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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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สนบัสนุนช่วยเหลือในทุกๆดา้นมาโดยตลอด   
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บทที ่1 
บทน ำ 

 
ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 การส่ือสารเป็นกลไกพื้นฐานของมนุษยท่ี์อยู่และท างานร่วมกนัในองค์กร ดงันั้น 
องค์กร(Organization) จึงหมายถึงแหล่งกลางท่ีเป็นท่ีรวมเข้าด้วยกันของกลุ่มคนและปัจจัย
ทรัพยากรต่าง ๆ เพื่อการท างานร่วมกนัใหบ้รรลุในเป้าหมายผลส าเร็จของกลุ่มท่ีตั้งไว ้โดยท่ีองคก์ร
จะเป็นระบบท่ีมีการวางกรอบเหตุผลหรือระเบียบส าหรับส่วนรวม ท่ีซ่ึงสมาชิกทุกฝ่ายต่างจะตอ้ง
ยดึมัน่ปฏิบติัตาม และท างานไดอ้ยา่งมีระบบและประสานกนัอยา่งมีระเบียบ เพื่อท่ีจะให้งานบรรลุ
เป้าหมายไดด้ว้ยประสิทธิภาพ (ธงชยั สันติวงษแ์ละชนาธิป สันติวงษ.์ 2542 : 18-26) การท่ีจะท าให้
คนท างานร่วมกนัในองคก์รจนเป็นหน่วยเดียวกนัได ้องคก์รจะตอ้งมีคุณลกัษณะของความเป็นกลุ่ม
คน มีเป้าหมาย ตอ้งท ากิจกรรมประสานกนั ตอ้งมีโครงสร้างและอยู่ภายใตส้ภาพส่ิงแวดลอ้มท่ี
ครอบคลุมอยู ่  การส่ือสารจึงเป็นเร่ืองท่ีผูบ้ริหารควรตอ้งสละเวลา  และตอ้งเอาใจใส่บริหารจดัการ
เป็นพิเศษ ดว้ยการจดัระบบการติดต่อส่ือสารภายในองคก์รท่ีมีประสิทธิภาพมอบหมายงาน สั่งการ
ให้ผูป้ฏิบติัได้เข้าใจ สามารถติดต่อส่ือสารได้อย่างรวดเร็วทัว่ถึง สะดวก มีการส่งเสริม
ความสัมพนัธ์ท่ีดีระหวา่งผูบ้ริหารกบัพนกังานดว้ยกนัในองคก์ร เช่น มีข่าวสารถึงพนกังานหรือ
ข่าวสารพนกังานสัมพนัธ์ และมีการแจง้ข่าวสารให้พนกังานทุกคนไดเ้ขา้ใจนโยบายขององค์กร
อยา่งถูกตอ้งและต่อเน่ือง (บรรยงค ์โตจินดา, 2545 : 186) 
 บรรยากาศการส่ือสารมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของคนโดยส่วนรวม หากบรรยากาศการ
ส่ือสารไม่ดี จะท าใหค้นไม่อยากแสดงความรู้ความสามารถ อาจมีการส่ือสารผดิพลาดดว้ยเหตุท่ีวา่
ไม่ไดรั้บ-ส่งขอ้มูลข่าวสาร เป้าหมาย นโยบายการปฏิบติังานท่ีชดัเจน ท าใหง้านเกิดความเสียหาย 
ล่าชา้ ขาดประสิทธิภาพ ส่วนผลกระทบต่อผูป้ฏิบติังาน อาจท าใหเ้กิดความสับสนในวธีิการปฏิบติั
ในเร่ืองใหม่ ไม่เขา้ใจกนั เกิดความคบัขอ้งใจ มีขอ้ขดัแยง้ระหวา่งบุคคล ระหวา่งหน่วยงานเกิด
ความเครียด และวติกกงัวล น ามาซ่ึงคุณภาพชีวติการท างานท่ีดอ้ยลง จ าเป็นท่ีพนกังานโรงแรมควร
สร้างบรรยากาศการส่ือสารท่ีสนบัสนุนซ่ึงกนัและกนั มีความซ่ือสัตยเ์ปิดเผยต่อกนั รับฟังปัญหาซ่ึง
กนัและกนัมีความไวว้างใจเช่ือมัน่ ส่ือสารถึงเป้าหมาย วธีิการปฏิบติังานใหค้นภายในองคก์ารทราบ 
องคป์ระกอบของการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพนั้นมีหลายปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ไดรั้บการสนบัสนุน 
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การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ ความชดัเจนของการส่ือสาร ความไวว้างใจในข่าวสาร ความเช่ือมัน่ 
ผูป้ฏิบติังานมีการเปิดเผยซ่ึงกนัและกนั ผูป้ฏิบติัมีความเขา้ใจในเป้าหมายขององคก์าร 
 จากการศึกษาเก่ียวกบับรรยากาศการส่ือสารภายในองคก์รองคก์รของ Pace and Faules 
(1994)แสดงให้เห็นถึงทศันคติของฝ่ายบริหารท่ีมีต่อพนกังานขององค์กร บรรยากาศการส่ือสาร
ภายในองคก์รประกอบดว้ย (1) ความไวว้างใจ เจา้หนา้ท่ีทุกระดบัในองคก์ร ควรใชค้วามพยายาม
สร้างและรักษาความสัมพนัธ์ท่ีความไวว้างใจ ความเช่ือมัน่ และความเช่ือถือ ถูกค ้าจุนไวโ้ดยการ
กระท าและนโยบาย (2) การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ เจา้หนา้ท่ีทุกระดบัในองคก์รควรไดรั้บการ
ติดต่อส่ือสารและปรึกษาหารือปัญหาต่าง ๆ ในทุกขอบเขตของนโยบายองค์กรท่ีเก่ียวพนักบั
ต าแหน่งของพวกเขา เจา้หน้าท่ีทุกระดบัในองคก์รควรไดรั้บโอกาสในการติดต่อส่ือสารและการ
ปรึกษาหารือกบัระดบัการบริหารท่ีสูงกว่าพวกเขา เพื่อการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจและการ
ก าหนดเป้าหมาย (3) การให้ความสนบัสนุน บรรยากาศท่ีจริงใจและตรงไปตรงมาควรจะมีอยู่
โดยทัว่ไปในองคก์ร พนกังานสามารถพูดส่ิงท่ีอยูภ่ายในจิตใจของพวกเขาได ้โดยไม่ค  านึงวา่ พวก
เขาก าลงัพูดอยูก่บัเพื่อนร่วมงาน ผูอ้ยู่ใตบ้งัคบับญัชา หรือผูบ้งัคบับญัชา (4) ความเปิดเผยในการ
ติดต่อส่ือสารจากเบ้ืองบนสู่เบ้ืองล่าง (ยกเวน้เฉพาะในกรณีของข่าวสารเพื่อความมัน่คง) เจา้หนา้ท่ี
ในองคก์รควรไดรั้บข่าวสารท่ีเก่ียวพนัโดยตรงกบังานของพวกเขาและกระทบต่อการประสานงาน
ของพวกเขากบับุคคลหรือแผนกงานอ่ืน (5) การรับฟังการติดต่อส่ือสารจากเบ้ืองล่างสู่เบ้ืองบน 
เจา้หนา้ท่ีในแต่ละระดบัขององคก์รควรจะรับฟังขอ้เสนอแนะ หรือปัญหาจากผูอ้ยูใ่ตบ้งัคบับญัชา
อย่างต่อเน่ืองและใจกวา้ง ข่าวสารจากผูอ้ยู่ใตบ้งัคบับญัชาควรถูกมองว่าเป็นส่ิงส าคญัในการ
บริหารงาน (6) การมุ่งเป้าหมายการปฏิบติังานท่ีสูง เจา้หน้าท่ีทุกระดบัขององค์กรควรจะแสดง
ความผกูพนัต่อเป้าหมายการปฏิบติังานท่ีสูง ประสิทธิภาพการผลิตท่ีสูง คุณภาพท่ีสูงค่าใชจ่้ายท่ีต ่า 
 โรงแรมโมเวนพิค รีสอร์ท แอนด ์สปา กะรนบีช ภูเก็ต เป็นโรงแรมท่ีบริหารงานโดย
ชาวต่างชาติ ผูบ้ริหารโดยส่วนใหญ่ส่ือสารกนัเป็นภาษาองักฤษ โดยเฉพาะการส่ือสารตามสายการ
บงัคบับญัชา เป็นไปตามลูกโซ่ของค าสั่งจากบนลงสู่ล่าง หน่ึงในการส่ือสารท่ีส าคญัคือ การแจง้
ข่าวสารใหก้บัพนกังานระดบัปฏิบติัการ รวมทั้งการการแกไ้ขปัญหาท่ีส าคญัของโรงแรม เช่น 
นโยบาย กลยทุธ์ การพฒันาเทคนิคการใหบ้ริการต่าง ๆ การส่ือสารขอ้มูลจากผูบ้ริหารจะช่วยให้
ข่าวลือหรือขอ้มูลท่ีไม่ถูกตอ้งมีนอ้ยท่ีสุด และท่ีส าคญัยงัช่วยในการสร้งความรู้สึกปลอดภยั  แต่
อยา่งไรก็ตามถึงแมว้า่กระบวนการส่ือสารพื้นฐานจะมีความสัมพนัธ์กนัอยา่งเปิดเผยแต่วา่ก็ยงัมี
จุดบกพร่องอยู ่ซ่ึงอาจเกิดข้ึนจากการรับรู้และความล าเอียง ความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล โครงสร้างของ
องคก์าร ระยะห่างทางกายภาพ และความแตกต่างดา้นวฒันธรรม ลว้นสามารถท่ีจะเป็นอุปสรรคต่อการ
ส่ือสารไดท้ั้งนั้น แต่ปัญหาหลกัของการส่ือสารภายในโรงแรมโมเวนพิค รีสอร์ท แอนด์ สปา กะรน 
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บีช ภูเก็ต โดยส่วนใหญ่เป็นความแตกต่างทางภาษา คือ ปัญหาการแปลความหมายจากภาษาองักฤษ
เป็นภาษาไทย ความหมายของค าต่าง ๆ ท าให้การส่ือสารผิดเพี้ยนไป จึงอาจท าให้พนกังานระดบั
ปฏิบติัไม่สามารถรับรู้ไดถึ้งความไวว้างใจ หรือการเปิดโอกาสให้พนกังานไดแ้สดงความคิดเห็นถึง
ผูบ้ริหารได ้  เพราะการส่ือสารจากฝ่ายบริหารไปยงัพนกังาน และการส่ือสารจากพนกังานไปยงัฝ่าย
บริหารตอ้งมีความจริงใจและสร้างความไวว้างใจ การส่ือสารท่ีเปิดกวา้งไม่เพียงแต่สร้างความ
ไวว้างใจและความพึงพอใจของพนักงาน แต่ยงัสามารถส่งเสริมการไหลเวียนของขอ้มูล ความ
คิดเห็น ค าวิจารณ์ท่ีส าคญั การส่ือสารในแนวด่ิงท่ีซ่ือสัตย์และเปิดเผยจะท าให้เกิดการส่ือสาร
แนวตั้งในลกัษณะเดียวกนั (ณฏัฐชุ์ดา วจิิตรจามรี, 2554: 287) 
 จากเหตุผลขา้งตน้ผูว้จิยัในฐานะพนกังานในโรงแรมโมเวนพิค รีสอร์ท แอนด์ สปา กะ
รนบีช ภูเก็ต จึงสนใจศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกบับรรยากาศการส่ือสารภายในองคก์รของพนกังาน
โรงแรมโมเวนพิค รีสอร์ท แอนด์ สปา กะรนบีช ภูเก็ตเพื่อให้เกิดองคค์วามรู้และเป็นแนวทางใน
การพฒันาและปรับปรุงบรรยากาศการส่ือสารภายในโรงแรมโมเวนพิค รีสอร์ท แอนด์ สปา กะรน
บีช ภูเก็ตต่อไป 
 
