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  การศึกษาคร้ังน้ีมีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกบับรรยากาศการส่ือสาร
ภายในองคก์รของพนกังานโรงแรมโมเวนพิค รีสอร์ท แอนด์ สปา กะรนบีช ภูเก็ต และเปรียบเทียบ
ความคิดเห็นเก่ียวกบับรรยากาศการส่ือสารภายในองคก์รของพนกังานโรงแรมโมเวนพิค รีสอร์ท 
แอนด ์สปา กะรนบีช ภูเก็ตท่ีมีเพศ อาย ุระดบัการศึกษา ระยะเวลาในการปฏิบติังานแตกต่างกนั  
 กลุ่มประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ีได้แก่ พนักงานระดับปฏิบติัการโรงแรมโม
เวนพิค รีสอร์ท แอนด์ สปา กะรนบีช ภูเก็ต  จ  านวน 154 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาไดแ้ก่ 
แบบสอบถาม สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
การทดสอบค่าที และการทดสอบค่าเอฟ  
 ผลการศึกษาพบว่า  โดยภาพรวมความคิดเห็นเก่ียวกบับรรยากาศการส่ือสารภายใน
องคก์รของพนกังานโรงแรมโมเวนพิค รีสอร์ท แอนด์ สปา กะรนบีช ภูเก็ตอยูใ่นระดบัปานกลาง 
เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น เรียงตามล าดบัค่าเฉล่ียดงัน้ี ดา้นความไวว้างใจ ดา้นการสนบัสนุนซ่ึงกนั
และกนั และดา้นการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ ดา้นการเปิดเผยการส่ือสารจากบนลงล่าง ดา้นการ
รับฟังการส่ือสารจากล่างข้ึนบน และดา้นการค านึงถึงเป้าหมายการปฏิบติังานในระดบัสูง 
 จากผลการทดสอบสมมติฐานโดยวิธีการทดสอบทางสถิติพบว่า พนักงานท่ีมีอายุ
แตกต่างกนัมีความคิดเห็นเก่ียวกบับรรยากาศการส่ือสารภายในองค์กร ดา้นการสนบัสนุนซ่ึงกนั
และกนัแตกต่างกนั  และพนกังานท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนัมีความคิดเห็นเก่ียวกบับรรยากาศ
การส่ือสารภายในองคก์ร ดา้นความไวว้างใจ และการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ แตกต่างกนั  และ
พนกังานท่ีมีระยะเวลาในการปฏิบติังานแตกต่างกนัมีความคิดเห็นเก่ียวกบับรรยากาศการส่ือสาร
ภายในองคก์ร ดา้นความไวว้างใจ และดา้นการสนบัสนุนซ่ึงกนัและกนั แตกต่างกนั 
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 The purpose of this research is to study the employee’s opinions of the organizational 
communication climate at Moevenpick Resort & Spa Karon Beach Phuket, comparing these 
opinions according to their gender, age, educational level and work experience.  

The participants in this research were 154 Moevenpick Resort & Spa Karon Beach, 
Phuket operstional-level-employees. The data collected by questionnaire were analyzed 
using standard tools and measures (percentage, average, standard deviation, T-test and F-
test).  
 The overall opinion was generally in the middle range, each of the fields:- 
Confidence, Mutual Support, Decision participation, Top-to-bottom communication, Listening 
to bottom-up viewpoint and the Consideration of target performance levels.  
 Hypothesis testing using different statistical tools indicated for employees with 
different ages particularly for the field ‘Mutual support’; for employees with different 
educational levels there were differences in the fields ‘Confidence’ and ‘Decision 
participation’. Employees with different work experience displayed differences in the fields of 
‘Confidence’ and ‘Mutual Support’. 
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กติติกรรมประกาศ 
 
  การคน้ควา้อิสระฉบบัน้ีส าเร็จลุล่วงไดด้ว้ยความช่วยเหลือและความกรุณาเป็น
อยา่งสูงจากอาจารย ์ดร.ก าไลทิพย ์ปัตตะพงศ ์อาจารยท่ี์ปรึกษาการคน้ควา้อิสระและอาจารย ์ดร.
ปาจรีย ์นิพาสพงษ ์ประธานกรรมการในการตรวจสอบการคน้ควา้อิสระ ท่ีไดก้รุณาใหค้วามรู้ 
แนวคิด ค าแนะน า ค าปรึกษาและตรวจสอบแกไ้ขขอ้บกพร่องดว้ยความเมตตาเสมอมา จนกระทัง่
การคน้ควา้อิสระฉบบัน้ีส าเร็จเรียบร้อย ผูว้ิจยัขอกราบขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงดว้ยความเคารพ 
และขอกราบขอบพระคุณคณาจารยใ์นภาควชิาโบราณคดี สาขาวชิาภาษาและการส่ือสารระหวา่ง
วฒันธรรมทุกท่านท่ีไดม้อบความรู้อนัเป็นทุนชีวติแก่ผูว้จิยั 
  ผูว้จิยัขอขอบพระคุณเพื่อนพนกังานโรงแรมโมเวนพิค รีสอร์ท แอนด ์สปา กะรน
บีช ภูเก็ต ทุกท่านท่ีใหค้วามสะดวกในการเก็บขอ้มูลและไดก้รุณาใหค้วามร่วมมือในการตอบ
แบบสอบถาม รวมถึงใหค้วามคิดเห็นเพิ่มเติมในการสัมภาษณ์เชิงลึก จนท าใหผู้ว้จิยัน าขอ้มูลมา
วเิคราะห์ สรุปและประเมินผลตลอดจนเผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการบริหารองคก์รต่อไป 
  ผูว้จิยัขอขอบคุณเพื่อนๆในสาขาวชิาภาษาและการส่ือสารระหวา่งวฒันธรรมทุก
คนท่ีเป็นก าลงัใจใหแ้ก่กนัและกนั และคอยใหค้วามช่วยเหลือ แนะน าในการท าการคน้ควา้อิสระ
เป็นอยา่งดี  
  ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณ คุณแม่และพี่นอ้งทุกท่านท่ีคอยใหก้ าลงัใจและใหก้าร
สนบัสนุนช่วยเหลือในทุกๆดา้นมาโดยตลอด   
  ทา้ยสุดน้ี คุณงามความดีและประโยชน์อนัเกิดจากการคน้ควา้อิสระฉบบัน้ี ผูว้จิยั
ขอนอ้มบูชาคุณบิดา มารดาและบูรพนาจารยทุ์กท่านท่ีไดป้ระสิทธ์ิประสาทวชิาความรู้ อบรมสั่ง
สอนและปลูกฝังคุณงามความดีใหแ้ก่ขา้พเจา้ จนกระทัง่ ประสบผลส าเร็จในวนัน้ี และหวงัวา่
ผลงานช้ินน้ีจะเป็นประโยชน์ส าหรับผูบ้ริหารและพนกังานทุกคนในโรงแรมโมเวนพิค รีสอร์ท 
แอนด ์สปา กะรนบีช ภูเก็ต เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างเสริมหรือปรับปรุงการส่ือสารภายใน
องคก์รไดอ้ยา่งเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อองคก์รและการบริหารงานต่อไป 
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