญชา พบว่ามีความเห็น

ไปในทิศทางเดียวกัน ได้แก่ ทังหัวหน้าแผนกและผู้ใต้บังคับบัญชาต่างคาดหวังให้คู่สือสารของตน
ปรับปรุงการสือสารด้านการมอง การฟัง และการใช้เหตุผล ซึงในปัจจุบันต่างมีความเห็นตรงกันว่า
รูปแบบการสือสารทังสามด้านยังไม่เป็นทีพอใจตามความคาดหวังของหัวหน้าแผนกและ
ผู้ใต้บังคับบัญชา นอกจากนียังมีความเห็นทีตรงกันเกียวกับความต้องการให้คู่สือสารของตนปรับลด
พฤติกรรมการสือสารในรูปแบบของการสัมผัสทีในปัจจุบันมีมากกว่าทีควรจะเป็น เมือจําแนกตามความ
คาดหวังของหัวหน้าแผนกและผู้ใต้บังคับบัญชาสามารถสรุปได้ดังนี 

 
4.5.1  ช่องว่างการสือสารของหัวหน้าแผนกตามความคาดหวังของผู้ใต้บังคับบัญชา 
จากการวิเคราะห์ช่องว่างทีเกิดจากรูปแบบการสือสารของกลุ่มตัวอย่างซึงจําแนกเฉพาะทักษะ

ความสามารถในการสือสาร 4 รูปแบบ ได้แก่ การมอง การฟัง การสัมผัส และการใช้เหตุผลและความคาดหวัง
ของผู้ใต้บังคับบัญชา (ดังตารางที 4.14) พบว่ามีเพียงรูปแบบเดียวเท่านันทีหัวหน้าแผนกควรปรับลด
พฤติกรรมการสือสาร ได้แก่ รูปแบบแบบการใช้สัมผัส โดยผู้ใต้บังคับบัญชามีความเห็นว่าหัวหน้าแผนกของ
ตนเองสือสารด้วยรูปแบบการสัมผัสมากกว่าทีควรจะเป็น ซึงรวมถึงการใช้อารมณ์และความรู้สึก โดยมีค่า
ความต่างอยู่ที 14.50 ในขณะทีความสามารถด้านอืนๆ ผู้ใต้บังคับบัญชามีความเห็นว่าหัวหน้าแผนกควร
ปรับปรุงการสือสารให้ดีขึนกว่าในปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิงด้านการฟังทีมีความต่างสูงถึง 71.50  
ตารางที 4.14 แสดงแสดงผลการวิเคราะห์ช่องว่างจากรูปแบบการสือสารของหัวหน้าแผนก ตาม

ความคาดหวังของผู้ใต้บังคับบัญชา 
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รูปแบบการสือสาร ระดับ คาดหวัง นําหนัก เป้าหมาย ค่าปัจจุบัน ความต่าง 

การมองภาพ 2.35 3.00 25.00 75.00 58.75 16.25 
การฟัง 2.14 5.00 25.00 125.00 53.50 71.50 
การใช้สัมผัส 2.58 2.00 25.00 50.00 64.50 14.50 
การใช้เหตุผล 2.94 4.00 25.00 100.00 73.50 26.50 

รวม 100.00 350.00 250.25 99.75 

 
4.5.2  ช่องว่างการสือสารของผู้ใต้บังคับบัญชาตามความคาดหวังของหัวหน้าแผนก 
จากการวิเคราะห์ช่องว่างทีเกิดจากรูปแบบการสือสารของกลุ่มตัวอย่างซึงจําแนกเฉพาะทักษะ

ความสามารถในการสือสาร 4 รูปแบบ ได้แก่ การมอง การฟัง การสัมผัส และการใช้เหตุผลและความ
คาดหวังของผู้บังคับบัญชา (ดังตารางที 4.15) พบว่ามีเพียงรูปแบบเดียวเท่านันทีผู้ใต้บังคับบัญชาควร
ปรับลดพฤติกรรมการสือสาร ได้แก่ รูปแบบแบบการใช้สัมผัส โดยหัวหน้าแผนกมีความเห็นว่า
ผู้ใต้บังคับบัญชาของตนเองสือสารด้วยรูปแบบการสัมผัสมากกว่าทีควรจะเป็น ซึงรวมถึงการใช้อารมณ์และ
ความรู้สึก โดยมีค่าความต่างอยู่ที 11.83 ในขณะทีความสามารถด้านอืนๆ หัวหน้าแผนกมีความเห็นว่า
ผู้ใต้บังคับบัญชาควรปรับปรุงการสือสารให้ดีขึนกว่าในปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิงด้านการฟังทีมีความ
ต่างสูงถึง 70.84 

 

ตารางที 4.15 แสดงแสดงผลการวิเคราะห์ช่องว่างจากรูปแบบการสือสารของผู้ใต้บังคับบัญชา 
ตามความคาดหวังของหัวหน้าแผนก  

 
รูปแบบการสือสาร ระดับ คาดหวัง นําหนัก เป้าหมาย ค่าปัจจุบัน ความต่าง 

การมองภาพ 2.249 4.00 25.00 100.00 56.21 43.79 
การฟัง 2.166 5.00 25.00 125.00 54.16 70.84 
การใช้สัมผัส 2.473 2.00 25.00 50.00 61.83 11.83 
การใช้เหตุผล 2.785 3.00 25.00 75.00 69.63 5.37 

รวม 100.00 350.00 241.75 108.25 

 
 
 
 
 
4.6 ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง 
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ข้อเสนอแนะทีได้จากการตอบคําถามปลายเปิดของกลุ่มตัวอย่างเกียวกับข้อเสนอแนะเพือการ
ปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิผลการสือสารระหว่างหัวหน้าแผนกและผู้ใต้บังคับบัญชาในแต่ละแผนก 
แบ่งออกเป็นข้อเสนอแนะทีได้จากหัวหน้าแผนก ผู้ใต้บังคับบัญชา และเจ้าหน้าทีฝ่ายทรพัยากรบุคคล
ของโรงพยาบาลภัทรธนบุรี สรุปได้ดังต่อไปนี 

 
4.6.1  ข้อเสนอแนะของหัวหน้าแผนกทีมีต่อผู้ใต้บังคับบัญชา  
ความคิดเห็นด้านการสือสารของกลุ่มตัวอย่างในระดับหัวหน้าแผนกส่วนใหญ่มีความต้องการ

ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาในแผนกของตนเองยอมรับฟังความคิดเห็นของหัวหน้าแผนกและเพือร่วมงานอย่าง
มีเหตุผลโดยลดความเชือมันในตนเองลงไม่ให้มีมากจนเกินไป คิดเป็นร้อยละ 20.34 รองลงมาได้แก่
ความต้องการให้มีการติดต่อประสานงานและสือสารกับหัวหน้าแผนกและเพือร่วมงานให้มากขึน โดยไม่
พยายามสร้างความขัดแย้งระหว่างการปฏิบัติงาน คิดเป็นร้อยละ 11.86 และลําดับสุดท้าย ได้แก่ การ
รายงานปัญหาหรือผลงานต่างๆให้หัวหน้าแผนกรับทราบอยู่เสมอ ควรมีการสือสารแบบสองทิศทาง
เพือให้สัมพันธภาพระหว่างหัวหน้าแผนกและเพือนร่วมงานให้ดีขึน และควรเลือกใช้สือในการสือสาร
หรือสนทนาให้มีความเหมาะสมกับเรืองราวและสถานการณ์ทีต้องรายงานต่อหัวหน้าแผนก คิดเป็นร้อย
ละ 1.69 เท่ากันตามลําดับ ดังแสดงในตารางที 4.16 

 
ตารางที 4.16 ข้อเสนอแนะเพือการปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิผลการสือสารระหว่างหัวหน้า

แผนกและผู้ใต้บังคับบัญชาในแต่ละแผนก 
 

ข้อเสนอแนะตามความคิดเห็นของหัวหน้าแผนก ความถี ร้อยละ 

1. ยอมรับฟังความคิดเห็นของหัวหน้าแผนกและเพือร่วมงานอย่างมีเหตุผลและลด
ความเชือมันในตนเองลงบ้าง 

12 20.34 

2. ประสานงานและสือสารกับผู้อืนให้มากขึน โดยไม่สร้างความขัดแย้งระหว่างการ
ปฏิบัติงาน 

7 11.86 

3. ควบคุมอารมณ์ความรู้สึกและวางตัวให้เหมาะสมกับหน้าทีรับผิดชอบ 5 8.47 
4. มุ่งหาแนวทางเพือปรับปรุงพฤติกรรมและไหวพริบในการสือสาร เช่น การสร้าง
มนุษยสัมพันธ์ต่อหัวหน้าแผนก และเพือนร่วมงาน 

5 8.47 

5. กล้าแสดงออกอย่างสมเหตุสมผลในสถานการณ์ต่างๆ 5 8.47 
6. ถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารทีได้รับมา โดยไม่บิดเบือน 4 6.78 
7. แสดงออกถึงความจริงใจต่อคู่สือสารและเพือนร่วมงาน 3 5.08 
8. ปรับปรุงการสือสารด้วยการใช้ภาษาถ้อยคําและนําเสียงทีสุภาพในการสือสารกับ
หัวหน้าแผนก ตลอดจนการแสดงกิริยามารยาทในขณะทีสือสารกับหัวหน้าแผนก
อย่างเหมาะสม 

3 5.08 

ตารางที 4.16  (ต่อ)  
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ข้อเสนอแนะตามความคิดเห็นของหัวหน้าแผนก ความถี ร้อยละ 

9. ปรับปรุงทัศนคติทีมีต่อเรืองราวต่างๆทีได้รับฟังมาให้เป็นไปในด้านบวก โดยใช้
ความคิดและการตีความอย่างสมเหตุสมผล 

2 3.39 

10. มีความเป็นตัวของตัวเอง ไม่ควรลอกเลียนพฤติกรรมทีไม่ดีจากผู้อืน 2 3.39 
11. สร้างพฤติกรรมการปฏิบัติงานกับผู้อืนอย่างเป็นระบบ และมีความรับผิดชอบใน
หน้าทีทีได้รับมอบหมาย 

2 3.39 

12. ควรมีการบันทึกเรืองราวทีสนทนา ประชุม หรือการสือสารในรูปแบบต่างๆเป็น
ลายลักอักษร เพือไม่ให้การนําไปปฏิบัติผิดพลาด 

2 3.39 

13. โรงพยาบาลควรจัดฝึกอบรมทักษะการสือสารทีมีประสิทธิภาพให้แก่บุคลากร 
ตลอดจนจัดกิจกรรมต่างๆทีสนับสนุนให้บุคลากรได้ทํากิจกรรมร่วมกัน เพือเป็น
การสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรทังในและนอกแผนกขององค์การ 

2 3.39 

14. แก้ไขระบบเน็ตเวิร์คของโรงพยาบาลฯทีมักเกิดปัญหาระบบขัดข้อง 2 3.39 
15. รายงานปัญหาหรือผลงานต่างๆให้หัวหน้าแผนกรับทราบอยู่เสมอ 1 1.69 
16. ควรมีการสือสารแบบสองทิศทางเพือให้สัมพันธภาพระหว่างหัวหน้าแผนกและ
เพือนร่วมงานให้ดีขึน 

1 1.69 

17. ควรเลือกใช้สือในการสือสารหรือสนทนาให้มีความเหมาะสมกับเรืองราวและ
สถานการณ์ทีต้องรายงานต่อหัวหน้าแผนก 

1 1.69 

รวม 55 100.00 

 
4.6.2  ข้อเสนอแนะของผู้ใต้บังคับบัญชาทีมีต่อหัวหน้าแผนก  
ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างในระดับผู้ใต้บังคับบัญชาส่วนใหญ่มีความต้องการให้หัวหน้าแผนก

ของตนมีความยุติธรรมต่อผู้ใต้บังคับบัญชา โดยไม่เลือกตามความพึงพอใจของตนเอง ไม่ฟังความข้างเดียว 
รวมถึงการมีส่วนร่วมในการทํางานกับผู้ใต้บังคับบัญชา ด้วยการสือสารและติดตามงานอย่างต่อเนือง ไม่
เฉพาะเวลาทีถึงกําหนดส่งงาน และร่วมรับผิดชอบในสถานการณ์ต่างๆ ควรลงมือปฏิบัติงานด้วยตนเองบ้าง
ในบางกรณี โดยไม่ต้องสือสารผ่านผู้ใต้บังคับบัญชาในแผนก และควรวางแผนและแจกจ่ายงานอย่างเป็น
ระบบระเบียบ คิดเป็นร้อยละ 12.50 เท่ากัน รองลงมา ได้แก่ หัวหน้าแผนกควรเปิดโอกาสให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาได้แสดงความคิดเห็นของตน โดยยอมรับฟังความคิดเห็นจากผู้ใต้บังคับบัญชาอย่าง
เท่าเทียม และควรสังการอย่างเป็นทางการ และเด็ดขาด โดยแจ้งให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทราบโดยทัวกัน เช่น 
การสังการแบบเป็นลายลักษณ์อักษร ไม่เพียงแต่พูดลอยๆ คิดเป็นร้อยละ 10.00 เท่ากัน ลําดับสุดท้าย
ได้แก่ความต้องการให้หัวหน้าแผนกต้องการให้หัวหน้าแผนกควรลดความเป็นส่วนตัว โดยเปิดโอกาสให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาสามารถเข้าถึงเพือปรึกษาหรือรายงานผลได้ และควรมีความจริงใจต่อผู้ใต้บังคับบัญชาของ
ตนเอง รวมถึงโรงพยาบาลควรเปิดโอกาสให้บุคลากรได้แสดงความคิดเห็นทีไม่สามารถบอกกล่าวให้บุคคล
ภายในรับฟังได้ เช่น ความขัดแย้งทีเกิดขึนระหว่างเพือนร่วมงานทังในแนวราบและแนวดิง และแก้ไขระบบ
เครือข่ายและสัญญาณโทรศัพท์ของโรงพยาบาลฯทีมักเกิดปัญหาระบบขัดข้องและไม่สามารถ
ติดต่อสือสารได้ คิดเป็นร้อยละ 2.50 เท่ากัน ดังตารางที 4.17 
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ตารางที 4.17 ข้อเสนอแนะเพือการปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิผลการสือสารระหว่างหัวหน้า
แผนกและผู้ใต้บังคับบัญชาในแต่ละแผนก 

 
ข้อเสนอแนะตามความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชา ความถี ร้อยละ 

1. เปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้แสดงความคิดเห็นของตน โดยยอมรับฟังความ
คิดเห็นจากผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเท่าเทียม โดยไม่ฟังความข้างเดียว 

5 12.50 

2. ควรมีส่วนร่วมในการทํางานกับผู้ใต้บังคับบัญชา ด้วยการสือสารและติดตามงาน
อย่างต่อเนือง ไม่เฉพาะเวลาทีถึงกําหนดส่งงาน และร่วมรับผิดชอบในสถานการณ์
ต่างๆ ควรลงมือปฏิบัติงานด้วยตนเองบ้างในบางกรณี โดยไม่ต้องสือสารผ่าน
ผู้ใต้บังคับบัญชาในแผนก 