ควำมมุ่งหมำยและวตัถุประสงค์ของกำรศึกษำ 
 1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกบับรรยากาศการส่ือสารภายในองคก์รของพนกังาน
โรงแรมโมเวนพิค รีสอร์ท แอนด ์สปา กะรนบีช ภูเก็ต 
 2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกบับรรยากาศการส่ือสารภายในองคก์รของ
พนกังานโรงแรมโมเวนพิค รีสอร์ท แอนด ์สปา กะรนบีช ภูเก็ตท่ีมีเพศ อาย ุระดบัการศึกษา และ
ระยะเวลาในการปฏิบติังานแตกต่างกนั 
 
ควำมส ำคัญของกำรวจัิย 
 การวจิยัในคร้ังน้ีผูว้จิยัมุ่งเนน้ศึกษา ความคิดเห็นเก่ียวกบับรรยากาศการส่ือสารภายใน
องค์กรของพนกังานโรงแรมโมเวนพิค รีสอร์ท แอนด์ สปา กะรนบีช ภูเก็ตซ่ึงผลการวิจยัท่ีได้
สามารถเป็นขอ้เสนอแนะแก่ผูบ้ริหารเพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาและปรับปรุงบรรยากาศการ
ส่ือสารภายในโรงแรมโมเวนพิค รีสอร์ท แอนด ์สปา กะรนบีช ภูเก็ตต่อไป 
 
ขอบเขตของกำรวจัิย 
 เพื่อใหก้ารวจิยัเป็นไปตามวตัถุประสงคผ์ูว้จิยัจึงก าหนดขอบเขตการวจิยัไวด้งัน้ี 
 1. ขอบเขตดา้นประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
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1.1 ขอบเขตดา้นประชากร 
   ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ีไดแ้ก่ พนกังานระดบัปฏิบติัการในพนกังาน
ในโรงแรมโมเวนพิค รีสอร์ท แอนด ์สปา กะรนบีช ภูเก็ต จ านวนทั้งส้ิน 154 คน 
  1.2 ขอบเขตดา้นเน้ือหาสาระ 
   การศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกับบรรยากาศการส่ือสารภายในองค์กรของ
พนกังานโรงแรมโมเวนพิค รีสอร์ท แอนด์ สปา กะรนบีช ภูเก็ต มุ่งศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลเก่ียวกบั 
เพศ อายุ ระดบัการศึกษา และระยะเวลาในการปฏิบติังานว่ามีความคิดเห็นเก่ียวกบับรรยากาศการ
ส่ือสารภายในองคก์รแตกต่างกนัในดา้นใดบา้ง ทั้งน้ีในงานวิจยัศึกษาบรรยากาศการส่ือสารภายใน
องคก์รโดยใชก้รอบแนวคิดของ Pace and Faules (1994) โดยศึกษาในประเด็น 

1.2.1 ความไวว้างใจ 
1.2.2 การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ 
1.2.3 การสนบัสนุนซ่ึงกนัและกนั 
1.2.4 การเปิดเผยการส่ือสารจากบนลงล่าง 
1.2.5 การรับฟังการส่ือสารจากล่างข้ึนบน 
1.2.6 การค านึงถึงเป้าหมายการปฏิบติังานในระดบัสูง 

  1.3 ขอบเขตดา้นระยะเวลา 
   ในการศึกษาคร้ังน้ีผูว้ิจยัเก็บรวบรวมขอ้มูลจากพนกังานในโรงแรมโมเวนพิค 
รีสอร์ท แอนด ์สปา กะรนบีช ภูเก็ต เดือน เมษายน 2555 
 2. ตวัแปรท่ีศึกษา 
  2.1 ตวัแปรตน้ ไดแ้ก่ ปัจจยัส่วนบุคคล ประกอบดว้ย เพศ อายุ ระดบัการศึกษา 
และระยะเวลาในการปฏิบติังาน 
  2.2 ตวัแปรตามไดแ้ก่ บรรยากาศการส่ือสารภายในองคก์ร 6 ดา้น คือ  
   2.2.1 ความไวว้างใจ  
   2.2.2 การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ 
   2.2.3 การสนบัสนุนซ่ึงกนัและกนั 
   2.2.4 การเปิดเผยการส่ือสารจากบนลงล่าง 
   2.2.5 การรับฟังการส่ือสารจากล่างข้ึนบน 
   2.2.6 การค านึงถึงเป้าหมายการปฏิบติังานในระดบัสูง 
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สมมติฐำนกำรวจัิย 
 พนกังานโรงแรมโมเวนพิค รีสอร์ท แอนด์ สปา กะรนบีช ภูเก็ตท่ีมีเพศ อายุ ระดบั
การศึกษา และระยะเวลาในการปฏิบติังานมีความคิดเห็นเก่ียวกบับรรยากาศการส่ือสารภายใน
องคก์รทั้งหกดา้นแตกต่างกนั 
 
นิยำมศัพท์เฉพำะ 
 เพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจตรงตามความมุ่งหมายของการวิจยัคร้ังน้ี จึงไดนิ้ยามศพัทเ์ฉพาะ
ดงัต่อไปน้ี 
      1.อายุ หมายถึง ช่วงอายุของพนกังานโรงแรมโมเวนพิค รีสอร์ท แอนด์ สปา กะรนบีช 
ภูเก็ตอาย ุในการศึกษาน้ีก าหนดช่วงอายทุั้งหมด 5 ช่วงไดแ้ก่ 
         1.1 ต  ่ากวา่ 20 ปี                    1.2 21-30 ปี  

1.3 31-40 ปี                1.4 41-50 ปี 
1.5 51 ปีข้ึนไป 

 2. ระดบัการศึกษา หมายถึง วุฒิสูงสุดทางการศึกษาท่ีไดรั้บในปัจจุบนัของพนกังาน
โรงแรมโมเวนพิค รีสอร์ท แอนด์ สปา  กะรนบีช ภูเก็ตในการศึกษาน้ีก าหนดระดบัการศึกษา 
ทั้งหมด 4 ระดบัไดแ้ก่ 

   2.1 ต  ่ากวา่ปริญญาตรี           2.2 ปริญญาตรี 
   2.3 สูงกวา่ปริญญาตรี           2.4 อ่ืนๆ (ระบุ)........................ 