5 12.50 

3. ควรวางแผนและแจกจ่ายงานอย่างเป็นระบบระเบียบ 5 12.50 
4. มีความยุติธรรมต่อผู้ใต้บังคับบัญชา โดยไม่เลือกตามความพึงพอใจ 4 10.00 
5. ควรสังการอย่างเป็นทางการ และเด็ดขาด โดยแจ้งให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทราบโดย
ทัวกัน เช่น การสังการแบบเป็นลายลักษณ์อักษร ไม่เพียงแต่พูดลอยๆ 

4 10.00 

6. ควบคุมอารมณ์ความรู้สึกในการสือสารกับผู้ใต้บังคับบัญชาของตนเอง ซึงควร
แยกแยะเรืองงานและเรืองส่วนตัวออกจากกัน 

3 7.50 

7. หัวหน้าแผนกควรสือสารเรืองงานกับผู้ใต้บังคับบัญชาให้มากกว่าทีเป็นอยู่ 3 7.50 
8. ควรใส่ใจความรู้สึกของผู้ใต้บังคับบัญชาของตนเอง 3 7.50 
9. ควรใช้นําเสียงและการแสดงออกทางสีหน้าในการสนทนากับผู้ใต้บังคับบัญชา
อย่างนุ่มนวลไม่ใส่อารมณ์ 

2 5.00 

10. จัดกิจกรรมทีสนับสนุนให้บุคลากรได้ทํากิจกรรมร่วมกัน เพือเป็นการสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรทังในและนอกแผนกของโรงพยาบาล 

2 5.00 

11. ลดความเป็นส่วนตัว โดยให้ผู้ใต้บังคับบัญชาสามารถเข้าถึงเพือปรึกษาหรือ
รายงานผลได้บ้างตามโอกาส 

1 2.50 

12. มีความจริงใจต่อผู้ใต้บังคับบัญชาของตนเอง 1 2.50 
13. โรงพยาบาลควรเปิดโอกาสให้บุคลากรได้แสดงความคิดเห็นทีไม่สามารถบอก
กล่าวให้บุคคลภายในรับฟังได้ เช่น ความขัดแย้งทีเกิดขึนระหว่างเพือนร่วมงาน
ทังในแนวราบและแนวดิง 

1 2.50 

14. แก้ไขระบบเครือข่ายและสัญญาณโทรศัพท์ของโรงพยาบาลฯทีมักเกิดปัญหา
ระบบขัดข้องและไม่สามารถติดต่อสือสารได้ 

1 2.50 

รวม 39 100.00 

 

 

 

4.6.3  ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นจากเจ้าหน้าทีแผนกทรัพยากรบุคคล  
จากการสอบถามความคิดเห็นของเจ้าหน้าทีแผนกทรัพยากรบุคคล จํานวน 4 ท่าน พบว่าประเด็น

สําคัญเกียวกับปัญหาในการสือสารระหว่างบุคคลขององค์การ คือการสือสารภายในองค์การปัจจุบันเป็นไปใน
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เชิงลบ โดยความคิดเห็นของเจ้าหน้าทีแผนกทรัพยากรบุคคลส่วนใหญ่มีปัญหาความขัดแย้งทางทัศนคติในการ
ทํางาน บุคลากรขาดการสือสารและการรับฟังความเห็นจากฝ่ายตรงข้าม ซึงในภาพรวมบุคลากรภายในมีการ
สือสารระหว่างกันน้อยกว่าทีควรจะเป็น สูงถึงเป็นร้อยละ 40 ปัญหารองลงมาได้แก่ ปัญหาการสือสารผิดจาก
ความเป็นจริงหรือการตีความผิดพลาด ซึงบ่อยครังเกิดจากการทีบุคลากรระดับปฏิบัติการไม่เข้าใจสิงทีหัวหน้า
ของตนเองต้องการสือสาร เนืองใจมีความเกรงใจและประหม่าทีจะสือสารกับหัวหน้าแผนกของตนเองโดยตรง คิด
เป็นร้อยละ 30 และการทีบุคลากรมีภาระงานทีค่อนข้างหนัก ทําให้อารมณ์ความรู้สึกมีผลต่อการสือสารระหว่าง
เจ้าหน้าทีของโรงพยาบาล คิดเป็นร้อยละ 20 ลําดับสุดท้าย ได้แก่ การแก้ไขเครือข่ายและสัญญาณโทรศัพท์ของ
โรงพยาบาลฯทีมักเกิดปัญหาระบบขัดข้อง คิดเป็นร้อยละ 10 ตามลําดับ ดังตารางที 4.18 

 
ตารางที 4.18 ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นของเจ้าหน้าทีแผนกทรัพยากรบุคคลทีมีต่อการ

ปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิผลการสือสารของบุคลากรในโรงพยาบาล 
 

ความคิดเห็นของเจ้าหน้าทีแผนกทรัพยากรบุคคล ความถี ร้อยละ 

1. บุคลากรมีปัญหาความขัดแย้งทางทัศนคติในการทํางาน บุคลากรขาดการสือสารและการรับ
ฟังความเห็นจากฝ่ายตรงข้าม ซึงในภาพรวมมีการสือสารระหว่างกันน้อยกว่าทีควรจะเป็น 

4 40 

2. การสือสารผิดจากความเป็นจริงหรือการตีความผิดพลาด ซึงบ่อยครังเกิดจากการทีบุคลากร
ระดับปฏิบัติการไม่เข้าใจสิงทีหัวหน้าของตนเองต้องการสือสาร เนืองใจมีความเกรงใจและ
ประหม่าทีจะสือสารกับหัวหน้าแผนกของตนเองโดยตรง 

3 30 

3. ภาระงานทีค่อนข้างหนัก ทําให้อารมณ์ความรู้สึกมีผลต่อการสือสารระหว่างเจ้าหน้าทีของ
โรงพยาบาล  

2 20 

4. เครือข่ายและสัญญาณโทรศัพท์ของโรงพยาบาลฯทีมักเกิดปัญหาระบบขัดข้องและไม่สามารถ
ติดต่อสือสารได้ 

1 10 

รวม 10 100.00 

 
นอกจากนีเจ้าหน้าทีฝ่ายทรัพยากรบุคคลกล่าวว่าปัญหาดังกล่าวก่อให้เกิดปัญหาทีส่งผลกระทบต่อ

อัตราการลาออกจากงาน และผลกระทบด้านความรู้สึกทีทําให้บุคลากรไม่มีความสุขในการทํางานร่วมกับบุคคล
อืนๆในแผนกของตนเอง ทังนีปัญหาด้านการสือสารส่วนใหญ่ทีได้รับรู้มาและทําให้บุคลากรหนักใจมากทีสุดมี 
2 ประเด็น คือ (1) ปัญหาทีเกิดจากพฤติกรรมของหัวหน้าแผนก ได้แก่ การทีหัวหน้าแผนกไม่เปิดใจยอมรับ
ฟังความเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเท่าเทียมกันและ (2) ปัญหาทีเกิดจากเพือนร่วมงานทังในระดับบุคคล 
และระดับกลุ่ม ดังนันเจ้าหน้าทีฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคลของโรงพยาบาลฯ จึงคาดหวังให้มีการสํารวจรูปแบบ
การสือสารของแต่ละบุคคล เพือนําไปสู่การจัดกิจกรรมทีสอดคล้องกับคุณลักษณะทีบุคลากรภายในโรงพยาบาล
เป็นอยู่ ตลอดจนสามารถเลือกหาวิธีการแก้ไขปัญหาต่างๆทีเหมาะสมกับบุคคลแต่ละประเภทต่อไป  
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บทที 5 
 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

การศึกษาในครังนีมีวัตถุประสงค์เพือต้องการศึกษารูปแบบการสือสาร ตามหลักโปรแกรม
ภาษาประสาทสัมผัสและประสิทธิผลการใช้ภาษาในการสือสาร รวมถึงช่องทางการรับส่งสารของ
พยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลภัทรธนบุรี เพือจัดทําข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไขปัญหาการ
สือสารระหว่างบุคคลของโรงพยาบาล โดยมีสาระสําคัญอันประกอบด้วย การสรุป การอภิปรายผล
การศึกษาและข้อเสนอแนะดังต่อไปนี 
 

5.1 การสรุปและอภิปรายผล 
 
จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลทีได้จากการศึกษารูปแบบและประสิทธิผลการสือสารของพยาบาล

วิชาชีพ โรงพยาบาลภัทรธนบุรี สามารถสรุปและอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์และคําถามการวิจัยได้
ดังต่อไปนี 

 
5.1.1  ลักษณะข้อมูลทัวไปของกลุ่มตัวอย่าง 
ผลจากการศึกษากลุ่มตัวอย่างซึงเป็นพยาบาลวิชาชีพในระดับหัวหน้าแผนก และระดับ

ปฏิบัติการของโรงพยาบาลภัทรธนบุรีพบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมีอายุระหว่าง 2030 ปี หัวหน้า
แผนกส่วนใหญ่มีประสบการณ์การทํางาน 10 ปีขึนไป ขณะทีผู้ใต้บังคับบัญชาส่วนใหญ่มีประสบการณ์
เพียง 13 ปี กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี และปฏิบัติงานอยู่ในแผนกเวช
ระเบียน แผนกรับผู้ป่วยในชัน 4 และแผนกรับผู้ป่วยในชัน 5 มากทีสุด ตามลําดับโดยเฉลียแผนกละ 
15 คน และแผนกอืนๆเฉลียแผนกละ 4 คน 

 
5.1.2  รูปแบบการสือสารของกลุ่มตัวอย่าง 
จากวัตถุประสงค์และคําถามวิจัยข้อที 1 ว่าด้วยการศึกษาว่ารูปแบบการสือสารของ

ผู้บังคับบัญชาระดับหัวหน้าแผนกและผู้ใต้บังคับบัญชามีรูปแบบอย่างไร ตามหลักโปรแกรมภาษา
ประสาทสัมผัส 

 



จากการวิเคราะห์รูปแบบการสือสารของกลุ่มตัวอย่างสรุปได้ว่าหัวหน้าแผนกและผู้ใต้บังคับบัญชา
มีรูปแบบการสือสารตามหลักโปรแกรมภาษาประสาทสัมผัสเรียงจาก
เหตุผล (X= 2.94 และ 2.79) 
การฟัง (X= 2.14 และ 2.17) 
    

ภาพที 5.1   เปรียบเทียบคะแนนเฉลียของทักษะ
ผู้ใต้บังคับบัญชา 

 
ผลทีได้จากการวิเคราะห์รูปแบบการสือสารของกลุ่มตัวอย่างนัน มีข้อค้นพบทีน่าสนใจอยู่ 

ประการซึงสามารถอภิปรายผลได้ดังนี
ประการที 1: หัวหน้าแผนกและผู้ใต้บังคับบัญชามีรูปแบบการสือสารแบบการใช้เหตุผลมากทีสุด

เช่นเดียวกัน แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างซึงเป็นพยาบาลวิชาชีพส่วนใหญ่ของโรงพยาบาลทังในระดับ
หัวหน้าแผนก และผู้ใต้บังคับบัญชาต่างมีรูปแบบการสือสารแบบการใช้เหตุผลมากทีสุด คือเมือต้อง
สือสารกับผู้อืนจะศึกษารายละเอียดในเรืองราวต่างๆ อย่างถีถ้วนชัดเจน อีกทังยังเป็นผู้
จากเรืองราวต่างๆอย่างมีระเบียบแบบแผน
การเป็นพยาบาลมีความจําเป็นทีจะต้อง
ความละเอียดรอบคอบและมีเหตุผล 
ชีวิตของคนไข้ทีเข้ามารับการรักษา ดังนันการตัดสินใจอย่างระมัดระวังรอบคอบจึงกลายเป็นคุณสมบัติที
ถูกสังสมมาจากประสบการณ์ในการ
Price, and Ervin, 1985) ทีระบุว่าความสามารถพืนฐานในการปฏิบัติตามหน้าทีทีได้รับมอบหมายจากผู้
บังคับ บัญชาของพยาบาลวิชาชีพ 

2.352.25
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จากการวิเคราะห์รูปแบบการสือสารของกลุ่มตัวอย่างสรุปได้ว่าหัวหน้าแผนกและผู้ใต้บังคับบัญชา
มีรูปแบบการสือสารตามหลักโปรแกรมภาษาประสาทสัมผัสเรียงจากค่าเฉลียจากมากไปน้อย ได้แก่ การใช้

2.79) การสัมผัส (X= 2.58 และ 2.47) การมอง (X= 2.35 
2.17) ตามลําดับ (ดังภาพที 5.1)  

 
เปรียบเทียบคะแนนเฉลียของทักษะการสือสารระหว่างหัวหน้าแผนกแ
ผู้ใต้บังคับบัญชา จําแนกตามระบบประสาทสัมผัส 

ผลทีได้จากการวิเคราะห์รูปแบบการสือสารของกลุ่มตัวอย่างนัน มีข้อค้นพบทีน่าสนใจอยู่ 
ซึงสามารถอภิปรายผลได้ดังนี 

หัวหน้าแผนกและผู้ใต้บังคับบัญชามีรูปแบบการสือสารแบบการใช้เหตุผลมากทีสุด
แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างซึงเป็นพยาบาลวิชาชีพส่วนใหญ่ของโรงพยาบาลทังในระดับ

หัวหน้าแผนก และผู้ใต้บังคับบัญชาต่างมีรูปแบบการสือสารแบบการใช้เหตุผลมากทีสุด คือเมือต้อง
สือสารกับผู้อืนจะศึกษารายละเอียดในเรืองราวต่างๆ อย่างถีถ้วนชัดเจน อีกทังยังเป็นผู้

อย่างมีระเบียบแบบแผน (โลซิเยร์, 2553: 69) ทังนีอาจเนืองมาจากคุณลักษณะของ
การเป็นพยาบาลมีความจําเป็นทีจะต้องอาศัยการพิจารณาและการตัดสินใจในเรืองราวสําคัญต่างๆด้วย
ความละเอียดรอบคอบและมีเหตุผล เนืองจากหน้าทีความรับผิดชอบเกียวข้องกับการความปลอดภัยต่อ
ชีวิตของคนไข้ทีเข้ามารับการรักษา ดังนันการตัดสินใจอย่างระมัดระวังรอบคอบจึงกลายเป็นคุณสมบัติที
ถูกสังสมมาจากประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน สอดคล้องกับแนวคิดของ Johnson

ทีระบุว่าความสามารถพืนฐานในการปฏิบัติตามหน้าทีทีได้รับมอบหมายจากผู้
บัญชาของพยาบาลวิชาชีพ คือ การนําความรู้จากศาสตร์ทีเกียวข้องมาใช้อย่างระมัดระวังและต้องใช้

2.14
2.58

2.25 2.17
2.47

การฟัง การสัมผัส

หัวหน้าแผนก ผู้ใต้บังคับบัญชา

จากการวิเคราะห์รูปแบบการสือสารของกลุ่มตัวอย่างสรุปได้ว่าหัวหน้าแผนกและผู้ใต้บังคับบัญชา
มากไปน้อย ได้แก่ การใช้
= 2.35 และ 2.25) และ

 

การสือสารระหว่างหัวหน้าแผนกและ

ผลทีได้จากการวิเคราะห์รูปแบบการสือสารของกลุ่มตัวอย่างนัน มีข้อค้นพบทีน่าสนใจอยู่ 2 

หัวหน้าแผนกและผู้ใต้บังคับบัญชามีรูปแบบการสือสารแบบการใช้เหตุผลมากทีสุด
แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างซึงเป็นพยาบาลวิชาชีพส่วนใหญ่ของโรงพยาบาลทังในระดับ

หัวหน้าแผนก และผู้ใต้บังคับบัญชาต่างมีรูปแบบการสือสารแบบการใช้เหตุผลมากทีสุด คือเมือต้อง
สือสารกับผู้อืนจะศึกษารายละเอียดในเรืองราวต่างๆ อย่างถีถ้วนชัดเจน อีกทังยังเป็นผู้ประมวลผลข้อมูล

เนืองมาจากคุณลักษณะของ
อาศัยการพิจารณาและการตัดสินใจในเรืองราวสําคัญต่างๆด้วย
เนืองจากหน้าทีความรับผิดชอบเกียวข้องกับการความปลอดภัยต่อ

ชีวิตของคนไข้ทีเข้ามารับการรักษา ดังนันการตัดสินใจอย่างระมัดระวังรอบคอบจึงกลายเป็นคุณสมบัติที
Johnson (อ้างถึงใน Simms, 

ทีระบุว่าความสามารถพืนฐานในการปฏิบัติตามหน้าทีทีได้รับมอบหมายจากผู้
คือ การนําความรู้จากศาสตร์ทีเกียวข้องมาใช้อย่างระมัดระวังและต้องใช้

2.942.79

การใช้เหตุผล
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การตัดสินใจอย่างมีเหตุผลให้เหมาะสมกับสถานการณ์ทีเกิดขึนทําให้พยาบาลวิชาชีพจําเป็นต้อง
ปฏิบัติงานและตัดสินใจอย่างมีเหตุผล  

อย่างไรก็ตามในความเป็นจริงผู้คนทัวไปมักจะเชือว่าการเป็นผู้นําจะต้องมีความสามารถหรือ
ทักษะในด้านต่างๆดีกว่าผู้ใต้บังคับบัญชา แต่จากผลการศึกษาในครังนีชีชัดว่าผู้บังคับบัญชาและ
ผู้ใต้บังคับบัญชานันมีลักษณะข้อมูลทัวไปและรูปแบบการสือสารทีไม่แตกต่างกันซึงหมายถึง ตําแหน่ง
หน้าที หรือสถานะการเป็นผู้รับหรือผู้ส่งสารในกระบวนการสือสารไม่มีผลต่อรูปแบบความสามารถใน
การสือสารแต่อย่างใด สอดคล้องกับการศึกษาของ กุลวดี อภิชาติบุตร และสมใจ ศิระกมล (2548) ที
พบว่าปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างทีเป็นพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลไม่มีความสัมพันธ์กับ
ระดับสมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพแต่อย่างใด นอกจากนียังมีงานวิจัยทีเกียวกับความคล้ายคลึงกัน
ของ Rogers and Browmik และ Rokeach and Mezie (1969 อ้างถึงใน อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท, 
2554: 132) ทีทําการทดลองเกียวกับความคล้ายคลึงกันระหว่างผู้รับสารและผู้ส่งสาร โดยผลทีได้พบว่า
ระหว่างผู้ส่งสารและผู้รับสารสามารถเกิดความคล้ายคลึงกัน (Similarity) ในลักษณะใดก็ได้ของปัจจัยต่างๆ 
เช่น ลักษณะทัวไปของข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ เพศ การศึกษา เป็นต้นหรือแม้แต่ความคล้ายคลึงกัน
ทางทัศนคติ เช่น ผู้รับสารและผู้ส่งสารอาจจะมีทัศนคติต่อกันในด้านบวกเหมือนกัน หรือด้านลบเหมือนกัน 
เป็นต้น  

ประการที 2: หัวหน้าแผนกและผู้ใต้บังคับบัญชามีรูปแบบการสือสารแบบการฟังน้อยทีสุด
เช่นเดียวกัน แสดงให้เห็นว่ากลุ่มพยาบาลวิชาชีพส่วนใหญ่จะไม่สามารถจดจําเรืองราวจากสิงทีได้รับ
ฟัง และมักจะลืมง่ายหากไม่ได้จดบันทึกไว้ เป็นต้น (โลซิเยร์, 2553: 43) ซึงอาจกล่าวได้ว่าทังหัวหน้า
แผนกและผู้ใต้บังคับบัญชาไม่สามารถนําสิงทีรับฟังมาไปพิจารณาหรือปฏิบัติตามได้อย่างครบถ้วน
สมบูรณ์ เป็นเหตุให้ผลการประเมินทักษะการสือสารด้านการฟังของกลุ่มตัวอย่างอยู่ในระดับน้อย
ทีสุดเมือเทียบกับทักษะด้านอืนๆ หรือกล่าวอีกนัยหนึงคือทังหัวหน้าแผนกและผู้ใต้บังคับบัญชาต่าง
ก็ไม่รับฟังความคิดเห็นของกันและกัน แม้ว่าช่องทางการสือสารส่วนใหญ่ทีหัวหน้าแผนกและ
ผู้ใต้บังคับบัญชาเลือกใช้มากทีสุด คือ การติดต่อประสานงานกันด้วยการพบหน้าโดยตรงทีต้องอาศัย
การแลกเปลียนข้อมูลด้วยการสนทนาระหว่างกันและกัน โดยปัญหาทีเกิดขึนจากการรับฟังความ
คิดเห็นนีสัมพันธ์กับข้อมูลทีได้จากการสอบถามเจ้าหน้าทีฝ่ายทรัพยากรบุคคลของโรงพยาบาลภัทร
ธนบุรี ทีระบุว่า “บุคลากรของโรงพยาบาลมีปัญหาความขัดแย้งทางทัศนคติในการทํางาน บุคลากร
ขาดการสือสารและการรับฟังความเห็นจากฝ่ายตรงข้าม ซึงในภาพรวมมีการสือสารระหว่างกันน้อย
กว่าทีควรจะเป็น”  

ทังนีอาจเนืองมาจากปัจจัยแวดล้อมต่างๆของการปฏิบัติงาน เช่น รูปแบบความสามารถในการ
สือสารของพยาบาลส่วนใหญ่ คือ การใช้เหตุผล จึงมักจะยึดเอาความคิดและเหตุผลของตนเองทีตนเอง
คิดว่าถูกต้องเป็นทีตังโดยไม่รับฟังความคิดเห็นจากผู้อืน หรือปริมาณของข้อมูลข่าวสารและภาระงาน
ทีมีมากเกินไปทําให้เวลาในการสือสารระหว่างกันมีน้อย จึงเกิดการสนทนาแลกเปลียนความคิดเห็น
รวมถึงการรับฟังระหว่างกันน้อยลงไปด้วย หรือปัญหาทีเกิดจากปัจจัยด้านภาษาในการสือสารทีใช้
อาจเป็นคําศัพท์ทางเทคนิคหรือภาษาทางวิชาการมากเกินไป ทีมีผลทําให้ระหว่างการสนทนาเกิด
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ความเบือหน่ายไม่อยากรับฟังจึงทําให้ไม่เข้าใจซึงกันและกัน (กรรณิการ์ อัศวดรเดชา: 2553) ตลอดจน
ระดับความสัมพันธ์และทัศนคติทีมีต่อกันของคู่สือสารซึงมีผลต่อพฤติกรรมการแสดงออกระหว่างกัน 
เป็นต้น โดยเฉพาะอย่างยิงจากแผนภูมิที 5.1 สังเกตได้ว่าหัวหน้าแผนกจะมีระดับความสามารถเฉลีย
สูงกว่าผู้ใต้บังคับบัญชาในทุกด้าน ยกเว้นเพียงด้านเดียวเท่านันทีหัวหน้าแผนกมีระดับความสามารถ
เฉลียตํากว่าผู้ใต้บังคับบัญชาอยู่เล็กน้อย ได้แก่ ด้านการฟัง สอดคล้องกับงานวิจัยของ นิฐิกุล ชูแก้ว 
(2550: บทคัดย่อ) ทีพบว่าบ่อยครังทีหัวหน้างานมักจะไม่เปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้แสดงความ
คิดเห็นอย่างอิสระ โดยมักจะใช้วิธีการสังงานมากกว่าการขอความร่วมมือหรือรับฟังความคิดเห็นจาก
ผู้ใต้บังคับบัญชา เช่นเดียวกับการศึกษาของ ชลทิพย์ อัศวกาญจน์ (2546) ทีพบว่ากลยุทธ์ทีสร้าง
การยอมรับให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาประการหนึง ได้แก่ การเปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้แสดง
ความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมกัน ทังนีสาเหตุสําคัญทีทําให้ผู้บังคับบัญชาส่วนใหญ่ไม่รับฟังความ
คิดเห็นจากผู้ใต้บังคับบัญชาอาจมาจากค่านิยมในการทํางานของคนในสังคมไทยทีโดยมาก
ผู้ใต้บังคับบัญชาจะไม่มีสิทธิในการแสดงออกทางความคิดเห็นมากนัก ในขณะทีผู้บังคับบัญชาหรือผู้
ทีมีอํานาจเหนือกว่าจะสามารถเสนอและแสดงออกทางความคิดได้มากอย่างเต็มที ดังนันผลการ
วิเคราะห์ทีได้จึงพบว่าหัวหน้าแผนกมีทักษะการรับฟังทีตํากว่าผู้ใต้บังคับบัญชา และจากทฤษฎีความ
เท่าเทียมกัน (Equity Theory) สามารถอธิบายพฤติกรรมดังกล่าวได้ว่า เมือหัวหน้าแผนกมีพฤติกรรม
ทีไม่รับฟังผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชาจะแสดงพฤติกรรมในลักษณะเดียวกัน คือ การไม่รับฟัง
หัวหน้าแผนกของตนเองเพือต่อต้านและเรียกร้องความเท่าเทียมและความยุติธรรมในฐานะทีตนมี
สิทธิทีจะแสดงออกทางความคิดเห็นได้เช่นกัน 

 
5.1.3  ประสิทธิผลการใช้ภาษาในการสือสารของกลุ่มตัวอย่าง  
จากวัตถุประสงค์และคําถามวิจัยข้อที 2 ว่าด้วยการว่าศึกษาประสิทธิผลการสือสารด้านการ

ใช้ภาษาถ้อยคําและการใช้ภาษาทีไม่ใช่ถ้อยคําของผู้บังคับบัญชาระดับหัวหน้าแผนกและ
ผู้ใต้บังคับบัญชาว่าอยู่ในระดับใด ซึงผลสรุปจากการศึกษาประสิทธิผลการสือสารด้านการใช้ภาษา
ของกลุ่มตัวอย่าง โดยพิจารณาจากประสิทธิผลการใช้ภาษาถ้อยคํา และประสิทธิผลการใช้ภาษาที
ไม่ใช่ถ้อยคํา โดยคู่สือสารเป็นผู้ประเมินสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี 

5.1.3.1 การสือสารด้วยการใช้ภาษาถ้อยคํา (Verbal Language)  
ประสิทธิผลการสือสารด้านการใช้ภาษาถ้อยคําของกลุ่มตัวอย่างโดยรวมทังในระดับ

หัวหน้าแผนกและผู้ใต้บังคับบัญชา มีประสิทธิผลอยู่ในระดับมากเท่ากัน แต่เมือพิจารณาจากค่าเฉลีย
รวมของหัวหน้าแผนกและผู้ใต้บังคับบัญชา พบว่าผู้ใต้บังคับบัญชามีประสิทธิผลเฉลียโดยรวมด้าน
การใช้ภาษาถ้อยคําสูงกว่าหัวหน้าแผนกเพียงเล็กน้อย (3.45 และ 3.42 ตามลําดับ)  
 



 

ภาพที 5.2 แสดงการเปรียบเทียบระดับประสิทธิผลการสือสารด้านการใช้ภาษาถ้อยคําระหว่าง
หัวหน้าแผนก

 
จากภาพที 

แต่ละด้านอยู่ในช่วง 3.28–
ใช้ภาษา และการเลือกใช้คําศัพท์ ในขณะทีด้านการให้ความหมายในการสือสารอยู่ในระดับน้อยทีสุด 
สําหรับประสิทธิผลการสือสารของผู้ใต้บังคับบัญชาโดยเฉลียของแต่ละด้านอยู่ในช่วง
ด้านทีมีคะแนนสูงทีสุด ได้แก่ การใช้ภาษาทีแสดงถึงความใกล้ชิด โดยด้านทีมีคําแนนน้อยทีสุด 
ได้แก่ ด้านการให้ความหมายในการสือสารอยู่ในระดับน้อยทีสุดเช่นเดียวกับหัวหน้าแผนก
ว่าผลจากการทดสอบค่าความแตกต่างของระดับป
แผนกและผู้ใต้บังคับบัญชาพบว่า มีระดับประสิทธิผลไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที
ระดับ 0.05 ทังนีจากการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลียในด้าน
ถ้อยคําของกลุ่มตัวอย่าง 5 
ความเข้มข้น และด้านคําศัพท์
การใช้ภาษาถ้อยคําอยู่ในระดับมากเท่ากัน แต่เมือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า
และผู้ใต้บังคับบัญชาพบว่า มีระดับประสิทธิผลทีแตกต่างกัน อย่างมีนั
ได้แก่ ด้านความหมาย (การใช้ภาพประกอบในการอธิบาย
ในการสนทนาหรือสือสารระหว่างกัน

การใช้ภาพประกอบในการอธิบายความหมาย 
ของค่าเฉลียพบว่าหัวหน้าแผนกมีระดับประสิทธิผลสูงกว่าผู้ใต้บังคับบัญชา
แผนกมีความสามารถในการทีจะสือความหมายให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาของตนเองด้วยการอธิบายถึง
ภาพรวมได้ดีกว่าผู้ใต้บังคับบัญชา และทีเป็นเช่นนี
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แสดงการเปรียบเทียบระดับประสิทธิผลการสือสารด้านการใช้ภาษาถ้อยคําระหว่าง
วหน้าแผนกและผู้ใต้บังคับบัญชา จําแนกตามตัวแปรด้านภาษาถ้อยคํา

ที 5.2 เมือแยกพิจารณาเป็นรายด้านของหัวหน้าแผนกพบว่า โดยเฉลียของ
–3.47 ซึงด้านทีมีคะแนนสูงทีสุด 2 ด้าน ได้แก่ ด้านความซับซ้อนของการ

ใช้ภาษา และการเลือกใช้คําศัพท์ ในขณะทีด้านการให้ความหมายในการสือสารอยู่ในระดับน้อยทีสุด 
สําหรับประสิทธิผลการสือสารของผู้ใต้บังคับบัญชาโดยเฉลียของแต่ละด้านอยู่ในช่วง