 3. ระยะเวลาในการปฏิบติังาน หมายถึง จ  านวนปีท่ีพนักงานท างานอยู่ในโรงแรม   
โมเวนพิค รีสอร์ท แอนด ์สปา กะรนบีช ภูเก็ตในการศึกษาน้ีก าหนดระยะเวลาในการปฏิบติังาน ระ
ทั้งหมด 4 ระยะไดแ้ก่ 

    3.1 นอ้ยกวา่ 1 ปี                        3.2 1-5 ปี   
    3.3 6-10 ปี           3.4 10 ปีข้ึนไป 

 4. บรรยากาศการส่ือสารภายในองค์กร หมายถึง สภาพท่ีเก่ียวขอ้งกบัการส่ือสาร
ระหว่างผูบ้งัคบับญัชา ผูป้ฏิบติังาน และเพื่อนร่วมงานโดยส่งผลให้สมาชิกทุกคนในองค์การให้
ความร่วมมือในการปฏิบติังานอยา่งเต็มความสามารถดว้ยความเต็มใจ ในการศึกษาคร้ังน้ีมุ่งศึกษา
บรรยากาศการส่ือสารภายในองค์กรตามแนวคิดของ Pace and Faules โดยแบ่งออกเป็น 6 
องคป์ระกอบดงัต่อไปน้ี 
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  4.1 ความไวว้างใจ หมายถึง ความคิดเห็นของพนกังานโรงแรมโมเวนพิค รีสอร์ท 
แอนด ์สปา กะรนบีช ภูเก็ต เก่ียวกบัการกระท าท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงควมเช่ือมัน่ เช่ือถือ ไวว้างใจซ่ึงกนั
และกนัของบุคลากรทุกระดบัของหน่วยงานในการปฏิบติัตามหนา้ท่ี 
  4.2  การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ หมายถึง ความคิดเห็นของพนกังานโรงแรม
โมเวนพิค รีสอร์ท แอนด์ สปา กะรนบีช ภูเก็ตเก่ียวกบัการส่ือสาร ปรึกษาหารือปัญหา นโยบายท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังาน มีส่วนร่วมในกระบวนการตดัสินใจ ก าหนดเป้าหมายของหน่วยงาน 
รวมทั้งการส่ือสารใหข้อ้มูลแก่หวัหนา้งาน เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์ององคก์าร 
  4.3 การสนบัสนุนซ่ึงกนัและกนั หมายถึง ความคิดเห็นของพนกังานโรงแรมโม
เวนพิค รีสอร์ท แอนด์ สปา กะรนบีช ภูเก็ตเก่ียวกบัการส่ือสารท่ีจริงใจ มีความปรารถนาดี เป็น
กนัเอง พร้อมให้ความช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั ส่ือสารอย่างตรงไปตรงมา สามารถพูดตามท่ีใจคิด
ออกมาได ้โดยไม่ค  านึงวา่ก าลงัพดูอยูก่บัเพื่อนร่วมงาน ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา หรือผูบ้งัคบับญัชา 
  4.4 การเปิดเผยการส่ือสารจากบนลงล่าง หมายถึง ความคิดเห็นของพนักงาน
โรงแรมโมเวนพิค รีสอร์ท แอนด์ สปา กะรนบีช ภูเก็ตเก่ียวกบัการไดรั้บขอ้มูลข่าวสารท่ีเก่ียวขอ้ง
โดยตรงกบังานและมีผลกระทบต่อการประสานงานกบับุคลากรในหน่วยงานและหน่วยงานอ่ืน 
จากผูบ้ริหารองคก์ร 
  4.5 การรับฟังการส่ือสารจากล่างข้ึนบน หมายถึง ความคิดเห็นของพนักงาน
โรงแรมโมเวนพิค รีสอร์ท แอนด์ สปา กะรนบีช ภูเก็ตเก่ียวกบัการรับฟังขอ้เสนอแนะหรือปัญหาท่ี
เกิดข้ึนจากการปฏิบติังานของพนกังานโรงแรมอย่างจริงใจและต่อเน่ือง ให้ความส าคญักบัขอ้มูล
ข่าวสารและปัญหาของพนกังานระดบัปฏิบติัการ 
  4.6 การค านึงถึงเป้าหมายการปฏิบติังานในระดบัสูง หมายถึง ความคิดเห็นของ
พนกังานโรงแรมโมเวนพิค รีสอร์ท แอนด์ สปา กะรนบีช ภูเก็ตเก่ียวกบัความมุ่งมัน่ต่อเป้าหมายท่ี
ผลการปฏิบติังานเพื่อให้ได้ผลงานท่ีมีคุณภาพในระดับสูง ต้นทุนต ่า ในขณะท่ีหน่วยงานให้
ความส าคญัใส่ใจในความเป็นอยูข่องพนกังานระดบัปฏิบติัการทุกคน 
 
ประโยชน์ทีไ่ด้รับจำกกำรวจัิย 
 1. เพื่อทราบถึงคิดเห็นเก่ียวกบับรรยากาศการส่ือสารภายในองค์กรของพนักงาน
โรงแรมโมเวนพิค รีสอร์ท แอนด์ สปา กะรนบีช ภูเก็ต อนัจะน าไปสู่แนวทางในการสร้างขวญัและ
ก าลงัใจในองคก์รเพื่อใหพ้นกังานปฏิบติังานอยา่งเตม็ความสามารถดว้ยความเตม็ใจ 
 2. เพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาและปรับปรุงบรรยากาศการส่ือสารภายในโรงแรม
โมเวนพิค รีสอร์ท แอนด ์สปา กะรนบีช ภูเก็ตต่อไป 
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บทที ่2 

เอกสารและงานวจัิยทเีกี่ยวข้อง 
 
 การศึกษาเก่ียวกับความคิดเห็นเก่ียวกับบรรยากาศการส่ือสารภายในองค์กรของ
พนกังานโรงแรมโมเวนพิค รีสอร์ท แอนด์ สปา กะรนบีช ภูเก็ต ผูศึ้กษาไดศึ้กษาแนวคิดทฤษฎีท่ี
เก่ียวขอ้งโดยครอบคลุมเน้ือหาสารดงัน้ี 
 1. แนวคิดเก่ียวกบัการส่ือสารภายในองคก์าร 
  1.1 ความหมายของการส่ือสารในองคก์าร 
  1.2 ประเภทของการส่ือสารในองคก์าร 
  1.3 รูปแบบของข่าวสารในองคก์าร 
 2. แนวคิดเก่ียวกบับรรยากาศการส่ือสารในองคก์าร 
  2.1 ความหมายของบรรยากาศการส่ือสารขององคก์าร 
  2.2 องคป์ระกอบของบรรยากาศการส่ือสารขององคก์าร 
  2.3 ความส าคญัของบรรยากาศการส่ือสารขององคก์าร 
 3. งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 4. กรอบแนวคิดส าหรับการวจิยัในคร้ังน้ี 
 