แนนสูงทีสุด ได้แก่ การใช้ภาษาทีแสดงถึงความใกล้ชิด โดยด้านทีมีคําแนนน้อยทีสุด 
ได้แก่ ด้านการให้ความหมายในการสือสารอยู่ในระดับน้อยทีสุดเช่นเดียวกับหัวหน้าแผนก

ทดสอบค่าความแตกต่างของระดับประสิทธิผลการสือสารแบบใช้ถ้อยคํา
แผนกและผู้ใต้บังคับบัญชาพบว่า มีระดับประสิทธิผลไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที

การเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลียในด้านประสิทธิผลการการใช้ภาษา
5 ด้าน ได้แก่ ด้านความหมาย ด้านความใกล้ชิด ด้

ความเข้มข้น และด้านคําศัพท์ พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับประสิทธิผลของการสือสารด้าน
การใช้ภาษาถ้อยคําอยู่ในระดับมากเท่ากัน แต่เมือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า
และผู้ใต้บังคับบัญชาพบว่า มีระดับประสิทธิผลทีแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ 

การใช้ภาพประกอบในการอธิบาย) และด้านความใกล้ชิด 
ในการสนทนาหรือสือสารระหว่างกัน) และซึงสามารถอภิปรายผลได้ดังนี 

การใช้ภาพประกอบในการอธิบายความหมาย จากการเปรียบเทียบความแตกต่าง
ของค่าเฉลียพบว่าหัวหน้าแผนกมีระดับประสิทธิผลสูงกว่าผู้ใต้บังคับบัญชา 
แผนกมีความสามารถในการทีจะสือความหมายให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาของตนเองด้วยการอธิบายถึง
ภาพรวมได้ดีกว่าผู้ใต้บังคับบัญชา และทีเป็นเช่นนีอาจมีสาเหตุมาจากการเป็นผู้นําทีจําเป็นจะต้อง

3.43 3.47 3.42
12

3.76
3.45 3.39

ความหมาย ความใกล้ชิด ความซับซ้อน ความเข้มข้น

หัวหน้าแผนก ผู้ใต้บังคับบัญชา

 

แสดงการเปรียบเทียบระดับประสิทธิผลการสือสารด้านการใช้ภาษาถ้อยคําระหว่าง
และผู้ใต้บังคับบัญชา จําแนกตามตัวแปรด้านภาษาถ้อยคํา 

เมือแยกพิจารณาเป็นรายด้านของหัวหน้าแผนกพบว่า โดยเฉลียของ
ด้าน ได้แก่ ด้านความซับซ้อนของการ

ใช้ภาษา และการเลือกใช้คําศัพท์ ในขณะทีด้านการให้ความหมายในการสือสารอยู่ในระดับน้อยทีสุด 
สําหรับประสิทธิผลการสือสารของผู้ใต้บังคับบัญชาโดยเฉลียของแต่ละด้านอยู่ในช่วง 3.12–3.76 ซึง

แนนสูงทีสุด ได้แก่ การใช้ภาษาทีแสดงถึงความใกล้ชิด โดยด้านทีมีคําแนนน้อยทีสุด 
ได้แก่ ด้านการให้ความหมายในการสือสารอยู่ในระดับน้อยทีสุดเช่นเดียวกับหัวหน้าแผนก จึงสรุปได้

ระสิทธิผลการสือสารแบบใช้ถ้อยคําระหว่างหัวหน้า
แผนกและผู้ใต้บังคับบัญชาพบว่า มีระดับประสิทธิผลไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที

ประสิทธิผลการการใช้ภาษา
ด้านความหมาย ด้านความใกล้ชิด ด้านความซับซ้อน ด้าน

พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับประสิทธิผลของการสือสารด้าน
การใช้ภาษาถ้อยคําอยู่ในระดับมากเท่ากัน แต่เมือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าระหว่างหัวหน้าแผนก

ยสําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05 
และด้านความใกล้ชิด (การใช้สรรพนาม

จากการเปรียบเทียบความแตกต่าง
 ซึงชีให้เห็นว่าหัวหน้า

แผนกมีความสามารถในการทีจะสือความหมายให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาของตนเองด้วยการอธิบายถึง
อาจมีสาเหตุมาจากการเป็นผู้นําทีจําเป็นจะต้อง

3.473.53

คําศัพท์
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สือสารกับผู้ใต้บังคับบัญชาจํานวนมาก จึงมีการสังสมทักษะการโน้มน้าวใจหรือ ทังนีอาจมาจาก
สาเหตุสําคัญคือหัวหน้าแผนกจําเป็นต้องสือสากลุ่มรกับผู้ใต้บังคับบัญชาทีมีจํานวนมาก ทําให้
หัวหน้าแผนกได้พัฒนาทักษะการสือสารด้วยการใช้ภาพประกอบหรือการนําเสนอเป็นแผนภาพ
มากกว่าผู้ใต้บังคับบัญชา โดยจากการศึกษาของ นิฐิกุล ชูแก้ว (2550) ทีพบพฤติกรรมด้านบวกของ
หัวหน้างาน คือการทีหัวหน้างานมีการเตรียมพร้อมในการนําเสนอทุกครัง เพือนําเสนอแนวคิดและ
วัตถุประสงค์การดําเนินงาน จึงเป็นเหตุให้หัวหน้าแผนกมีทักษะความสามารถในด้านการอธิบายความ
ด้วยภาพสูงกว่าผู้ใต้บังคับบัญชา 

การใช้สรรพนามในการสนทนาหรือสือสารระหว่างกัน ซึงการเปรียบเทียบความ
แตกต่างของค่าเฉลียเป็นพบว่าผู้ใต้บังคับบัญชามีความสามารถในการสนทนาและสร้างความสนิท
สนมด้วยการใช้สรรพนามทีไม่ดูห่างเหินจนเกินไป อยู่ในระดับสูงทีสุด ในขณะทีหัวหน้าแผนกอยู่ใน
ระดับสูงเท่านัน ทีเป็นเช่นนีอาจเพราะการเป็นผู้นําหรือหัวหน้าแผนกนันมีความจําเป็นทีจะต้อง
วางตัวให้เหมาะสม เช่น บุคลิก ท่าทาง และการแสดงออกเพือสร้างความน่าเชือถือแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 
ดังแนวคิดของ กิติ ตยัคคานนท์ (2543: 3039) ทีว่าการเป็นผู้นําจะต้องมีบุคลิกดี เป็นคุณสมบัติที
จําเป็นของผู้นําทีดี ผู้นําทีมีบุคลิกท่าทางไม่ดีจะทําให้คนทัวไปมองดูไม่น่าเลือมใสหรือน่านับถือ ซึง
สัมพันธ์กับผลการศึกษาของ อรุณี ธํารงค์ประดิษฐ์ (2549: 13) ทีพบว่าภาษาทีผู้บริหารใช้สนทนากับ
ผู้ใต้บังคับบัญชาตามความเห็นของพนักงานจะมีลักษณะแบบมีระเบียบ คือ สือสารกับผู้ใต้บังคับบัญชา
แบบเรียบง่ายและหลีกเลียงการสัมผัสร่างกาย และพูดเฉพาะประเด็นสําคัญกับผู้ใต้บังคับบัญชาเท่านัน 

5.1.3.2 การสือสารด้านการใช้ภาษาทีไม่ใช่ถ้อยคํา (Nonverbal Language)  
ประสิทธิผลการสือสารด้านการใช้ภาษาทีไม่ใช่ถ้อยคําของกลุ่มตัวอย่างทังในระดับ

หัวหน้าแผนกและผู้ใต้บังคับบัญชา มีประสิทธิผลอยู่ในระดับปานกลางเท่ากัน และเมือพิจารณาจาก
ค่าเฉลียโดยรวมระหว่างหัวหน้าแผนก และผู้ใต้บังคับบัญชา จะพบว่าผู้ใต้บังคับบัญชามีระดับ
ประสิทธิผลเฉลียโดยรวมด้านการใช้ภาษาทีไม่ใช่ถ้อยคําน้อยกว่าหัวหน้าแผนกเพียงเล็กน้อย (3.11 
และ 3.14 ตามลําดับ) ดังแผนภูมิที 5.3  

เมือแยกพิจารณาเป็นรายด้านของหัวหน้าแผนกพบว่า โดยเฉลียของแต่ละด้านอยู่
ในช่วง 2.76–3.34 ซึงด้านทีมีคะแนนสูงทีสุด ได้แก่ ด้านการแสดงท่าทางระหว่างการสือสาร ในขณะ
ทีด้านการสัมผัสระหว่างการสือสารอยู่ในระดับน้อยทีสุด สําหรับประสิทธิผลการสือสารของ
ผู้ใต้บังคับบัญชาโดยเฉลียของแต่ละด้านอยู่ในช่วง 2.51–3.35 ซึงด้านทีมีคะแนนสูงทีสุด ได้แก่ ด้าน
การแสดงท่าทางระหว่างการสือสาร ในขณะทีด้านการสัมผัสระหว่างการสือสารอยู่ในระดับน้อยทีสุด
เช่นเดียวกับหัวหน้าแผนกซึงสามารถอภิปรายผลได้ดังนี 

ผลจากการทดสอบค่าความแตกต่างของระดับประสิทธิผลการสือสารแบบไม่ใช่ใช้
ถ้อยคํา ระหว่างหัวหน้าแผนกและผู้ใต้บังคับบัญชาพบว่า มีระดับประสิทธิผลไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05 ทังนีจากการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลียในด้านประสิทธิผล
การใช้ภาษาถ้อยคําของกลุ่มตัวอย่าง 5 ด้านได้แก่ ด้านการใช้ท่าทาง ด้านการสบสายตา ด้านการให้เวลา 



ด้านการเว้นระยะห่าง และด้านการสัมผัส
สือสารด้านการใช้ภาษาทีไม่ใช่ถ้อยคําอยู่ในระดับปานกลางเท่ากัน

 

 

ภาพที 5.3  แสดงการเปรียบเทียบระดับประสิทธิผลการสือสารด้านการใช้ภาษาทีไม่ใช่ถ้อยคํา
ระหว่างหัวหน้าแผนก และผู้ใต้บังคับบัญชา จําแนกตามตัวแปรด้านภาษาทีไม่ใช่
ถ้อยคํา 

 
เมือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า

ประสิทธิผลทีแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ
ประชุม และการสัมผัสร่างกายขณะสนทนา
พบว่า การสัมผัสร่างกายขณะสนทนา 
ว่าหัวหน้าแผนกกล้าทีจะสัมผัสร่างกาย
ผู้ใต้บังคับบัญชาไม่กล้าทีจะสัมผัสร่างกายหัวหน้าแผนกของตนเอง
ทํางานของผู้ใต้บังคับบัญชาทีมีต่อผู้บังคับบัญชา ส่วนใหญ่จะไม่กล้าทีจะสัมผัสร่างกายของหัวห
แผนกของตนเอง ซึงผลจาก
ใช้สนทนากับผู้ใต้บังคับบัญชาตามความเห็นของพนักงานจะมีลักษณะแบบมีระเบียบ คือ สือสารกับ
ผู้ใต้บังคับบัญชาแบบเรียบง่ายและหลีกเลียงการสัมผัสร่างกาย และพูดเฉพาะประเด็น
ผู้ใต้บังคับบัญชาเท่านัน 
ร่างกายผู้บังคับบัญชาของตน
ในขณะทํากิจกรรมหรือการประชุม หัวหน้าแผนกอยู่ในระดับปานกลาง ขณะที
ระดับมาก ทีเป็นเช่นนีเนืองจากปริมาณของหัวหน้าแผนกมีเพียง 
ผู้ใต้บังคับบัญชาทีโดยเฉลียจะมีประมาณ 

3.343.35
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ด้านการเว้นระยะห่าง และด้านการสัมผัส พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับประสิทธิผลของการ
สือสารด้านการใช้ภาษาทีไม่ใช่ถ้อยคําอยู่ในระดับปานกลางเท่ากัน 

แสดงการเปรียบเทียบระดับประสิทธิผลการสือสารด้านการใช้ภาษาทีไม่ใช่ถ้อยคํา
ระหว่างหัวหน้าแผนก และผู้ใต้บังคับบัญชา จําแนกตามตัวแปรด้านภาษาทีไม่ใช่

เมือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าระหว่างหัวหน้าแผนกและผู้ใต้บังคับบัญชาพบว่า มีระดับ
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05 ได้แก่ การเว้นระยะห่างในการนัง

ประชุม และการสัมผัสร่างกายขณะสนทนา โดยจากการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลีย
การสัมผัสร่างกายขณะสนทนา หัวหน้าแผนกอยู่ในระดับสูงกว่าผู้ใต้บังคับบัญ

กล้าทีจะสัมผัสร่างกายผู้ใต้บังคับบัญชา เช่น การสัมผัสไหล่ หรือจับแขน ในขณะที
ผู้ใต้บังคับบัญชาไม่กล้าทีจะสัมผัสร่างกายหัวหน้าแผนกของตนเอง อาจเนืองมาจาก
ทํางานของผู้ใต้บังคับบัญชาทีมีต่อผู้บังคับบัญชา ส่วนใหญ่จะไม่กล้าทีจะสัมผัสร่างกายของหัวห

จากการศึกษาของ อรุณี ธํารงค์ประดิษฐ์ (2549: 13) ทีพบว่าภาษาทีผู้บริหาร
ใช้สนทนากับผู้ใต้บังคับบัญชาตามความเห็นของพนักงานจะมีลักษณะแบบมีระเบียบ คือ สือสารกับ
ผู้ใต้บังคับบัญชาแบบเรียบง่ายและหลีกเลียงการสัมผัสร่างกาย และพูดเฉพาะประเด็น

 ดังนันจึงส่งผลให้ผู้ใต้บังคับบัญชาไม่กล้าทีจะแสดงออกด้วยการสัมผัส
ร่างกายผู้บังคับบัญชาของตน สําหรับด้านการเว้นระยะห่างในการนังประชุม ได้แก่ การนังชิดติดกัน
ในขณะทํากิจกรรมหรือการประชุม หัวหน้าแผนกอยู่ในระดับปานกลาง ขณะทีผู้ใต้บังคับบัญชาอยู่ใน

ทีเป็นเช่นนีเนืองจากปริมาณของหัวหน้าแผนกมีเพียง 1 คน เมือเทียบกับปริมาณของ
ผู้ใต้บังคับบัญชาทีโดยเฉลียจะมีประมาณ 35 คน ดังนันความสนิทสนมของกลุ่มหัวหน้าแผนก

3.19 3.31 3.09
35 3.29 3.22 3.18

การใช้ท่าทาง การสบสายตา การให้เวลา การเว้นระยะห่าง

หัวหน้าแผนก ผู้ใต้บังคับบัญชา

พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับประสิทธิผลของการ

 

แสดงการเปรียบเทียบระดับประสิทธิผลการสือสารด้านการใช้ภาษาทีไม่ใช่ถ้อยคํา
ระหว่างหัวหน้าแผนก และผู้ใต้บังคับบัญชา จําแนกตามตัวแปรด้านภาษาทีไม่ใช่

ระหว่างหัวหน้าแผนกและผู้ใต้บังคับบัญชาพบว่า มีระดับ
การเว้นระยะห่างในการนัง

จากการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลียเป็น
หัวหน้าแผนกอยู่ในระดับสูงกว่าผู้ใต้บังคับบัญชา บ่งชีให้เห็น

เช่น การสัมผัสไหล่ หรือจับแขน ในขณะที
อาจเนืองมาจากค่านิยมในการ

ทํางานของผู้ใต้บังคับบัญชาทีมีต่อผู้บังคับบัญชา ส่วนใหญ่จะไม่กล้าทีจะสัมผัสร่างกายของหัวหน้า
ทีพบว่าภาษาทีผู้บริหาร

ใช้สนทนากับผู้ใต้บังคับบัญชาตามความเห็นของพนักงานจะมีลักษณะแบบมีระเบียบ คือ สือสารกับ
ผู้ใต้บังคับบัญชาแบบเรียบง่ายและหลีกเลียงการสัมผัสร่างกาย และพูดเฉพาะประเด็นสําคัญๆกับ

ดังนันจึงส่งผลให้ผู้ใต้บังคับบัญชาไม่กล้าทีจะแสดงออกด้วยการสัมผัส
ได้แก่ การนังชิดติดกัน
ผู้ใต้บังคับบัญชาอยู่ใน

คน เมือเทียบกับปริมาณของ
คน ดังนันความสนิทสนมของกลุ่มหัวหน้าแผนก

2.76
2.51

การเว้นระยะห่าง การสัมผัส
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ด้วยกันเองในแผนก ย่อมมีมากกว่าความสนิทสนมกันของหัวหน้าแผนกซึงด้วยสถานทีการทํางาน
และภาระงานทีต่างกันส่งผลให้หัวหน้าแผนกไม่มีความสนิทสนมกันมากเท่าทีควรนันเอง จึงสะท้อน
ผ่านพฤติกรรมทีกลุ่มตัวอย่างจะมีการจับกลุ่มในการทํากิจกรรมต่างๆ เช่น การประชุมก็จะต้องนัง
กลุ่มเดียวกันใกล้ๆกัน เป็นต้น โดยปกติของคนในสังคมไทยมักจะชอบการสร้างสัมพันธ์กัน สังเกต
ได้จากการอยู่รวมกลุ่มกันอยู่เสมอ เช่น เพือนในสถานศึกษา เพือนร่วมงานเป็นต้น ในสังคม
วัฒนธรรมแบบไทย ความผูกพันระหว่างครอบครัว เครือญาติ เพือนฝูง และผู้มีพระคุณเป็นสิงที มี
ความสําคัญและเข้มแข็งเป็นอย่างมากเสมือนรากฐานสําคัญในการยึดโยงสังคมไทยให้มีการซึมซับ
เรืองระบบอุปถัมภ์ (Patronage System) หรือระบบของการยึดถือพวกพ้องไปใช้ในทุกส่วนทุกกระบวนการ
ในสังคมดังจะเห็นได้จากผลการศึกษาของ สุนทรี โคมิน และ สนิท สมัครการ (2522: 1516 อ้าง
ถึงใน วัชรพล ศุภจักรวัฒนา, 2552: 177) ทีพบว่าคนไทยส่วนใหญ่แทบทุกกลุ่มทุกอาชีพยังคงให้
ความสําคัญกับค่านิยมและทัศนคติในเรืองของการยึดถือในเรืองของความสัมพันธ์แบบเครือญาติ 
พวกพ้อง ในระดับสูงกว่าค่านิยมในด้านอืน  

 
5.1.4  ประสิทธิผลการใช้ช่องทางการสือสารของกลุ่มตัวอย่าง 
จากวัตถุประสงค์และคําถามวิจัยข้อที 3 ว่าด้วยการศึกษาการเลือกใช้ช่องทางการติดต่อสือสาร

กันในเวลาปฏิบัติงาน ระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา ว่ามีลักษณะอย่างไร โดยผลสรุปจาก
การศึกษาช่องทางการสือสารของกลุ่มตัวอย่าง ซึงสามารถสรุปได้ 3 ประเด็น ได้แก่ (1) ช่องทางการรับ
ข้อมูลจากผู้อืน (2) ช่องทางทีคาดหวังในการรับข้อมูลจากผู้อืน และ (3) ช่องทางการส่งข้อมูลไปยัง
ผู้อืน โดยแต่ละประเด็นจะประกอบด้วยช่องทางการสือสาร ได้แก่ การสือสารเป็นลายลักษณ์อักษร การ
พบหน้าโดยตรง การใช้โทรศัพท์ภายใน การใช้โทรศัพท์ส่วนตัว การใช้อีเมล การส่งข้อความ และการ
สือสารผ่านผู้อืน สามารถสรุปได้ดังนี 

5.1.4.1 ช่องทางการรับข้อมูลจากผู้อืนของกลุ่มตัวอย่าง  
ผลการศึกษาช่องทางทีใช้ในการรับสารจากผู้อืนของกลุ่มตัวอย่างพบว่า 

ผู้ใต้บังคับบัญชานิยมเข้าพบหัวหน้าแผนกแบบพบหน้าโดยตรง รองลงมาได้แก่ การติดต่อผ่าน
โทรศัพท์เคลือนทีของหัวหน้าแผนก การติดต่อผ่านโทรศัพท์ภายใน การส่งสารเป็นลายลักษณ์อักษร 
การให้ผู้อืนมารายงานหัวหน้าแผนกแทนตนเอง การส่งอีเมล และการส่งข้อความผ่านโทรศัพท์เคลือนที
ส่วนบุคคลตามลําดับ สําหรับหัวหน้าแผนกพบว่า หัวหน้าแผนกจะนิยมสังการหรือสือสารกับ
ผู้ใต้บังคับบัญชาแบบพบหน้าโดยตรงเป็นช่องทางหลัก รองลงมา ได้แก่ การใช้โทรศัพท์ภายใน การ
สังการเป็นลายลักษณ์อักษร การให้ผู้อืนมาสังการแทน การใช้โทรศัพท์เคลือนทีส่วนตัว การการใช้
อีเมล และการส่งข้อความผ่านโทรศัพท์เคลือนที ตามลําดับ ซึงสามารถสรุปได้ดังภาพที 5.4 
 



ภาพที 5.4 แสดงการเปรียบเทียบช่องทางทีใช้ในการรับสารจากผู้อืนระหว่างหัวหน้าแผนก และ
ผู้ใต้บังคับบัญชา จําแนกตามช่องทางการสือสารทีใช้จริงในโรงพยาบาลภัทร

 
จากข้อค้นพบทีได้จาก

ช่องทาง ได้แก่ การเขียนเป็นลายลักษณ์อักษร การพบหน้าโดยตรง โทรศัพท์ภายใน โทรศัพท์ส่วนตัว 
อีเมล ข้อความผ่านโทรศัพท์ และการให้ผู้อืนมาสือสารแทน 
ดังต่อไปนี 

ผลจากการ
ต่างๆ ระหว่างหัวหน้าแผนกและผู้ใต้บังคับบัญชาพบว่า มีระดับประสิทธิผลไม่แตกต่างกัน
นัยสําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05
ระหว่างกันของกลุ่มตัวอย่าง
ชีให้เห็นว่าการสือสารจากล่างขึนบน
สือสารผ่านโทรศัพท์มือถือบ่อยครังกว่าการสือสารจากบนลงล่าง 
ติดต่อสือสารกับผู้ใต้บังคับบัญชา
กับคู่สือสาร พบว่าการสือสารทังจากจากบนลงล่างและล่างขึนบนมีการใช้โทรศัพท์มืออยู่ในระดับน้อย 
เมือเป็นเช่นนีความสัมพันธ์ระหว่างช่องทางทีรับและส่งสารจึงมีทังผลทีสอดคล้องและขัดแย้งกับผล
การศึกษาดังนี (1) ผลการศึกษาทีสอดคล้อง ได้แก่ การทีผู้ใต้บังคับบัญชาส่วนใหญ่ระบุ
มักจะได้รับสารจากหัวหน้าแผนกผ่านโทรศัพท์มือถือในระดับน้อย สัมพันธ์ผลกับการศึกษาทีว่า
ผู้ใต้บังคับบัญชาจะสือสารกับหัวหน้าแผนกผ่านการใช้โทรศัพท์มือถือน้อยครัง ซึงมีความสัมพันธ์กัน
ทังการรับและส่งสารตามความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชา ทังนีอาจมีสา
เครือข่ายและสัญญาณโทรศัพท์ของโรงพยาบาลฯทีมักเกิดปัญหาระบบขัดข้อง จึงไม่สามารถ
ติดต่อสือสารได้อย่างสะดวก สอดคล้องกับการสอบถามถึงปัญหาในการสือสารของกลุ่มตัวอย่างที
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แสดงการเปรียบเทียบช่องทางทีใช้ในการรับสารจากผู้อืนระหว่างหัวหน้าแผนก และ
ผู้ใต้บังคับบัญชา จําแนกตามช่องทางการสือสารทีใช้จริงในโรงพยาบาลภัทร

ข้อค้นพบทีได้จากการวิเคราะห์ช่องทางทีกลุ่มตัวอย่างได้รับสารจากผู้อืนจาก 
ช่องทาง ได้แก่ การเขียนเป็นลายลักษณ์อักษร การพบหน้าโดยตรง โทรศัพท์ภายใน โทรศัพท์ส่วนตัว 
อีเมล ข้อความผ่านโทรศัพท์ และการให้ผู้อืนมาสือสารแทน ซึงสามารถอภิปรายผลเป็นรายด้าน

จากการทดสอบค่าความแตกต่างของความถีของการได้รับสารจากผู้อืนผ่านช่องทาง
ระหว่างหัวหน้าแผนกและผู้ใต้บังคับบัญชาพบว่า มีระดับประสิทธิผลไม่แตกต่างกัน

0.05 แต่เมือพิจารณาเป็นแต่ละช่องทางพบว่าการรับสารผ่านโทรศัพท์มือถือ
องกลุ่มตัวอย่าง มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ 

ชีให้เห็นว่าการสือสารจากล่างขึนบน (ผู้ใต้บังคับบัญชารายงานหรือติดต่อสือสารกับหัวหน้าแผนก
สือสารผ่านโทรศัพท์มือถือบ่อยครังกว่าการสือสารจากบนลงล่าง (หัวหน้าแผนกสังการหรือ
ติดต่อสือสารกับผู้ใต้บังคับบัญชา) เมือพิจารณาจากความสัมพันธ์กับช่องทางทีกลุ่มตัวอย่างใช้สือสาร

ว่าการสือสารทังจากจากบนลงล่างและล่างขึนบนมีการใช้โทรศัพท์มืออยู่ในระดับน้อย 
เมือเป็นเช่นนีความสัมพันธ์ระหว่างช่องทางทีรับและส่งสารจึงมีทังผลทีสอดคล้องและขัดแย้งกับผล

ผลการศึกษาทีสอดคล้อง ได้แก่ การทีผู้ใต้บังคับบัญชาส่วนใหญ่ระบุ
มักจะได้รับสารจากหัวหน้าแผนกผ่านโทรศัพท์มือถือในระดับน้อย สัมพันธ์ผลกับการศึกษาทีว่า
ผู้ใต้บังคับบัญชาจะสือสารกับหัวหน้าแผนกผ่านการใช้โทรศัพท์มือถือน้อยครัง ซึงมีความสัมพันธ์กัน
ทังการรับและส่งสารตามความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชา ทังนีอาจมีสาเหตุสําคัญมาจากระบบ
เครือข่ายและสัญญาณโทรศัพท์ของโรงพยาบาลฯทีมักเกิดปัญหาระบบขัดข้อง จึงไม่สามารถ
ติดต่อสือสารได้อย่างสะดวก สอดคล้องกับการสอบถามถึงปัญหาในการสือสารของกลุ่มตัวอย่างที
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หัวหน้าแผนก ผู้ใต้บังคับบัญชา

 
แสดงการเปรียบเทียบช่องทางทีใช้ในการรับสารจากผู้อืนระหว่างหัวหน้าแผนก และ
ผู้ใต้บังคับบัญชา จําแนกตามช่องทางการสือสารทีใช้จริงในโรงพยาบาลภัทรธนบุรี 

การวิเคราะห์ช่องทางทีกลุ่มตัวอย่างได้รับสารจากผู้อืนจาก 7 
ช่องทาง ได้แก่ การเขียนเป็นลายลักษณ์อักษร การพบหน้าโดยตรง โทรศัพท์ภายใน โทรศัพท์ส่วนตัว 

สามารถอภิปรายผลเป็นรายด้านได้

ของการได้รับสารจากผู้อืนผ่านช่องทาง
ระหว่างหัวหน้าแผนกและผู้ใต้บังคับบัญชาพบว่า มีระดับประสิทธิผลไม่แตกต่างกันอย่างมี

แต่เมือพิจารณาเป็นแต่ละช่องทางพบว่าการรับสารผ่านโทรศัพท์มือถือ
มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05 ซึงผลทีได้
ผู้ใต้บังคับบัญชารายงานหรือติดต่อสือสารกับหัวหน้าแผนก) จะ

หัวหน้าแผนกสังการหรือ
เมือพิจารณาจากความสัมพันธ์กับช่องทางทีกลุ่มตัวอย่างใช้สือสาร

ว่าการสือสารทังจากจากบนลงล่างและล่างขึนบนมีการใช้โทรศัพท์มืออยู่ในระดับน้อย 
เมือเป็นเช่นนีความสัมพันธ์ระหว่างช่องทางทีรับและส่งสารจึงมีทังผลทีสอดคล้องและขัดแย้งกับผล

ผลการศึกษาทีสอดคล้อง ได้แก่ การทีผู้ใต้บังคับบัญชาส่วนใหญ่ระบุว่าตนเอง
มักจะได้รับสารจากหัวหน้าแผนกผ่านโทรศัพท์มือถือในระดับน้อย สัมพันธ์ผลกับการศึกษาทีว่า
ผู้ใต้บังคับบัญชาจะสือสารกับหัวหน้าแผนกผ่านการใช้โทรศัพท์มือถือน้อยครัง ซึงมีความสัมพันธ์กัน

เหตุสําคัญมาจากระบบ
เครือข่ายและสัญญาณโทรศัพท์ของโรงพยาบาลฯทีมักเกิดปัญหาระบบขัดข้อง จึงไม่สามารถ
ติดต่อสือสารได้อย่างสะดวก สอดคล้องกับการสอบถามถึงปัญหาในการสือสารของกลุ่มตัวอย่างที
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กล่าวว่าระบบสัญญาณโทรศัพท์ของโรงพยาบาลมักใช้งานไม่ได้ เนืองจากตําแหน่งทีตั
โรงพยาบาลซึงสถานทีบางสถานทีภายในอาคาร
ได้แก่ การทีหัวหน้าแผนกส่วนใหญ่ระบุว่าตนเองมักได้รับการติดต่อจากผู้ใต้บังคับบัญชาผ่าน
โทรศัพท์มือถือในระดับปานกลาง ซึงขัดแย้งกับผลการศึกษาทีว่าผู้ใต้บังคับบัญชา
แผนกผ่านการใช้โทรศัพท์มือถือน้อยครัง ซึงขัดแย้งกันในด้านการรับสารทีอยู่ในระดับปานกลางแต่
การส่งสารอยู่ในระดับน้อยตามความคิดเห็นของหัวหน้าแผนก ทังนีอาจเป็นไปได้ว่าจํานวนหัวหน้า
แผนกมีน้อยเพียง 17 ท่านเท่านัน จึงมีผลต่อการกระจายตัวของค่
มาจากปัจจัยด้านอืนๆซึงอาจต้องมีการศึกษาเพิมเติมในครังต่อไป