แนวคิดเกีย่วกบัการส่ือสารภายในองค์การ 
 ความหมายของการส่ือสารในองค์การ 
 การติดต่อส่ือสารเป็นปัจจัย ท่ี มีความส าคัญยิ่ง ต่อการบริหารงาน เพราะการ
ติดต่อส่ือสารจะเป็นส่ิงท่ีช่วยให้เกิดการประสานงานและเช่ือมโยงกันระหว่างผูบ้ริหารและ
พนกังานโรงแรมโมเวนพิค รีสอร์ท แอนด์ สปา กะรนบีช ภูเก็ต ซ่ึงในประเด็นเก่ียวกบัความหมาย
ของการส่ือสารในองคก์าร มีนกัวชิาการไดใ้หค้วามหมายแตกต่างกนัดงัน้ี 
 Ruben และ Stewart (สุรัตน์ ตรีสุกล. 2549 : 46 ; อา้งอิงมาจาก Ruben and Stewart. 
1998 : 303-304) ไดใ้ห้ความหมายไวว้า่ การส่ือสารภายในองคก์ร หมายถึง การส่ือสารท่ีเกิดข้ึน
ภายในองคก์ร และเป็นส่ิงซ่ึงแสดงให้เห็นถึงวตัถุประสงคห์รือจุดมุ่งหมายขององค์กร ใชใ้นการ
อธิบายโครงสร้างการบริหาร บทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบของสมาชิกในองค์กร ใช้เป็น
เคร่ืองมือในการบริหารจดัการ ใชส้ าหรับสร้างเครือข่ายขอ้มูลข่าวสารภายในองคก์ร และใชส้ร้าง
วฒันธรรมและบรรยากาศท่ีเอ้ืออ านวยต่อความเจริญกา้วหนา้ขององคก์ร 
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 Schemerhorn , Hunt และ Osborn. (ณฏัฐพนัธ์ เขจรนนัท ์และฉตัยาพร เสมอใจ. 2548 : 
201 ; อา้งอิงมาจาก Schemerhorn, Hunt and Osborn. 1995) ไดใ้ห้ความหมายไวว้า่ การส่ือสาร
ภายในองคก์ร หมายถึง กระบวนการท่ีเกิดข้ึนเพื่อท าการแลกเปล่ียนสารสนเทศ และเพื่อสร้างความ
เขา้ใจร่วมกนั 
 Gibson และ Hodgetts (1991 : 12) ไดใ้ห้ความหมายไวว้า่ การส่ือสารภายในองคก์ร
หมายถึง การถ่ายทอดข่าวสาร และความรู้ระหวา่งสมาชิกในองคก์ร โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อท่ีจะบรรลุ
ถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององคก์ร 
 Bass และ Ryterband (1979 : 149) ไดใ้ห้ความหมายไวว้า่ การส่ือสารภายในองคก์ร
หมายถึง กระบวนการของสมาชิกในองคก์รท่ีมีความสัมพนัธ์ซ่ึงกนัและกนั เพื่อให้กิจการงานของ
องค์กรสามารถด าเนินไปได้ และช่วยในการแกปั้ญหาต่าง ๆ โดยอาศยัการส่ือสารเพื่อสร้าง
ความสัมพนัธ์ทั้งในดา้นความคิด ความรู้สึก และทศันคติ 
 สุธา พงศถ์าวรภิญโญ และคณะ (2548 : 41) ไดใ้ห้ความหมายไวว้า่ การส่ือสารภายใน
องค์กร หมายถึง การส่ือขอ้ความระหว่างบุคคลในองคก์ร ทั้งในหน่วยงานเดียวกนัและระหวา่ง
หน่วยงานต่าง ๆ ในองคก์รนั้นเพื่อประโยชน์ในการปฏิบติัหนา้ท่ีการงาน 
 สมคิด บางโม (2545 : 192) ไดใ้ห้ความหมายไวว้า่ การส่ือสารภายในองคก์รหมายถึง 
การส่งข่าวสารจากบุคคลหน่ึงไปยงัอีกบุคคลหน่ึง โดยการออกค าสั่งหรือแลกเปล่ียนความคิดเห็น
กนัในองค์กร การส่ือสารท่ีดีจะท าให้การด าเนินงานขององค์กรราบร่ืนไปสู่เป้าหมายไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 จากความหมายดงักล่าวขา้งตน้ สรุปไดว้่า การส่ือสารในองคก์าร หมายถึง การติดต่อ
ระหวา่งบุคคลท่ีท าหน้าท่ีเป็นผูส่้งสารและผูรั้บสารเพื่อแลกเปล่ียนความคิด ขอ้มูล ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การปฏิบติังานในองค์การ ฉะนั้นการส่ือสารจึงจ าเป็นอย่างยิ่งต่อการพฒันาความร่วมมือระหว่าง
ผูบ้ริหารและพนกังานโรงแรมโมเวนพิค รีสอร์ท แอนด ์สปา กะรนบีช ภูเก็ต 
 ความส าคัญของการส่ือสารในองค์การ 
 การส่ือสารในองคก์ารมีความจ าเป็นอยา่งยิง่ต่อการบริหารองคก์าร เพราะเป็นเคร่ืองมือ
สร้างความเขา้ใจให้เกิดข้ึนระหวา่งผูบ้ริหารและผูป้ฏิบติังาน การส่ือสารในองคก์ารท าให้พนกังาน
ในองคก์ารตระหนกัถึงสภาวะการณ์ต่างๆท่ีเปล่ียนแปลงไปทนัท่วงที และสามารถพฒันากลยุทธ์
และวางแผนเพื่อรับมือกบัการเปล่ียนแปลงดงักล่าวไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และยงัท าให้สมาชิกใน
องคก์ารพฒันาความร่วมมือกนัและความร่วมมือกบัหน่วยงานภายนอกอนัประกอบข้ึนเป็นสภาวะ
แวดลอ้มขององคก์าร เพื่อท าใหอ้งคก์ารสามารถอยูร่อดได ้(รสชงพร โกมลเสวนิ, 2548: 133) 
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 การส่ือสารท่ีใชค้  าพูดและการส่ือสารท่ีไม่ใชค้  าพูดและสภาพของการส่ือสารท่ีเกิดข้ึน
ในองค์การมนุษย์ทุกคนต้องมีส่วนเก่ียวพนักับองค์การต่างๆ โดยในแต่ละองค์การมีความ
หลากหลายในเร่ืองของเป้าประสงค์ กฎระเบียบ ความรับผิดชอบ ตลอดจนเครือข่ายการส่ือสารท่ี
เช่ือมโยงสมาชิกขององค์การเขา้ดว้ยกนั ดงันั้นสมาชิกในองค์การจึงถูกคาดหมายให้มีบทบาทท่ี
ต่างกนัไปเพื่อท่ีจะไดบ้รรลุถึงเป้าประสงคท่ี์องคก์ารตอ้งการ ดงันั้น ขอ้มูลข่าวสารท่ีไดรั้บจากการ
ส่ือสารในองคก์ารจึงมีประโยชน์ดงัน้ี (รสชงพร โกมลเสวนิ, 2548: 70) 
 1. ช่วยลดระดบัความไม่แน่ใจท่ีสมาชิกในองคก์รตอ้งเผชิญในการเลือกแนวทางการ
ปฏิบติัเพื่อใหบ้รรลุถึงวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการ 
 2. ช่วยให้สมาชิกตระหนกัถึงแนวทางท่ีมีประสิทธิภาพ ในการปฏิบติัหนา้ท่ีท่ีไดรั้บ
มอบหมายใหลุ้ล่วงไปไดด้ว้ยดี 
 3. ก่อให้เกิดความร่วมมือระหวา่งหน่วยงานภายในองค์การ ให้ปฏิบติังานไดอ้ย่าง
ราบร่ืนโดยมุ่งสู่เป้าประสงคท่ี์ตั้งไวร่้วมกนั 
 การส่ือสารจึงเป็นปัจจยัส าคญัปัจจยัหน่ึงขององค์กร  การส่ือสารสามารถท าหน้าท่ี
เสริมสร้างความส าเร็จในการด าเนินกิจกรรมขององคก์รไดเ้ท่าๆ กบัเป็นอุปสรรคต่อองคก์ร ซ่ึงการ
ติดต่อส่ือสารจะช่วยใหผู้บ้ริหารโรงแรมโมเวนพิค รีสอร์ท แอนด์ สปา กะรนบีช ภูเก็ต ไดรั้บขอ้มูล
ข่าวสารทั้งจากพนักงานระดับปฏิบติัการ ผูใ้ต้บงัคบับญัชา และผูบ้ริหารอ่ืนๆ รวมทั้งให้มีการ
แลกเปล่ียนขอ้มูลระหว่างกนั ทั้ งยงัใช้ในการติดต่อส่ือสารเป็นเคร่ืองมือในการสั่งการให้มีการ
ปฏิบติังานใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายของโรงแรม 
 วตัถุประสงค์ของการส่ือสารในองค์การ 
 วตัถุประสงค์ในการติดต่อส่ือสารในองค์การหรือหน่วยงานก็เพื่อท่ีจะกระจายและ
สร้างความเขา้ใจท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบติังานของสาชิกในองค์การ และเพื่อท่ีจะสร้างเจตคติท่ี
ส าคญัต่อการสูงใจ การร่วมมือกนัท างานและมีความรู้สึกดีๆ ในการปฏิบติังาน ผลท่ีตามมาคือ
ก่อให้เกิดการท างานเป็นทีม การปฏิบติังานมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนและผูร่้วมงานทุกฝ่ายมีความ
พึงพอใจ วตัถุประสงคข์องการติดต่อส่ือสารในองคก์ารส่วนใหญ่มีรายละเอียดคลา้ยคลึงกนั (วิเชียร  
วทิยอุดม, 2554: 230) มีรายละเอียดดงัน้ี 
 1. เป็นการให้ขอ้มูลข่าวสาร วตัถุประสงค์พื้นฐานของการติดต่อส่ือสารก็เพื่อให้
ผูป้ฏิบติังานไดท้ราบถึงจุดมุ่งหมายของการท างานในองคก์าร ไดรั้บรายละเอียดของขอ้มูลข่าวสาร
ต่าง ๆ ท่ีจ  าเป็นในการปฏิบติังานและแจง้ใหผู้ป้ฏิบติังาน ไดท้ราบถึงการตดัสินใจของผูบ้ริหารวา่จะ
ด าเนินการไปในแนวทางใด เพื่อจะไดป้ฏิบติังานใหส้ามารถบรรลุวตัถุประสงคไ์ด้ 
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 2. เป็นการประเมินผลการปฏิบติังานของแต่ละบุคคล องค์การจะตอ้งมีการประเมิน
เพื่อดูถึงประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการปฏิบติังานว่าสามารถบรรลุวตัถุประสงค์ของ
องค์การหรือไม่เพียงไร การติดต่อส่ือสารจะเป็นการป้อนกลบักลบัของขอ้มูลข่าวสาร ระหว่าง
ผูบ้งัคบับญัชาและผูใ้ตบ้งัคบับญัชาท าให้ไดท้ราบขอ้มูลของการปฏิบติังานต่าง ๆ ไดเ้ป็นอยา่งดี จึง
จะเป็นการช่วยให้ผูป้ฏิบติังานสามารถด าเนินการไปในแนวทางท่ีสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์อง
องคก์าร 
 3. เป็นการอ านวยการและสอนงานผูอ่ื้น การติดต่อส่ือสารเป็นเคร่ืองมือส าคัญ
อนัหน่ึงในกระบวนการบริหารท่ีนกับริหารน ามาใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการใชค้นร่วมกบัวสัดุอุปกรณ์
ต่าง ๆท่ีใชใ้นการปฏิบติังานให้ด าเนินการไปตามวตัถุประสงคข์ององคก์ารท่ีไดก้  าหนดไวแ้ละตอ้ง
ใชก้ารติดต่อส่ือสารเขา้ช่วย เช่นเดียวกนักบัการฝึกงาน และการมอบอ านาจหนา้ท่ี 
 4. เป็นการใช้อิทธิพลเหนือผูอ่ื้น การติดต่อส่ือสารเป็นเคร่ืองมือในการจูงใจและ
กระตุ้นผูป้ฏิบัติงานให้ปฏิบัติตามหรือคล้อยตามค าสั่ง เพื่อให้งานขององค์การสามารถบรรลุ
วตัถุประสงค์ขององค์การได้ การปฏิบติังานจะมีประสิทธิภาพหรือไร้ประสิทธิภาพก็ข้ึนอยุ่กับ
ความสามารถในการติดต่อส่ือสารเป็นเคร่ืองมือในการชกัจูงหรือใช้อ านาจเหนือผูอ่ื้นให้เกิดการ
ยอมรับและปฏิบติัตามค าสั่งนั้นๆ  
 5. เป็นผลทางออ้มต่อองคก์าร การติดต่อส่ือสารในองคก์าร โดยทัว่ไปไม่จ  าเป็ฯตอ้งมี
ความเก่ียวข้องกับการท าให้บรรลุวตัถุประสงค์ขององค์การโดยตรง แต่จะมีผลทางอ้อมต่อ
วตัถุประสงคข์ององคก์ารในขณะท่ีใหผ้ลโดยตรงต่อการตอบสนองต่อความตอ้งการส่วนบุคคล แต่
ผลต่อส่วนบุคคลท่ีท าใหเ้ป็นท่ีพอใจความตอ้งการอนัน้ีจะตอ้งไม่ขดักบัวตัถุประสงคข์ององคก์าร 
 ณฐัฐพนัธ์  เขจรนนัทน์ (2551: 180-181) จดัแบ่งวตัถุประสงคข์องการติดต่อส่ือสารใน
องคืการออกเป็น 4 ประการ ดงัน้ี 
 1. เพื่อเป็นการแจง้ขอ้มูลข่าวสาร เป็นการส่ือสารเพื่ออธิบาย รายงาน หรือบอกกล่าว
ข่าวสารต่าง ๆ ใหบุ้คคลอ่ืนทราบและเขา้ใจความเป็นจริงท่ีเกิดข้ึน  
 2. เพื่อสร้างความเช่ือถือ เป็นการส่ือสารท่ีตอ้งการใหผู้รั้บสารซ่ึงอาจจะไม่เคยมีความ
คิดเห็นหรือเช่ือในส่ิงท่ีผุส่้งสารตอ้งการจะบอก หรือมีความคิดเห็นในทางตรงกนัขา้ม เพื่อให้ผูรั้บ
สารเช่ือถือและปฏิบติัตาม  
 3. เพื่อตอกย  ้าความเช่ือถือ เป็นการติดต่อส่ือสารเพื่อเนน้ย  ้าให้ผูรั้บสารมีความมัน่ใจ 
และมุ่งมัน่ท่ีจะเช่ือถือและปฏิบติัตามอยา่งต่อเน่ือง  เน่ืองจากการท าให้เช่ือถือและปฏิบติัในบางคร้ัง
ผูรั้บสารอาจไดรั้บขอ้มูลข่วสารจากส่ืออ่ืน ซ่ึงอาจจะเป็นจริงหรือไม่ก็ตาม ท่ีสามารถท าให้ผูรั้บสาร
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เกิดความคลางแคลงใจท่ีจะเช่ือ และปฏิบติัตามแนวคิดหรือแนวปฏิบติัเดิม การตอกย  ้าโดยการแจง้
ถึงผลดีของการปฏิบติังานหรือการแจง้ความคืบหนา้ จะช่วยเนน้ย  ้าความเช่ือมัน่ของผูรั้บสาร 
 4. เพื่อให้ปฏิบติัตาม การส่ือสารเพื่อให้ผูรั้บสารปฏิบติัตาม อาจท าไดโ้ดยการออก
ค าสั่งซ่ึงผูรั้บสารอาจปฏิบติัตามดว้ยความไม่เตม็ใจ และอาจจะเลิกปกบติัตามหรือไม่ปฏิบติัตามเลย 
ดงันั้นการส่ือสารเพื่อสร้างความเขา้ใจขา้งตน้ ตั้งแต่การอธิบายหรือรายงานความจริงเพื่อให้เกิด
ความเช่ือถือและตอกย  ้าความเช่ือ จนผูรั้บสารปฏิบติัตามดว้ยความเต็มใจนั้นจึงเป็นเป้าหมายของ
การติดต่อส่ือสารและเป็นประโยชน์ต่อองคก์ารอยา่งต่อเน่ือง 
 สรุปไดว้า่ การติดต่อส่ือสารจึงเป็นส่ิงส าคญัต่อกระบวนการตดัสินใจ ขอ้มูลข่าวสาร 
และแมแ้ต่การแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารต่างก็มีความจ าเป็นต่อการก าหนดปัญหา ท าให้เกิดและ
ประเมินทางเลือก ท าให้การตดัสินใจส าเร็จลงได ้และมีการควบคุมและประเมินผลงาน  ซ่ึงการ
ส่ือสารภายในโรงแรมโมเวนพิค รีสอร์ท แอนด์ สปา กะรนบีช ภูเก็ต มีทั้งการส่ือสารทั้งโครงสร้าง
ท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ การส่ือสารจากล่างข้ึนบน และการส่ือสารจากบนลงล่าง ซ่ึงข้ึนอยู่
กบัลกัษณะเน้ือหาขอ้มูลท่ีตอ้งการส่ือสารนัน่เอง 
 ลกัษณะของการส่ือสารในองค์การ 
 ลักษณะของการส่ือสารในองค์การมีนักวิชาการหลายท่านได้แสดงแนวคิดเก่ียวกับ
ลกัษณะของการส่ือสารในองคก์ารไวห้ลากหลาย ดงัต่อไปน้ี 
 สุธา พงศถ์าวรภิญโญ (2548 : 42) ไดก้ล่าวถึงการส่ือสารในองคก์ารสามารถแยกได้
เป็น 2 ประเภท  
 1. การส่ือสารแบบเป็นพิธีการหรือเป็นทางการ (Formal Communication)หมายถึง
การส่ือสารท่ีตอ้งท าตามแบบแผน ขอ้ก าหนดท่ีองคก์ารไดว้างไว ้ เช่น การติดต่อในราชการและ
องคก์าร ธุรกิจส่วนตวัท่ีตอ้งท าเป็นลายลกัษณ์อกัษร เพื่อเก็บไวเ้ป็นหลกัฐานในการปฏิบติังาน 
 2. การส่ือสารแบบไม่เป็นพิธีการหรือไม่เป็นทางการ (Informal Communication)
หมายถึง การติดต่อท่ีไม่เป็นตามระบบ หรือสายงานท่ีไดก้ าหนดไว ้ อาจเน่ืองจากความจ าเป็น
เร่งด่วนหรือไม่เขา้ใจในวิธีการ การติดต่อแบบน้ีบางคร้ังก็เป็นประโยชน์ แต่อาจก่อให้เกิดผล
เสียหายก็ได ้ผูบ้ริหารจึงควรศึกษาใหดี้ 
 สุภาวดี  แสนทวสุีข (2543 : 16) ไดแ้บ่งรูปแบบการส่ือสารไว ้2 รูปแบบดงัน้ี 
 1. การส่ือสารแบบเป็นทางการ (Forman Communication) หมายถึง การติดต่อ 
ส่ือสารท่ีมีระเบียบแบบแผนขอ้ก าหนดวางไวช้ดัเจน มีลกัษณะค านึงถึงบทบาท หนา้ท่ีและต าแหน่ง
ระหว่างผูรั้บสารและผูส่้งสาร ซ่ึงจะมีลกัษณะเป็นระเบียบแบบแผนชดัเจน เช่น การติดต่อส่ือสาร
ในทางราชการท่ีตอ้งการใหก้ระท าเป็นระเบียบตามแบบแผนและธรรมเนียมการปฏิบติัราชการ 
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  การส่ือสารแบบเป็นทางการน้ี นิยมใช้ส่ือหรือช่องทางในการส่ือสาร 2 ช่องทาง 
คือ การส่ือสารแบบเป็นทางการทางลายลกัษณ์อกัษร เป็นรูปแบบของการส่ือสารท่ีเป็นระเบียบ
แบบแผนใช้ลายลกัษณะอกัษรหรือการเขียนเป็นส่ือในการส่ือสาร การส่ือสารในรูปแบบน้ีท าให้
สามารถบนัทึกขอ้มูล ข่าวสารต่าง ๆ ไดเ้ป็นอยา่งดี สามารถเก็บไวเ้ป็นหลกัฐานในการปฏิบติังานได้
โดยอาจเป็นหนังสือราชการ หนังสือเขียนรายงาน คู่มือ จดหมายข่าว บนัทึกข้อความ จุลสาร 
เอกสารต่าง ๆ เพื่อแจง้ข่าวเก่ียวกบันโยบาย ค าสั่ง ระเบียบ ขอ้บงัคบั ระเบียบปฏิบติังาน 
  การส่ือสารแบบเป็นทางการดว้ยวาจา เป็นรูปแบบการส่ือสารท่ีเป็นระเบียบแบบ
แผนแต่ใช้วาจาหรือการพูดเป็นการส่ือสาร ซ่ึงท าให้การส่ือสารเป็นไปอย่างรวดเร็ว และผูพู้ด
สามารถปรับหรือเปล่ียนถ้อยค าให้เหมาะสมกบัความเขา้ใจของผูฟั้งได้ เช่น การประชุม อบรม 
สัมมนา การประกาศหรือแจง้ใหพ้นกังาน หรือสมาชิกในองคก์ารทราบถึงเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน 
 2. การส่ือสารแบบไม่เป็นทางการ (Informal Communication) เป็นการส่ือสารท่ี