5.1.4.2 
ผลการศึกษาช่องทางทีกลุ่มตัวอย่างคาดหวังให้ผู้อืนส่งสารมายังตนเองนัน พบว่า

หัวหน้าแผนกคาดหวังให้ผู้ใต้บั
มากทีสุด รองลงมา คือ การใช้โทรศัพท์เคลือนที การรายงานเป็นลายลักษณ์อักษร การโทรศัพท์
ภายใน การใช้อีเมล การส่งข้อความผ่านโทรศัพท์เคลือนที ตามลําดับ โดยลําดับสุดท้ายทีหัวหน้า
แผนกไม่ต้องการให้ผู้ใต้บังคั
รายงานแทน เมือพิจารณาช่องทางการสือสารทีผู้ใต้บังคับบัญชาคาดหวังให้หัวหน้าแผนกใช่องทาง
ต่างๆเพือส่งสารมายังตนเอง ได้แก่
สังการเป็นลายลักษณ์อักษร การให้ผู้อืนมาสังการแทน การใช้โทรศัพท์เคลือนทีส่วนตัว การใช้อีเมล 
และการส่งข้อความ ตามลําดับ
 

ภาพที 5.5 แสดงการเปรียบเทียบช่องทางทีหัวหน้าแผนกและผู้ใต้บังคับบัญชาคาดหวังให้ผู้อืน
สือสารกับตนเอง 
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กล่าวว่าระบบสัญญาณโทรศัพท์ของโรงพยาบาลมักใช้งานไม่ได้ เนืองจากตําแหน่งทีตั
โรงพยาบาลซึงสถานทีบางสถานทีภายในอาคารไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ (2) ผลการศึกษาทีขัดแย้ง
ได้แก่ การทีหัวหน้าแผนกส่วนใหญ่ระบุว่าตนเองมักได้รับการติดต่อจากผู้ใต้บังคับบัญชาผ่าน
โทรศัพท์มือถือในระดับปานกลาง ซึงขัดแย้งกับผลการศึกษาทีว่าผู้ใต้บังคับบัญชา
แผนกผ่านการใช้โทรศัพท์มือถือน้อยครัง ซึงขัดแย้งกันในด้านการรับสารทีอยู่ในระดับปานกลางแต่
การส่งสารอยู่ในระดับน้อยตามความคิดเห็นของหัวหน้าแผนก ทังนีอาจเป็นไปได้ว่าจํานวนหัวหน้า

ท่านเท่านัน จึงมีผลต่อการกระจายตัวของค่าทีประเมินได้ หรืออาจจะมีสาเหตุ
มาจากปัจจัยด้านอืนๆซึงอาจต้องมีการศึกษาเพิมเติมในครังต่อไป 

 ช่องทางทีกลุ่มตัวอย่างคาดหวังในการรับข้อมูลจากผู้อืน 
ผลการศึกษาช่องทางทีกลุ่มตัวอย่างคาดหวังให้ผู้อืนส่งสารมายังตนเองนัน พบว่า

หัวหน้าแผนกคาดหวังให้ผู้ใต้บังคับบัญชาสือสารมายังตนเองผ่านการรายงานโดยตรงแบบพบหน้า
มากทีสุด รองลงมา คือ การใช้โทรศัพท์เคลือนที การรายงานเป็นลายลักษณ์อักษร การโทรศัพท์
ภายใน การใช้อีเมล การส่งข้อความผ่านโทรศัพท์เคลือนที ตามลําดับ โดยลําดับสุดท้ายทีหัวหน้า
แผนกไม่ต้องการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาสือสารกับตนเอง ได้แก่ การให้ผู้ใต้บังคับบัญชาท่านอืนมา
รายงานแทน เมือพิจารณาช่องทางการสือสารทีผู้ใต้บังคับบัญชาคาดหวังให้หัวหน้าแผนกใช่องทาง
ต่างๆเพือส่งสารมายังตนเอง ได้แก่ การสังการแบบการพบหน้าโดยตรง การใช้โทรศัพท์ภายใน 
สังการเป็นลายลักษณ์อักษร การให้ผู้อืนมาสังการแทน การใช้โทรศัพท์เคลือนทีส่วนตัว การใช้อีเมล 
และการส่งข้อความ ตามลําดับ ดังแผนภูมิที 5.5 

แสดงการเปรียบเทียบช่องทางทีหัวหน้าแผนกและผู้ใต้บังคับบัญชาคาดหวังให้ผู้อืน
สือสารกับตนเอง จําแนกตามช่องทางการสือสารทีใช้จริงในโรงพยาบาลภัทร
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หัวหน้าแผนก ผู้ใต้บังคับบัญชา

กล่าวว่าระบบสัญญาณโทรศัพท์ของโรงพยาบาลมักใช้งานไม่ได้ เนืองจากตําแหน่งทีตังของทาง
ผลการศึกษาทีขัดแย้ง 

ได้แก่ การทีหัวหน้าแผนกส่วนใหญ่ระบุว่าตนเองมักได้รับการติดต่อจากผู้ใต้บังคับบัญชาผ่าน
โทรศัพท์มือถือในระดับปานกลาง ซึงขัดแย้งกับผลการศึกษาทีว่าผู้ใต้บังคับบัญชาจะสือสารกับหัวหน้า
แผนกผ่านการใช้โทรศัพท์มือถือน้อยครัง ซึงขัดแย้งกันในด้านการรับสารทีอยู่ในระดับปานกลางแต่
การส่งสารอยู่ในระดับน้อยตามความคิดเห็นของหัวหน้าแผนก ทังนีอาจเป็นไปได้ว่าจํานวนหัวหน้า

าทีประเมินได้ หรืออาจจะมีสาเหตุ

ช่องทางทีกลุ่มตัวอย่างคาดหวังในการรับข้อมูลจากผู้อืน  
ผลการศึกษาช่องทางทีกลุ่มตัวอย่างคาดหวังให้ผู้อืนส่งสารมายังตนเองนัน พบว่า

งคับบัญชาสือสารมายังตนเองผ่านการรายงานโดยตรงแบบพบหน้า
มากทีสุด รองลงมา คือ การใช้โทรศัพท์เคลือนที การรายงานเป็นลายลักษณ์อักษร การโทรศัพท์
ภายใน การใช้อีเมล การส่งข้อความผ่านโทรศัพท์เคลือนที ตามลําดับ โดยลําดับสุดท้ายทีหัวหน้า

บบัญชาสือสารกับตนเอง ได้แก่ การให้ผู้ใต้บังคับบัญชาท่านอืนมา
รายงานแทน เมือพิจารณาช่องทางการสือสารทีผู้ใต้บังคับบัญชาคาดหวังให้หัวหน้าแผนกใช่องทาง

การสังการแบบการพบหน้าโดยตรง การใช้โทรศัพท์ภายใน การ
สังการเป็นลายลักษณ์อักษร การให้ผู้อืนมาสังการแทน การใช้โทรศัพท์เคลือนทีส่วนตัว การใช้อีเมล 

 
แสดงการเปรียบเทียบช่องทางทีหัวหน้าแผนกและผู้ใต้บังคับบัญชาคาดหวังให้ผู้อืน

จําแนกตามช่องทางการสือสารทีใช้จริงในโรงพยาบาลภัทรธนบุรี 
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จากข้อค้นพบทีได้จากการวิเคราะห์ความคาดหวังให้ผู้อืนเลือกใช้ช่องทางการสือสาร
ทีตนเองพึงพอใจจาก 7 ช่องทาง ได้แก่ การเขียนเป็นลายลักษณ์อักษร การพบหน้าโดยตรง โทรศัพท์
ภายใน โทรศัพท์ส่วนตัว อีเมล ข้อความผ่านโทรศัพท์ และการให้ผู้อืนมาสือสารแทน สามารถอภิปราย
ผลเป็นรายด้านดังต่อไปนี 

ผลจากการทดสอบค่าความแตกต่างของช่องทางการสือสารทีคาดหวังให้ผู้อืนเลือกใช้
เพือส่งสารมายังตนเองระหว่างหัวหน้าแผนกและผู้ใต้บังคับบัญชาพบว่า มีระดับประสิทธิผลไม่
แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05 แต่เมือพิจารณาเป็นแต่ละช่องทางพบว่าช่องทางที
กลุ่มตัวอย่างคาดหวังจะได้รับสารจากคู่สือสารของตนเองผ่านการพบหน้าโดยตรง โทรศัพท์เคลือนที 
และการใช้ผู้อืนมาสือสารแทน มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05 ผลการ
วิเคราะห์ช่องทางการสือสารแบบการพบหน้าโดยตรง และการใช้โทรศัพท์มือถือของกลุ่มตัวอย่าง
พบว่า หัวหน้าแผนกคาดหวังให้ผู้อืนใช้การสือสารทัง 2 แบบสูงกว่าผู้ใต้บังคับบัญชา ซึงบ่งชีได้ชัดเจน
ว่าการแสดงออกทางสังคมทางการทํางานของคนไทย มักจะปรากฏค่านิยมในเรืองของการหลีกเลียง
ความขัดแย้ง การรักษาความสัมพันธ์แบบราบรืน ของคนในสังคมและองค์การซึงมีจุดเน้นในเรืองของ
จิตใจเป็นหลัก ซึงต่างจากสังคมตะวันตกทีเน้นในเรืองของการกระทํา (ฑิตยา สุวรรรณะชฎ, 2527: 
103) หากเกิดความขัดแย้ง หรือ มีความเห็นทีแตกต่าง คนไทยจะไม่กล้าแสดงความคิดเห็น สอดคล้อง
กับการศึกษาของ Phillips (1965: 145 อ้างถึงใน วัชรพล ศุภจักรวัฒนา, 2550) ทีได้ทําการศึกษา
ลักษณะพฤติกรรมคนไทยในหมู่บ้านบางชันแล้วพบว่า คนไทยนันไม่ชอบทีจะแสดงออกอย่าง
ตรงไปตรงมา มักนิยมใช้วิธีการทางอ้อมต่างๆ ในการแก้ปัญหาและตอบโต้ เช่นลักษณะของการปฏิเสธ 
การหลบหน้า หรือไม่พบปะหรือเผชิญหน้าโดยตรง กล่าวอีกนัยหนึง คือ คนไทยไม่ชอบอยู่ภายใต้บังคับ
บัญชาของบุคคลอืน การไม่ชอบการถูกควบคุมให้อยู่ในกฎเกณฑ์อย่างเข้มงวด การรักความเป็นอิสระ
และการยึดถือตัวเองเป็นสําคัญ ดังนันการติดต่อสือสารแบบทีตนเองเป็นคนรับสารหรือคําสังการคน
แรกจึงทําให้ผู้ใต้บังคับบัญชาไม่คาดหวังให้นํามาใช้กับตนเอง ดังนันจึงเชือมโยงความสัมพนธ์กับ
รูปแบบทีผู้ใต้บังคับบัญชาคาดหวังให้หัวหน้าแผนกสือสารกับตนเองด้วยการใช้ผู้อืนมาสือสารแทนที
พบว่าผู้ใต้บังคับบัญชามีความคาดหวังให้ผู้อืนใช้การสือสารสูงกว่าหัวหน้าแผนกซึงคาดหวังจะสือสาร
กับผู้ใต้บังคับบัญชาแบบพบหน้าโดยตรงมากทีสุดเป็นลําดับแรก 

5.1.4.3 ช่องทางการส่งข้อมูลไปยังผู้อืนของกลุ่มตัวอย่าง  
ผลการศึกษาช่องทางทีใช้ในการส่งสารไปยังผู้อืนของกลุ่มตัวอย่าง เมือพิจารณาช่อง

ทางการสือสารทีหัวหน้าแผนกนิยมใช้ส่งสารไปยังผู้ใต้บังคับบัญชาของตนเองพบว่า หัวหน้าแผนก
นิยมใช้การเรียกพบโดยตรง รองลงมา ได้แก่ การใช้โทรศัพท์ภายใน การใช้โทรศัพท์ส่วนตัว การให้
ผู้อืนอธิบายแทน การสังการเป็นลายลักษณ์อักษร การใช้อีเมล และการส่งข้อความตามลําดับ เมือ
พิจารณาช่องทางการสือสารทีผู้ใต้บังคับบัญชาใช้ในการส่งสารไปยังหัวหน้าแผนก พบว่า
ผู้ใต้บังคับบัญชาจะรายงานผลโดยตรงต่อหัวหน้าแผนก รองลงมา ได้แก่ การให้ผู้อืนไปรายงานหรือ
อธิบายแทน การใช้โทรศัพท์ภายใน การรายงานกลับเป็นลายลักษณ์อักษร การใช้โทรศัพท์เคลือนที
ส่วนตัว การใช้อีเมลและการส่งข้อความ ตามลําดับ ซึงสามารถสรุปได้ดังภาพที 5.6 



ภาพที 5.6 แสดงการเปรียบเทียบช่องทางทีหัวหน้าแผนกและผู้ใต้บังคับบัญชาสือสารไปยังผู้อืน 
จําแนกตามช่องทางการสือสารทีใช้จริงในโรงพยาบาลภัทร

 
จากข้อค้นพบทีได้จาก

ได้แก่ การเขียนเป็นลายลักษณ์อักษร การพบหน้าโดยตรง โทรศัพท์ภายใน โทรศัพท์ส่วนตัว อีเมล 
ข้อความผ่านโทรศัพท์ และการให้ผู้อืนมาสือสารแทน สามารถอภิปรายผลเป็นรายด้านดังต่อไป