แสดงถึงระบบความสัมพนัธ์ซ่ึงกนัและกนัภายในหน่วยงาน อาจจะเป็นการพบปะพูดคุยอย่างไม่
เป็นทางการ หรือการแลกเปล่ียนข่าวสารความรู้ระหว่างสมาชิกภายในองค์การเก่ียวกบังาน การ
ส่ือสารแบบไม่เป็นทางการน้ีอาจจะอยู่ในรูปของการติดต่อประสานงาน และการสร้างกิจกรรม
ต่างๆ อนัเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน 
  การส่ือสารแบบไม่เป็นทางการน้ี นิยมใช้ส่ือหรือช่องทางในการส่ือสาร 2 ช่องทาง 
คือ  
  2.1 การส่ือสารแบบไม่เป็นทางการทางลายลักษณ์อกัษร เป็นรูปแบบของการ
ส่ือสารท่ีไมไดเ้ป็นระเบียบแบบแผน เป็นการกระท ากนัเองเป็นการส่วนตวั แต่ใชล้ายลกัษณ์อกัษร
หรือการเขียนเป็นส่ือในการส่ือสารซ่ึงอาจเป็นจดหมายส่วนตวั  การส่งบนัทึกถึงกนัในระหว่าง
เพื่อนหรือพนกังานในระดบัเดียวกนั ตลอดจนจดหมายกล่าวโทษผูอ่ื้นท่ีไม่ไดล้งช่ือผูเ้ขียนหรือผูส่้ง
ท่ีเรียกวา่บตัรสนเท่ห์ก็อยูใ่นรูปแบบของการส่ือสารท่ีไม่เป็นทางการทางลายลกัษณ์อกัษร 
  2.2  การส่ือสารแบบไม่เป็นทางการดว้ยวาจา เป็นรูปแบบของการส่ือสารท่ีไม่ได้
เป็นระเบียบแบบแผนซ่ึงแสดงออกในลกัษณะของการมีความสัมพนัธ์ใกลชิ้ดระหวา่งบุคคลและใช้
วาจาหรือการพูดเป็นส่ือในการส่ือสาร การส่ือสารแบบไม่เป็นทางการเป็นการส่ือสารท่ีอยู่
นอกเหนือการควบคุม อาจเป็นการส่ือสารกนัทางโทรศพัท์หรือเคร่ืองติดต่อภายใน หรือการดูดคุย
กนัในงานสังสรรค์ ผูบ้ริหารจะตอ้งเปิดโอกาสให้พนกังานซกัถามเพื่อให้เกิดความเขา้ใจท่ีถูกตอ้ง
ตรงกนัไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 
  ข่าวลือเป็นการตั้ งต้นจากการพูดซุบซิบ เป็นข่าวส าคญัท่ียงัไม่แน่นอน เป็นท่ี
เคลือบแคลงสงสัยของคนทัว่ไป เป็นท่ีสนใจใคร่รู้ของคนส่วนใหญ่  สมเดช  มุงเมือง (2548 : 255)  
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ไดใ้หต้วัอยา่งข่าวลือขององคก์ารไดแ้ก่ การแต่งตั้งหวัหนา้คนใหม่  การโยกยา้ยต าแหน่งหนา้ท่ีของ
พนกังาน การมอบหมายงานท่ีส าคัญ ๆ ให้แก่บุคคล ข่าวการเพิ่ม ลดผลตอบแทนหรือสวสัดิการ 
ฯลฯ เร่ืองเหล่าน้ีมีลกัษณะท่ีจะให้คนสนใจพูดซุบซิบจนเป็นข่าวลือไดท้ั้งนั้น ข่าวลือจะค่อยสร่าง
ซาหรือยติุไดเ้ม่ือเหตุการณ์นั้นถึงขอ้ยติุแลว้ หรือเม่ือความสนใจใคร่รู้ของคนลดลงแลว้ 
  การส่ือสารภายในองคก์าร อาจครอบคลุมถึงการส่ือสารท่ีไม่เป็นทางการ ทางลาย
ลกัษณ์อกัษร และการส่ือสารท่ีไม่เป็นทางการ ทางวาจา เช่น การออกค าสั่งท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
การส่ือสารโดยใช้จดหมายข่าวขององค์การ การประชุมบุคลากร การออกค าสั่งทางวาจาและการ
สนทนาแลกเปล่ียนความคิดเห็น 
  การติดต่อส่ือสารเพื่อให้ทัศนะไปในทิศทางเดียวกัน การส่ือสารเป็นส่ือกลางท่ี
ผูบ้ริหาร ใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ โดยผูบ้ริหารจะเป็นผู ้
ก  าหนดทิศทางในองค์การ จุดประสงค์หลักท่ีส าคญัของแนวคิดน้ี คือ ผูบ้ริหารต้องหาปัจจยัท่ี
กระทบต่อความอยู่รอดขององค์การ แลว้พยายามส่ือสารไปยงัพนกังานให้รับรู้ แนวความคิดน้ีมี
องคป์ระกอบยอ่ย ท่ีเก่ียวขอ้ง คือความเอาใจใส่และความสนใจต่อสภาพแวดลอ้มภายนอก โดยการเอา
ใจใส่และติดตามโลกภายนอก อย่างใกล้ชิด ทุกองค์การมีความจ าเป็ฯต้องมีการส่ือสารกับ
สภาพแวดลอ้มภายนอกท่ีอยู่รอบองค์การนั้น ๆ ซ่ึงการส่ือสารในท่ีน้ีหมายถึงการแสวงหาโอกาส 
การระวงัอุปสรรคต่าง ๆ และสร้างภาพพจน์ท่ีดีขององคก์าร หากองคก์ารใดไม่มีการส่ือสารกบัโลก
ภายนอกองคก์ารนั้นจะมีลกัษณะเหมือนถูกตดัขาดออกไป 
 องค์ประกอบของการส่ือสารภายในองค์การ 
 สุธา  พงศถ์าวรภิญโญ (2548: 23-25) ไดก้ล่าวถึงองคป์ระกอบของการส่ือสารภายใน
องคก์ารวา่ มี 5 องคป์ระกอบ ดงัน้ี 
 1. ผูส่้งสาร (Sender) หมายถึง บุคคลหรือกลุ่มบุคคลท่ีตอ้งการส่งข่าวสาร/ขอ้มูลให้
ผูรั้บสารโดยมีวิธีการท่ีจะบรรลุวตัถุประสงค์ ทั้งน้ีลกัษณะของผูรั้บสารอาจมีความแตกต่างกนัใน
ดา้นภาษา วฒันธรรม ความรู้สึก ทศันคติ ความเช่ือ และระดบัความรู้ ซ่ึงผูส่้งสารพึงตระหนกัถึงการ
เลือกโอกาสและวธีิการท่ีเหมาะสมท่ีเอ้ือใหผู้รั้บสารเขา้ใจและสนองไดง่้าย 
 2. สาร (Message) คือเร่ืองราวอนัมีความหมายและเสดงออกมาโดยอาศยัภาษาหรือ
สัญลกัษณ์ใด ๆ ก็ตามท่ีสามารถท าให้เกิดการรับรู้ร่วมกนัได ้สารจะเกิดข้ึนไดก้็ต่อเม่ือผูส่้งสารเกิด
ความคิดข้ึน และตอ้งการจะส่งถ่ายหรือถ่ายทอดความคิดนั้นไปสู่การรับรู้ของผูรั้บสารความส าคญั
ของสารท่ีส่งมาจากผูส่้งสารก็คือ การท าหน้าท่ีให้ผูรั้บสารเกิดการรับรู้ความหมายและมีปฏิกิริยา
ตอบสนอง ซ่ึงประกอบดว้ยส่วนส าคญั 3 ประการดว้ยกนั คือ 
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  2.1 รหสัสาร ไดแ้ก่ ภาษา (Language) หรือสัญลกัษณ์ (Symbolic) หรือสัญญาณ 
(Signal) ท่ีมนุษยคิ์ดคน้เพื่อใช้แสดงออกแทนความคิดเก่ียวกบับุคคลและสรรพส่ิงต่างๆ  เราสามารถ
แบ่งรหสัของสารออกเป็นประเภทใหญ่ๆ ได ้2 ประเภท คือ 
   2.1.1 รหสัของสารท่ีใชค้  า (Verbal Message Codes) ไดแ้ก่ ภาษาพูด ภาษา
เขียน 
   2.1.2 รหัสของสารท่ีไม่ใช่ค า (Non Verbal Message Codes) สัญลกัษณ์
สัญญาณ กิริยา ท่าทาง เคร่ืองหมาย 
   2.2 เน้ือหาสาร (Message Content) เน้ือหาของสารท่ีมนุษยส่ื์อสารกนันั้น
ครอบคลุมมวลความรู้ และประสบการณ์ของมนุษยท่ี์มนุษยต์อ้งการจะถ่ายทอดแลกเปล่ียนเพื่อ
ความเขา้ใจซ่ึงอาจแบ่งเน้ือหาของสารออกเป็น 2 ประเภท คือ 
   2.2.1 สารประเภทขอ้เทจ็จริง ไดแ้ก่ สารท่ีรายงานให้ทราบถึงความจริงต่าง ๆ ท่ี
มีอยูใ่นโลกทางกายภาพ ตรวจสอบความถูกตอ้งได ้
   2.2.2 สารประเภทขอ้คิดเห็น ไดแ้ก่ สารท่ีเก่ียวกบัปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนใน
จิตใจ จากการประเมินของผูส่้งสารอาจเป็นแนวคิด ความเช่ือ 
   2.3 การจดัสาร การจดัสารเป็นการรวบรวมเน้ือหา เรียบเรียงดว้ยใชร้หัส
ของสารเหมาะสม เช่นการจดัสารในโฆษณา ผูส่้งสารไดใ้ชค้วามประณีต พิถีพิถนัในการจดัสาร
เพื่อใหส้ารนั้นสามารถดึงดูดความสนใจและขอ้คิดเห็นต่าง ๆ ตามท่ีผูส่้งสารตอ้งการ 
 3. ส่ือหรือช่องทาง (Media or Channel) หมายถึงส่ิงท่ีเป็นพาหะท่ีท าให้สารเคล่ือนท่ี
ไปจากตวัผูส่้งสาร ส่วนค าวา่ช่องทาง หมายถึง ทางท่ีท าให้ผูส่้งสารและผูรั้บสารติดต่อกนัได ้ ส่ือ
หรือช่องทางเป็นองคป์ระกอบประการหน่ึงของการส่ือสาร ในการส่ือสารใดๆ ก็ตามผูส่้งสารตอ้ง
อาศยัส่ือ หรือช่องทางให้ท าหนา้ท่ีน าสารไปยงัผูรั้บสาร ส่ือมีหลายประเภทเช่น ส่ือธรรมชาติ ส่ือ
มนุษย ์ส่ือส่ิงพิมพ ์ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ เป็นตน้ 
 4. ผูรั้บสาร (Receiver) ผูรั้บสารเป็นองคป์ระกอบสุดทา้ยในกระบาวนการส่ือสารมี
ความส าคญัไม่แพอ้งคป์ระกอบอ่ืน ๆ ทั้งน้ีเพราะการส่ือสารใดๆ ก็ตามจะไม่ประสบความส าเร็จถา้
ผูรั้บสารไม่เชา้ใจหนา้ท่ีและบทบาทของตนท่ีมีต่อการส่ือสาร 