ผลจากการทดสอบค่าความแตกต่าง
ระหว่างหัวหน้าแผนกและผู้ใต้บังคับบัญชาพบว่า มีระดับประสิทธิผลไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติทีระดับ 0.05 แต่เมือพิจารณาเป็นแต่ละช่องทางพบว่าช่องทางทีกลุ่มตัวอย่างใช้สือสารกับผู้อืน
ทีมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ
ใน 2 หัวข้อทีผ่านมา ได้แก่ ด้านการพบหน้าโดยตรง และการให้ผู้อืนมารายงานผลแทน ซึงสอดคล้อง
กันดังนี จากผลการวิเคราะห์ในส่วนของการส่งสารไปยังผู้อืนของกลุ่มตัวอย่างพบว่า หัวหน้าแผนกมี
ความนิยมสือสารกับผู้อืนด้วย
ความนิยมสือสารผ่านบุคคลหนึงไปยังบุคคลหนึงน้อยกว่าผู้ใต้บังคับบัญชา
ได้ว่ามีความสัมพันธ์กัน นอกจากนีการเปรียบเทียบช่องทางการสือสารทีเกียวข้องกับเรืองของเทคโนโลยี 
เช่น อีเมล หรือการส่งข้อความนันจัดอยู่ในระดับทีน้อยถึงน้อยทีสุด ซึงไม่มีความแตกต่างกันแต่อย่าง
ใด ทังนีจากทีได้กล่าวมาในข้างต้นทีพบว่าด้วยสภาพแวดล้อมทางเครือข่ายไม่สนับสนุนให้ใช้ช่องทาง
การสือสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์มากนัก ซึงปัญหาทีพบบ่อยคือไม่สา
ตรวจสอบการรับส่งอีเมลในบางกรณีต้องรอให้มีเครือข่ายทีสามารถใช้งานได้ ดังนันจากภาระและหน้าที
ของพยาบาลวิชาชีพบางครังไม่สามารถรอได้จึงต้องใช้การสือสารแบบพบหน้าหรือการโทรศัพท์ภายใน 
หรือการจดบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรทดแทนวิธีอืนๆ ซึงข้
อยู่ทีใดก็จะไม่สามารถติดต่อได้เช่นเดิม
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แสดงการเปรียบเทียบช่องทางทีหัวหน้าแผนกและผู้ใต้บังคับบัญชาสือสารไปยังผู้อืน 
จําแนกตามช่องทางการสือสารทีใช้จริงในโรงพยาบาลภัทรธนบุรี

ข้อค้นพบทีได้จากการวิเคราะห์ช่องทางทีกลุ่มตัวอย่างใช้ส่งสารไปยังผู้อืนจาก 
ได้แก่ การเขียนเป็นลายลักษณ์อักษร การพบหน้าโดยตรง โทรศัพท์ภายใน โทรศัพท์ส่วนตัว อีเมล 
ข้อความผ่านโทรศัพท์ และการให้ผู้อืนมาสือสารแทน สามารถอภิปรายผลเป็นรายด้านดังต่อไป

ทดสอบค่าความแตกต่างของช่องทางการสือสารทีกลุ่มตัวอย่างใช้ส่งไปยังผู้อืน
ระหว่างหัวหน้าแผนกและผู้ใต้บังคับบัญชาพบว่า มีระดับประสิทธิผลไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญ

แต่เมือพิจารณาเป็นแต่ละช่องทางพบว่าช่องทางทีกลุ่มตัวอย่างใช้สือสารกับผู้อืน
ทีมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05 ซึงข้อค้นพบทีได้สัมพันธ์กับการอภิปราย
หัวข้อทีผ่านมา ได้แก่ ด้านการพบหน้าโดยตรง และการให้ผู้อืนมารายงานผลแทน ซึงสอดคล้อง
จากผลการวิเคราะห์ในส่วนของการส่งสารไปยังผู้อืนของกลุ่มตัวอย่างพบว่า หัวหน้าแผนกมี

ความนิยมสือสารกับผู้อืนด้วยการพบหน้าโดยตรง มากกว่าผู้ใต้บังคับบัญชา ในขณะทีหัวหน้าแผนกมี
ความนิยมสือสารผ่านบุคคลหนึงไปยังบุคคลหนึงน้อยกว่าผู้ใต้บังคับบัญชา จึงสนับสนุนผลการศึกษาที

นอกจากนีการเปรียบเทียบช่องทางการสือสารทีเกียวข้องกับเรืองของเทคโนโลยี 
ช่น อีเมล หรือการส่งข้อความนันจัดอยู่ในระดับทีน้อยถึงน้อยทีสุด ซึงไม่มีความแตกต่างกันแต่อย่าง
ใด ทังนีจากทีได้กล่าวมาในข้างต้นทีพบว่าด้วยสภาพแวดล้อมทางเครือข่ายไม่สนับสนุนให้ใช้ช่องทาง
การสือสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์มากนัก ซึงปัญหาทีพบบ่อยคือไม่สามารถติดต่อได้ หรือการ
ตรวจสอบการรับส่งอีเมลในบางกรณีต้องรอให้มีเครือข่ายทีสามารถใช้งานได้ ดังนันจากภาระและหน้าที
ของพยาบาลวิชาชีพบางครังไม่สามารถรอได้จึงต้องใช้การสือสารแบบพบหน้าหรือการโทรศัพท์ภายใน 
หรือการจดบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรทดแทนวิธีอืนๆ ซึงข้อเสียคือหากไม่ทราบว่าผู้ทีต้องการติดต่อ
อยู่ทีใดก็จะไม่สามารถติดต่อได้เช่นเดิม 
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หัวหน้าแผนก ผู้ใต้บังคับบัญชา

 
แสดงการเปรียบเทียบช่องทางทีหัวหน้าแผนกและผู้ใต้บังคับบัญชาสือสารไปยังผู้อืน 

ธนบุรี 

การวิเคราะห์ช่องทางทีกลุ่มตัวอย่างใช้ส่งสารไปยังผู้อืนจาก 7 ช่องทาง 
ได้แก่ การเขียนเป็นลายลักษณ์อักษร การพบหน้าโดยตรง โทรศัพท์ภายใน โทรศัพท์ส่วนตัว อีเมล 
ข้อความผ่านโทรศัพท์ และการให้ผู้อืนมาสือสารแทน สามารถอภิปรายผลเป็นรายด้านดังต่อไปนี 

ทางการสือสารทีกลุ่มตัวอย่างใช้ส่งไปยังผู้อืน
ระหว่างหัวหน้าแผนกและผู้ใต้บังคับบัญชาพบว่า มีระดับประสิทธิผลไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญ

แต่เมือพิจารณาเป็นแต่ละช่องทางพบว่าช่องทางทีกลุ่มตัวอย่างใช้สือสารกับผู้อืน
ซึงข้อค้นพบทีได้สัมพันธ์กับการอภิปราย

หัวข้อทีผ่านมา ได้แก่ ด้านการพบหน้าโดยตรง และการให้ผู้อืนมารายงานผลแทน ซึงสอดคล้อง
จากผลการวิเคราะห์ในส่วนของการส่งสารไปยังผู้อืนของกลุ่มตัวอย่างพบว่า หัวหน้าแผนกมี

การพบหน้าโดยตรง มากกว่าผู้ใต้บังคับบัญชา ในขณะทีหัวหน้าแผนกมี
จึงสนับสนุนผลการศึกษาที

นอกจากนีการเปรียบเทียบช่องทางการสือสารทีเกียวข้องกับเรืองของเทคโนโลยี 
ช่น อีเมล หรือการส่งข้อความนันจัดอยู่ในระดับทีน้อยถึงน้อยทีสุด ซึงไม่มีความแตกต่างกันแต่อย่าง
ใด ทังนีจากทีได้กล่าวมาในข้างต้นทีพบว่าด้วยสภาพแวดล้อมทางเครือข่ายไม่สนับสนุนให้ใช้ช่องทาง

มารถติดต่อได้ หรือการ
ตรวจสอบการรับส่งอีเมลในบางกรณีต้องรอให้มีเครือข่ายทีสามารถใช้งานได้ ดังนันจากภาระและหน้าที
ของพยาบาลวิชาชีพบางครังไม่สามารถรอได้จึงต้องใช้การสือสารแบบพบหน้าหรือการโทรศัพท์ภายใน 

อเสียคือหากไม่ทราบว่าผู้ทีต้องการติดต่อ
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5.1.5  ช่องว่างของการสือสารระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา  
จากวัตถุประสงค์และคําถามวิจัยทีว่าด้วยการวิเคราะห์ช่องว่างของการสือสารระหว่าง

ผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา ทีเกิดจากรูปแบบการสือสารแบบต่างๆ ตามหลักโปรแกรมภาษา
ประสาทสัมผัส โดยผลจากการวิเคราะห์พบว่าแม้ว่ารูปแบบการสือสารของกลุ่มตัวอย่างจะมีลําดับ
ความสามารถทีสอดคล้องกัน แต่ความคาดหวังจากคู่สือสารในการปรับปรุงพฤติกรรมการสือสาร
ยังคงมีอยู่ ซึงสรุปได้ว่าการทีผู้รับสารและผู้ส่งสารมีรูปแบบการสือสารทีเหมือนกัน กลับไม่มีส่วนเพิม
ประสิทธิผลของการสือสารเพิมมากขึนแต่อย่างใด ทังนีผลจากการวิเคราะห์ช่องว่างการสือสารพบว่า
หัวหน้าแผนกและผู้ใต้บังคับบัญชาต่างคาดหวังให้คู่สือสารของตนปรับลดพฤติกรรมการสือสารที
อาศัยรูปแบบการสือสารแบบการสัมผัสลงจากทีเป็นอยู่ในปัจจุบัน ในขณะทีรูปแบบการสือสารด้าน
อืนๆ ได้แก่ การมอง การฟัง และการสัมผัส ทีหัวหน้าแผนกและผู้ใต้บังคับบัญชาต่างคาดหวังให้คู่
สือสารของตนปรับปรุงพฤติกรรมให้ดีขึนกว่าทีเป็นอยู่ โดยเฉพาะอย่างยิง คือ รูปแบบการฟัง ทีผลการ
วิเคราะห์ชีให้เห็นว่าทังหัวหน้าแผนกและผู้ใต้บังคับบัญชาต่างไม่รับฟังความเห็นซึงกันและกัน ซึงเมือ
พิจารณาตามตําแหน่งสามารถสรุปและอภิปรายผลได้ดังนี 

 

 
 

ภาพที 5.7 แสดงค่าร้อยละในการพัฒนาทักษะการสือสาร ทีได้จากผลการวิเคราะห์ช่องว่างใน
การสือสารของหัวหน้าแผนก ตามความคาดหวังของผู้ใต้บังคับบัญชา 

 
5.1.5.1 ช่องว่างในการสือสารของผู้บังคับบัญชาในระดับหัวหน้าแผนก  
ช่องว่างในการสือสารของผู้บังคับบัญชาในระดับหัวหน้าแผนกตามความคาดหวัง

ของผู้ใต้บังคับบัญชา (ดังภาพที 5.7) จากผลการวิเคราะห์พบว่าผู้ใต้บังคับบัญชาคาดหวังให้หัวหน้า
แผนกของตนปรับปรุงพฤติกรรมการสือสารด้านการฟังมากทีสุด คือ ต้องการให้หัวหน้าแผนกรับฟัง
ความคิดเห็นของตนเองเพิมมากขึน โดยมีค่าความต่างระหว่างค่าเป้าหมายและค่าปัจจุบันสูงถึง 71.50 
รองลงมาได้แก่ การใช้เหตุผล และการมอง ตามลําดับ ยกเว้นเพียงด้านเดียวทีผู้ใต้บังคับบัญชาคาดหวัง
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75.00

125.00

50.00

100.00

58.75 53.50

64.50

73.50

0.00

25.00

50.00

75.00

100.00

125.00

เป้าหมาย ค่าปัจจุบัน



104 
 

ให้หัวหน้าแผนกของตนปรับลดลง คือ รูปแบบการสือสารแบบการสัมผัส เนืองจากปัจจุบันหัวหน้า
แผนกใช้การสือสารด้วยการใชัทักษะด้านการสัมผัส ซึงรวมถึงการใช้อารมณ์และความรู้สึกในการสือสาร 
ซึงมากกว่าความคาดหวังของผู้ใต้บังคับบัญชาอยู่เล็กน้อย โดยมีค่าความต่างระหว่างค่าเป้าหมายและค่า
ปัจจุบันเพียง 14.50  

 

 
 
ภาพที 5.8 แสดงค่าร้อยละในการพัฒนาทักษะการสือสาร ทีได้จากผลการวิเคราะห์ช่องว่างใน

การสือสารของผู้ใต้บังคับบัญชา ตามความคาดหวังของหัวหน้าแผนก 
 
5.1.5.2 ช่องว่างในการสือสารของผู้ใต้บังคับบัญชา  
ช่องว่างในการสือสารของผู้ใต้บังคับบัญชา ตามความคาดหวังของผู้บังคับบัญชาในระดับ

หัวหน้าแผนก (ดังภาพที 5.8) จากผลการวิเคราะห์พบว่า หัวหน้าแผนกคาดหวังให้ผู้ใต้บังคับบัญชาของตน
ปรับปรุงพฤติกรรมการสือสารด้านการฟังมากทีสุด คือ ต้องการให้ผู้ใต้บังคับบัญชารับฟังความคิดเห็นของ
ตนเองเพิมมากขึน โดยมีค่าความต่างระหว่างค่าเป้าหมายและค่าปัจุบันสูงถึง 70.84 รองลงมาได้แก่ การใช้
เหตุผล และการมอง ตามลําดับ ยกเว้นเพียงด้านเดียวทีหัวหน้าแผนกคาดหวังให้ผู้ใต้บังคับบัญชาของตน
ปรับลดลง คือ รูปแบบการสือสารแบบการสัมผัส เนืองจากปัจจุบันผู้ใต้บังคับบัญชาใช้การสือสารด้วยการ
ใชัทักษะด้านการสัมผัส ซึงรวมถึงการใช้อารมณ์และความรู้สึกในการสือสาร ซึงมากกว่าความคาดหวังของ
หัวหน้าแผนกอยู่เล็กน้อย โดยมีค่าความต่างระหว่างค่าเป้าหมายและค่าปัจจุบันเพียง 11.83  
  กล่าวโดยสรุปคือจากภาพที 5.7 และ 5.8 พบว่าหัวหน้าแผนกและผู้ใต้บังคับบัญชาต่าง
คาดหวังให้คู่สือสารของตนปรับลดพฤติกรรมการสือสารทีอาศัยรูปแบบการสือสารแบบการสัมผัสลง
จากทีเป็นอยู่ในปัจจุบัน ในขณะทีรูปแบบการสือสารด้านอืนๆ ได้แก่ การมอง การฟัง และการสัมผัส ที
หัวหน้าแผนกและผู้ใต้บังคับบัญชาต่างคาดหวังให้คู่สือสารของตนปรับปรุงพฤติกรรมให้ดีขึนกว่าที
เป็นอยู่ โดยเฉพาะอย่างยิง คือ รูปแบบการฟัง ทีผลการวิเคราะห์ชีให้เห็นว่าทังหัวหน้าแผนกและ
ผู้ใต้บังคับบัญชาต่างไม่รับฟังความเห็นซึงกันและกัน ซึงอภิปรายผลได้ว่าถึงแม้รูปแบบการสือสารของ
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กลุ่มตัวอย่างจะมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันและมีความสอดคล้องกันค่อนข้างสูง คือ หัวหน้า
มีความสามารถหรือจุดอ่อนในการสือสารด้านใดผู้ใต้บังคับบัญชาก็มีความสามารถและจุดอ่อนในด้าน
นันๆเช่นกัน แต่กลับพบว่าความคาดหวังให้เกิดการปรับปรุงพฤติกรรมการสือสารในระดับบุคคลนัน
ยังคงมีอยู่ นันแสดงให้เห็นว่ายังคงมีปัญหาในการสือสารเกิดขึนอยู่ ซึงอาจสรุปในเบืองต้นว่าการมี
รูปแบบความสามารถในการสือสารรูปแบบเดียวกันระหว่างคู่สือสารนัน ไม่มีส่วนช่วยให้ประสิทธิผลของ
การสือสารเพิมมากขึนแต่อย่างใด จึงนํามาสู่การวิเคราะห์ช่องว่างในการสือสารว่าในทีสุดช่องว่างของการ
สือสารของกลุ่มตัวอย่างเพือหาข้อค้นพบทีจะนําไปใช้เป็นแนวทางในการจัดข้อเสนอแนะ แนวทางและ
วิธีการทีจะช่วยแก้ปัญหาในการสือสารระหว่างบุคคลในโรงพยาบาลภัทรธนบุรีได้อย่างถูกต้องและ
สอดคล้องกับปัญหาทีเกิดขึนทังในปัจจุบันและอนาคต 

 
5.1.6  ข้อคิดเห็นและเสนอแนะของกลุ่มตัวอย่าง 
เมือพิจารณาข้อเสนอแนะของหัวหน้าแผนกทีมีต่อผู้ใต้บังคับบัญชา 3 อันดับแรก ได้แก่ (1) 

การรับฟังความคิดเห็นของผู้อืน (2) พัฒนาการติดต่อประสานงานกับผู้อืนโดยไม่สร้างความขัดแย้งใน
การปฏิบัติงานและ (3) การควบคุมอารมณ์ความรู้สึกในการปฏิบัติงาน ตลอดจนการวางตนให้
เหมาะสมกับหน้าทีรับผิดชอบ ตามลําดับ ดังแผนภูมิที 5.9  

เมือพิจารณาข้อเสนอแนะของผู้ใต้บังคับบัญชาทีมีต่อหัวหน้าแผนก 3 อันดับแรก ได้แก่ (1) 
สร้างความยุติธรรมต่อผู้ใต้บังคับบัญชาทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน (2) มีการปฏิบัติงานร่วมกับ
ผู้ใต้บังคับบัญชาคือเป็นส่วนหนึงของทีมการปฏิบัติงาน และ (3) หัวหน้าแผนกควรมีการวางแผนการ
ปฏิบัติงาน ตลอดจนการจ่ายงานอย่างเป็นระบบระเบียบ ดังแผนภูมิที 5.10 



106 
 

 
 

ภาพที 5.9  แสดงจํานวน (หน่วย : คน) ข้อเสนอแนะของหัวหน้าแผนกทีมีต่อผู้ใต้บังคับบัญชา

1

1

1

2

2

2

2

2

2

3

3

4

5

5

5

7

12

0 2 4 6 8 10 12 14

17. ควรเลือกใช้สือในการสือสารหรือสนทนาให้มีความเหมาะสมกับเรืองราวและ… 

16. ควรมีการสือสารแบบสองทิศทางเพือให้สัมพันธภาพระหว่างหัวหน้าแผนกและเพือน… 

15. รายงานปัญหาหรือผลงานต่างๆให้หัวหน้าแผนกรับทราบอยู่เสมอ

14. แก้ไขระบบเน็ตเวิร์คของโรงพยาบาลฯทีมักเกิดปัญหาระบบขัดข้อง

13. โรงพยาบาลควรจัดฝึกอบรมทักษะการสือสารทีมีประสิทธิภาพให้แก่บุคลากร … 

12. ควรมีการบันทึกเรืองราวทีสนทนา ประชุม หรือการสือสารในรูปแบบต่างๆเป็นลาย… 

11. สร้างพฤติกรรมการปฏิบัติงานกับผู้อืนอย่างเป็นระบบ และมีความรับผิดชอบใน… 

10. มีความเป็นตัวของตัวเอง ไม่ควรลอกเลียนพฤติกรรมทีไม่ดีจากผู้อืน

9. ปรับปรุงทัศนคติทีมีต่อเรืองราวต่างๆทีได้รับฟังมาให้เป็นไปในด้านบวก โดยใช้… 

8. ปรับปรุงการสือสารด้วยการใช้ภาษาถ้อยคําและนําเสียงทีสุภาพในการสือสารกับ… 

7. แสดงออกถึงความจริงใจต่อคู่สือสารและเพือนร่วมงาน

6. ถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารทีได้รับมา โดยไม่บิดเบือน

5. กล้าแสดงออกอย่างสมเหตุสมผลในสถานการณ์ต่างๆ

4. มุ่งหาแนวทางเพือปรับปรุงพฤติกรรมและไหวพริบในการสือสาร เช่น การสร้างมนุษย… 

3. ควบคุมอารมณ์ความรู้สึกและวางตัวให้เหมาะสมกับหน้าทีรับผิดชอบ

2. ประสานงานและสือสารกับผู้อืนให้มากขึน โดยไม่สร้างความขัดแย้งระหว่างการ… 

1. ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชาและเพือร่วมงานอย่างมีเหตุผลและลดความ… 

จํานวน (คน)
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ภาพที 5.10  แสดงจํานวน (หน่วย : คน) ข้อเสนอแนะของผู้ใต้บังคับบัญชาทีมีต่อหัวหน้าแผนก
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14. แก้ไขระบบเครือข่ายและสัญญาณโทรศัพท์ของโรงพยาบาลฯทีมักเกิดปัญหาระบบขัดข้องและ… 

13. โรงพยาบาลควรเปิดโอกาสให้บุคลากรได้แสดงความคิดเห็นทีไม่สามารถบอกกล่าวให้บุคคล… 

12. มีความจริงใจต่อผู้ใต้บังคับบัญชาของตนเอง

11. ลดความเป็นส่วนตัว โดยให้ผู้ใต้บังคับบัญชาสามารถเข้าถึงเพือปรึกษาหรือรายงานผลได้บ้าง… 

10. จัดกิจกรรมทีสนับสนุนให้บุคลากรได้ทํากิจกรรมร่วมกัน เพือเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดี… 

9. ควรใช้นําเสียงและการแสดงออกทางสีหน้าในการสนทนากับผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างนุ่มนวลไม่ใส่… 

8. ควรใส่ใจความรู้สึกของผู้ใต้บังคับบัญชาของตนเอง

7. หัวหน้าแผนกควรสือสารเรืองงานกับผู้ใต้บังคับบัญชาให้มากกว่าทีเป็นอยู่

6. ควบคุมอารมณ์ความรู้สึกในการสือสารกับผู้ใต้บังคับบัญชาของตนเอง ซึงควรแยกแยะเรืองงาน… 

5. ควรสังการอย่างเป็นทางการ และเด็ดขาด โดยแจ้งให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทราบโดยทัวกัน เช่น การ… 

4. มีความยุติธรรมต่อผู้ใต้บังคับบัญชา โดยไม่เลือกตามความพึงพอใจ

3. ควรวางแผนและแจกจ่ายงานอย่างเป็นระบบระเบียบ

2. ควรมีส่วนร่วมในการทํางานกับผู้ใต้บังคับบัญชา ด้วยการสือสารและติดตามงานอย่างต่อเนือง ไม่… 

1. เปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้แสดงความคิดเห็นของตน โดยยอมรับฟังความคิดเห็นจาก… 

จํานวน (คน)
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5.2 ข้อเสนอแนะ 
 

5.2.1   ข้อเสนอแนะจากการศึกษา 
1.  โรงพยาบาลควรสนับสนุนให้พยาบาลวิชาชีพมีความตระหนักถึงความสําคัญของ

การสือสารในองค์การ โดยเฉพาะการพัฒนาทักษะการสือสารของบุคลากรให้แต่ละบุคคลมี
ความสามารถในการใช้ทักษะการสือสารในรูปแบบต่างๆอย่างสมดุล ด้วยการประเมินทักษะต่างๆ
อย่างต่อเนืองเพือให้บุคลากรของโรงพยาบาลทราบว่าตนเองมีจุดอ่อนในการสือสารด้านใน และควร
พัฒนาการสือสารด้านใด พร้อมกันนันควรให้ความสําคัญต่อการพัฒนาประสิทธิภาพการใช้ภาษาใน
การสือสารของบุคลากรอีกทางหนึง ทังนีเพือเป็นการสร้างกระบวนการสือสารทีมีประสิทธิภาพให้แก่
โรงพยาบาลในระยะยาวต่อไป จากการศึกษาของ ดวงจันทร์ วงษ์สุวรรณ (2507) ทีศึกษาผลของการ
ฝึกพฤติกรรมการแสดงออกอย่างเหมาะสม ต่อการทํางานเป็นทีมของบุคลากรการพยาบาล พบว่าการ
ฝึกอบรมและให้ความรู้เรืองการแสดงออกอย่างเหมาะสม มีผลทําให้การทํางานเป็นทีมของบุคลากร
การพยาบาลเพิมสูงขึน ดังนันหากบุคลากรได้รับการพัฒนาทักษะในด้านการสือสารก็เชือว่า
ประสิทธิผลในการสือสารของบุคลากรย่อมเพิมสูงขึนเช่นกัน 

2.  พยาบาลวิชาชีพของโรงพยาบาลควรมุ่งปรับปรุงรูปแบบการสือสารด้านการฟัง
เป็นลําดับแรก โดยการฝึกฝนทักษะการฟังอย่างสมําเสมอ เช่น การพยายามตังใจฟังคู่สือสารและจับ
ประเด็นสําคัญด้วยการสรุปหรือทบทวนสิงทีคู่สือสารต้องการจะสือ เพือให้ได้ข้อสรุปทีตรงกัน 
นอกจากนีหัวหน้าแผนกควรรับฟังผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยการขอความเห็นแทนการสังการเพียงอย่าง
เดียว เพือให้ผู้ใต้บังคับบัญชารู้สึกว่าตนเป็นส่วนหนึงของการปฏิบัติงาน ขณะเดียวกัน
ผู้ใต้บังคับบัญชาควรเปิดใจรับฟังสิงทีหัวหน้าแผนกของตนเองต้องการจะสือสารด้วยทัศนคติทีดี 
เพราะหัวหน้าแผนกแต่ละคนอาจไม่สามารถสือสารและสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาทุก
คนได้ในสถานการณ์เดียวกัน 

3.  พยาบาลวิชาชีพส่วนใหญ่ควรพิจารณาหรือตัดสินเรืองราวต่างๆอย่างเป็นเหตุ
เป็นผลแทนการใช้อารมณ์และความรู้สึกในการพิจารณาหรือตัดสินผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา
และเพือร่วมงานของตนเอง ซึงจะช่วยให้ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรทังในและนอกแผนกเป็นไปใน
ทิศทางทีดีขึน 

4.  โรงพยาบาลควรปรับปรุงเครือข่ายการสือสารด้านระบบสารสนเทศของ
โรงพยาบาลให้มีประสิทธิภาพมากขึน เพือเป็นทางเลือกหนึงในการสือสารระหว่างบุคคลของ
โรงพยาบาล 
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5.2.2   ข้อเสนอแนะในการศึกษาวิจัยครังต่อไป 
เนืองจากการศึกษาในครังนี เป็นการศึกษาในช่วงระยะเวลาทีมีจํากัด ดังนันจึงขอเสนอแนะ

แนวทางทีคาดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ทีต้องการศึกษาวิจัยในโอกาสต่อไป ดังรายละเอียดดังต่อไปนี 
1.  ศึกษากลุ่มตัวอย่างทีมีความหลากหลายมากขึน เช่น หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 

หรือรัฐวิสาหกิจ เป็นต้น และนําผลการศึกษาทีได้มาเปรียบเทียบความสัมพันธ์ เพือขยายผลการศึกษา
ให้ครอบคลุมกับบุคลากรในองค์การรูปแบบต่างๆ  

2.  ควรศึกษาปัจจัยด้านอืนเพิมเติมทีคาดว่าจะมีผลต่อรูปแบบและพฤติกรรมการ
สือสารของกลุ่มตัวอย่าง เช่น วัฒนธรรมองค์การ สภาพสังคมขององค์การ ทัศนคติ และความเชือของ
สมาชิกในองค์การ เป็นต้น เพือประโยชน์ต่อการพัฒนาการสือสารในองค์การให้สอดรับกับนโยบายและ
แนวทางในการบริหารงานขององค์การทีศึกษา 

3.  ควรศึกษาคุณลักษณะของการสือสารแต่ละรูปแบบในบริบทของบุคคลและสังคม
การปฏิบัติงานขององค์การไทย เพือเป็นการพัฒนาเครืองมือประเมินรูปแบบการสือสารทีสัมพันธ์กับ
คุณลักษณะของคนในสังคมไทยมากยิงขึน 
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ภาคผนวก ก 
แบบสอบถามทีใช้ในการวิจัย 
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เรือง การประเมินรูปแบบและประสิทธิผลของการสือสาร 

ระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา ตามหลักโปรแกรมภาษาประสาทสัมผัส 
 

 

แบบสอบถามนีเป็นส่วนหนึงของวิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตร์

มหาบัณฑิต (เทคโนโลยีการบริหาร) คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

(NIDA) มีวัตถุประสงค์เพือศึกษาเรือง “การประเมินรูปแบบและประสิทธิผลของการสือสารระหว่าง

ผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา ตามหลักโปรแกรมภาษาประสาทสัมผัส” ซึงผลทีได้จากการวิจัยจะ

เป็นประโยชน์ต่อการนําไปจัดทําแผนพัฒนาบุคคล (Individual Development Plan: IDP) และการจัด

กิจกรรมฝึกอบรมต่างๆให้เหมาะสมกับรูปแบบการสือสารของบุคลากรในองค์การ อันจะทําให้บุคลากร

ภายในองค์การสามารถนําผลจากการประเมินไปใช้พัฒนาประสิทธิผลสําหรับการสือสารของตนเองต่อไป 

โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 4 ส่วนดังนี 

 ส่วนที 1 ข้อมูลเบืองต้นของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 ส่วนที 2 แบบประเมินรูปแบบการสือสารตามหลักโปรแกรมภาษาประสาทสัมผัส 

 ส่วนที 3 ประสิทธิผลการสือสารด้านการใช้ภาษา และช่องทางในการติดต่อสือสาร 

ส่วนที 4 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอืนๆ 

ดังนัน จึงขอความร่วมมือท่านในการตอบแบบสอบถาม ซึงข้อมูลทังหมดของท่านผู้วิจัยจะถือ

เป็นความลับในการใช้ประโยชน์เพือการศึกษาวิจัยเท่านัน โดยจะไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อความมันคงใน

หน้าทีการปฏิบัติงานของท่าน จึงใคร่ขอความกรุณาตอบคําถามให้ตรงกับความเป็นจริงมากทีสุด ผู้วิจัย

ใคร่ขอขอบพระคุณอย่างยิงสําหรับความร่วมมือของท่านมา ณ โอกาสนี 

 

 

              นางสาวอรุณี เมืองศิลปศาสตร์ 

        คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

            สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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แบบสอบถามสําหรบัหวัหนา้แผนก 
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แบบสอบถามสําหรบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
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ภาคผนวก ข 
แบบประเมินรูปแบบการสือสาร 
ทีใช้ในแบบสอบถามส่วนที 2 
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