 5. ปฏิกิริยาตอบกลบัของผูส่้งสาร (Response) เป็นการแสดงปฏิกิริยาตอบสนองของ
ผูรั้บสารหลงัจากไดรั้บสารมา วา่มีความเขา้ใจ ต่อส่ิงท่ีรับมาหรือไม่อย่างไร ซ่ึงผูรั้บสารควรมี
ปฏิกิริยาตอบกลบัอยา่งใดอยา่งหน่ึงหลงัไดรั้บสารนั้นครบถว้นแลว้ หรือเม่ือเขา้ใจสารนั้นอยา่งถ่อง
แทแ้ลว้ควรพิจารณาสารนั้นให้ถ่ีถว้น รอบคอบก่อนท่ีจะแสดงปฏิกิริยาตอบโตก้ลบัเพื่อให้การ
ส่ือสารบรรลุจุดมุ่งหมาย 
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 อุปสรรคของการติดต่อส่ือสารในองค์การ 
 ถึงแมว้า่กระบวนการส่ือสารพื้นฐานจะมีความสัมพนัธ์กนัอยา่งเปิดเผยแต่วา่ก็ยงัมี
จุดบกพร่องอยู ่ซ่ึงอาจเกิดข้ึนจากการรับรู้และความล าเอียง ความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล โครงสร้างของ
องคก์าร ระยะห่างทางกายภาพ และความแตกต่างดา้นวฒันธรรม ลว้นสามารถท่ีจะเป็นอุปสรรคต่อการ
ส่ือสารไดท้ั้งนั้น ซ่ึงในประเด็นน้ีมีนกัวชิาการไดส้รุปถึงอุปสรรคของการติดต่อส่ือสารในองคก์าร
ดงัน้ี 
 ณฏัฐชุ์ดา  วิจิตรจามรี (2554, หนา้ 35-41) อธิบายไวว้า่ อุปสรรคท่ีส่งผลกระทบต่อการ
ส่ือสารในองคก์าร มีดงัน้ี 
 1. ปัญหาท่ีเกิดจากภาษา (Semantic problems)  
  หนา้ท่ีลม้เหลวของการส่ือสารเกิดข้ึนเม่ือผูรั้บสารตีความหมายเน้ือหาสารแตกต่างไป
จากความหมายท่ีผูส่้งสารตั้งใจจะส่งสาร  ปัญหาดา้นภาษาเกิดข้ึนเพราะค าต่าง ๆ ท่ีใชไ้ม่ไดมี้
ความหมายในตวัเอง แต่ผูใ้ชไ้ดมี้การตกลงกนัวา่ใหค้  าต่าง ๆ แทนความหมายใดแลว้เราก็ใชก้นัตามท่ีตก
ลง 
 2. การบิดเบือนสาร (Message distortion)  
  หนา้ท่ีลม้เหลวข้ึนเม่ือ(ส่งสารและผูรั้บสารขาดกรอบอา้งอิง (Frame of reference) 
ร่วมกนั มนุษยทุ์กคนมีความแตกต่างกนัในประสบการณ์ท่ีส่งผลท าให้การตีความหมายต่อส่ิงต่าง ๆ ท่ี
พบเห็นแตกต่างกนัดว้ย ผูส่้งสารและผูรั้บสารอาจมีคุณลกัษณะ พื้นฐานความเป็นมา ต าแหน่งงานใน
องคก์าร และวฒันธรรมแตกต่างกนั เป็นผลให้การตีความหมายสารแตกต่างกนัไป ผูรั้บสารสามารถ
บิดเบือนสารโดยการตั้งขอ้สันนิษฐานเก่ียวกบัส่ิงท่ีผูส้ารตอ้งการส่ือสาร ขอ้สันนิษฐานน้ีท าใหผู้รั้บสาร
เร่ิมถอดรหสัสารและลงมือกระท าก่อนท่ีจไดรั้บเน้ือหาสารทั้งหมด ซ่ึงส่ิงท่ีผูรั้บสารตีความหรือลงมือ
กระท าอาจไม่ใช่วตัถุประสงคข์องผูส่้งสารเลยก็ได ้
 3. การกรองขอ้มูลข่าวสาร (Filtration) 
  บางคร้ังผูส่้งสารกรองหรือตดัเน้ือหาสารบางอยา่งออกโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจ ซ่ึงท า
ใหผู้รั้บสารตีความเน้ือหาสารผดิพลาด ผูส่้งสารอาจจตั้งใจกรองขอ้มูลข่าวสารบางอยา่งออกเน่ืองจาก
เกรงกลวัปฏิกิริยาป้อนกลบัของผูรั้บสารหรือเห็นวา่ผูรั้บสารไม่มีเวลามากพอท่ีจะรับขอ้มูลทั้งหมด 
บางคร้ังผูส่้งสารอาจกรองขอ้มูลออกโดยไม่ตั้งใจถา้เขาไม่เขา้ใจปัญหาหรือประเด็นท่ีตอ้งการส่ือสาร 
การกรองขอ้มูลทั้ง 2 ลกัษณะน้ีท าให้เน้ือหาสารขาดขอ้มูลท่ีเพียงพอต่อการตีความและความเขา้ใจท่ี
ถูกตอ้งของผูรั้บสาร 
 4. เวลาในการส่งเน้ือหาสาร (Message Timing) 
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  เน้ือหาสารท่ีก าหนดเวลาสั้นมากท าใหผู้รั้บสารไม่มีเวลามากพอท่ีจะตีความสาร
อยา่งถูกตอ้ง และอาจลงมือกระท าในส่ิงท่ีไม่สอดคลอ้งกบัความตั้งใจของผูส่้งสาร หรือหากผูส้าร
ถ่ายทอดเน้ือหาสารก่อนเวลาท่ีตอ้งการให้เกิดการกระท านานมากเกินไป อาจท าให้ผูรั้บสารลืมและ
ไม่ไดท้  าตามความตั้งใจของผูส่้งสารก็ได ้นอกจากน้ีผูส่้งสารจะลงมือปฏิบติัเม่ือผูรั้บสารยอมรับ
เน้ือหาสารนั้น ซ่ึงความน่าเช่ือถือ และอ านาจของผูส่้งสารมีบทบาทอยา่งยิง่ท่ีจะท าใหผู้รั้บสาร
ยอมรับเน้ือหา ปัจจยัดา้นน้ีมีความส าคญัต่อการส่ือสารในองคก์าร เพราะต าแหน่งของผูส่้งสารจะ
ท าใหผู้ส่้งสารมีอ านาจเหนือผูรั้บสาร ความสัมพนัธ์แบบน้ีเป็นคุณลกัษณะส าคญัของการส่ือสาร
ระหวา่งผูบ้งัคบับญัชาและผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ถา้ผูบ้งัคบับญัชาไม่เห็นวา่ผูส่้งสารเป็นแหล่งสารท่ี
น่าเช่ือถือ ก็จะมีแนวโนม้ในการไม่ยอมรับสารนั้น 
 Robbins (2005) อธิบายไวว้า่มีอุปสรรคหลายประการท่ีเป็นตวัถ่วงหรือบิดเบือนการ
ส่ือสารอยา่งมีประสิทธิผล ซ่ึงประกอบดว้ย 
 1. การกลัน่กรองขอ้มูล (Filtering) 
  คือการท่ีผูส่้งสารจดัการกบัขอ้มูลโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีผูรั้บขอ้มูล
ช่ืนชอบ  ตวัก าหนดท่ีส าคญัของการกลัน่กรองขอ้มูลคือจ านวนล าดบัชั้นในโครงสร้างขององคก์าร 
ยิง่โครงสร้างมีล าดบัชั้นการบงัคบับญัชามาก จะยิง่เกิดการกลัน่กรองขอ้มูลมาก 
 2. การเลือกรับรู้ข่าวสาร (Selective Perception)  
  ผูรั้บข่าวสารจะไดย้นิส่ิงต่าง ๆ ในทางท่ีตนเลือก ตามความตอ้งการ แรงจูงใจ 
ประสบการณ์ ภูมิหลงั และลกัษณะส่วนบุคคลอ่ืน ไ นอกจากน้ีในการแปลหรือตีความหมาย
ขอ้ความเป็นความหมายนั้นผูรั้บข่าวสารมกัจินตนาการวา่ผูอ่ื้นและผูส่้งสารมีความสนใจและความ
คาดหวงัเหมือนตน  
 3. ขอ้มูลข่าวสารจ านวนมากเกินไป (Information Overload) 
  บุคคลแต่ละบุคคลมีความจ ากดัในการจดัการขอ้มูลข่าวสาร  คือ ถา้ขอ้มูลข่าวสาร
มีจ านวนมากเกินไป จะท าให้เกิดปัญหา ผูบ้ริหารจ านวนมากพบปัญหาคลา้ยกนั คือ ตอ้งเผชิญหรือ
ประสบกบัปัญหาการมีขอ้มูลจ านวนมากเกินกวา่ท่ีจะจดัการได ้เม่ือมีขอ้มูลมาเกินไป ส่ิงท่ีตามมา
คือ บุคคลผูน้ั้นจะเลือกรับ เพิกเฉย ขา้มเลยไป หรือหลงลืมไป โดยมิไดค้  านึงถึงขอ้มูลท่ีสูญหายไป 
หรือละเลยไป จะก่อใหเ้กิดการส่ือสารท่ีขาดประสิทธิผล 
 4. รูปแบบการส่ือสารท่ีแตกต่างกนัระหวา่งเพศ (Gender Styles) 
  ผูช้ายและผูห้ญิงจะใชก้ารส่ือสารแบบพดูคุยโดยมีเหตุผลท่ีแตกต่างกนั ความ
แตกต่างกนัทางเพศจึงกลายเป็นอุปสรรคประการหน่ึงของการส่ือสารท่ีมีประสิทธิผล 
 5. อารมณ์ (Emotion) 
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  ความรู้สึกขณะท่ีรับรู้ข่าวสารขอ้มูลจะมีอิทธิพลต่อการตีความหมายเร่ืองท่ีไดรั้บ 
กล่าวคือ บุคคลท่ีอยูใ่นสภาวะอารมณ์สูงสุดไม่วา่จะเป็นความสุขมากท่ีสุด หรือหดหู่อยา่งท่ีสุด จะ
เป็นตวัการท่ียบัย ั้งประสิทธิผลของการส่ือสารทั้งส้ิน  
 6. ภาษา (Language) 
  ถอ้ยค าต่าง ๆ มกัมีความหมายท่ีแตกต่างไปในแต่ละบุคคล ตวัแปรส าคญัท่ีมี
อิทธิพลต่อการแปลความหมายของถอ้ยค าท่ีใชไ้ดแ้ก่ อาย ุการศึกษา และภูมิหลงัทางการศึกษา 
 การติดต่อส่ือสารเป็นเคร่ืองมือส าคญัส าหรับบุคคลทุกฝ่าย ท่ีจะใชก้ารติดต่อส่ือสารใน
การปฏิบติังานใหส้ าเร็จลุลวงไดด้ว้ยดี โดยเฉพาะอยา่งยิง่นกับริหารจะตอ้งตระหนกัใหเ้ห็นถึง
ความส าคญัของการติดต่อส่ือสาร และไม่มองขา้มวา่การติดต่อส่ือสารเป็นเร่ืองเล็กท่ีไม่มีความส า
คยั มิเช่นนั้นจะเป็นอนัตรายต่อการบริหารองคก์ารเพราะบ่อยคร้ังปัญหาและอุปสรรคมกัจะเกิดจาก
การละเลย ไม่สนใจและไม่เห็นคุณค่า (วิเชียร  วทิยอุดม, 2554 : 234) 
 
แนวคิดเกีย่วกบับรรยากาศการส่ือสารในองค์การ 
 บรรยากาศการส่ือสารในองค์การมีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัอย่างอ่ืนขององคก์าร เช่น 
โครงสร้างระเบียบขอ้บงัคบั ขวญัและความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลในองคก์ารนั้น ถา้หากปรับปรุง
บรรยากาศของการส่ือสารให้ดีข้ึนแลว้ก็จะท าให้ประสิทธิภาพขององคก์ารสูงข้ึนดว้ย บรรยากาศ
ทางการส่ือสารมีความส าคญัต่อองคก์ารซ่ึงมีผลกระทบโดยตรงต่อประสิทธิภาพขององคก์าร ดงันั้น
องค์การจะตอ้งสร้างบรรยากาศทางการส่ือสารท่ีสร้างความพอใจให้แก่สมาชิกขององค์การ การ
สร้างความพอใจให้เกิดข้ึนหมายถึงการท าให้สมาชิกขององค์การรู้ข้อมูลต่างๆอย่างสมบูรณ์ 
องค์การจะตอ้งให้ขอ้มูลแก่บุคคลในองค์การจะต้องให้ข้อมูลแก่บุคคลในองค์การในปริมาณท่ี
เท่ากับความต้องการอยากรู้ของบุคคลในองค์การ ซ่ึงนักวิชาการได้อธิบายความหมายของ
บรรยากาศการส่ือสารไวด้งัน้ี 
 R.Wayne Pace and Don F.Faules (1994:100) กล่าวว่า บรรยากาศการส่ือสาร
ประกอบดว้ยการรับรู้ การประเมินเก่ียวกบัเหตุการณ์ทางการส่ือสาร พฤติกรรมมนุษย ์ การ
ตอบสนองต่อกนัของพนกังานความคาดหวงั ความขดัแยง้ และโอกาสการกา้วหนา้ในองคก์าร 
 เสนาะ ติเยาว ์ (2530:523) กล่าววา่ บรรยากาศการส่ือสารภายในองคก์ารประกอบดว้ย
พฤติกรรมคนการรับรู้เหตุการณ์ การตอบสนองระหวา่งบุคคล การคาดหวงั ความขดัแยง้ระหวา่ง
บุคคลและโอกาสท่ีบุคคลจะเจริญเติบโตในหน้าท่ีการงานตามระยะเวลาท่ีปฎิบติังานบรรยากาศ
ทางด้านวตัถุในองค์การจะกระทบการปฏิบติังาน  แต่บรรยากาศการส่ือสารภายในองค์การจะ
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กระทบต่อพฤติกรรมของคน การแสดงออก ความรู้สึกความคิดริเร่ิมในการสร้างงาน ความส าเร็จ
ของงาน และความกระตือรือร้นในการท างานท่ีจะท าใหง้านกา้วหนา้ 
 องค์ประกอบของบรรยากาศการส่ือสารขององค์การ 
 Goldhaber (1979) ไดอ้ธิบายถึงบรรยากาศการส่ือสารท่ีดีในองคก์ารวา่ประกอบดว้ย 
ปัจจยั 5 อยา่ง คือ  
 1. บรรยากาศท่ีสนับสนุนซ่ึงกนัและกนั คือ พนักงานรับรู้ว่าผูบ้งัคบับญัชาช่วยให้
พวกเขาสร้าง รักษา คุณค่า และความส าคญัในตวัเองไวไ้ดซ่ึ้งท าไดโ้ดย 
  1.1 การอธิบาย การไต่ถาม เพื่อขอขอ้มูลในเร่ืองต่าง ๆ 
  1.2 การท าความเขา้ใจและช่วยพนกังานหาทางแกไ้ขปัญหา 
  1.3 ซ่ือสัตยแ์ละเปิดเผยต่อกนัและกนั 
  1.4 ใหค้วามเสมอภาคและเท่าเทียมกนั ทั้งในเร่ืองความเช่ือใจและความเคารพ 
  1.5 พยายามท าความเขา้ใจ รับฟัง และแบ่งปันปัญหาร่วมกนั 
  1.6 ยนิดีรับฟังปัญหาและพฤติกรรมใหม่และพร้อมท่ีจะน าไปทดลองใช ้
 2. เปิดโอกาสใหพ้นกังานไดร่้วมกนัตดัสินใจ 
 3. ควรเช่ือมัน่ ความไวว้างใจในแหล่งสาร 
 4. มีการเปิดกวา้งทั้งในทางการพดูและการฟัง 
 5. มีการส่ือสารถึงเป้าหมายในการปฏิบติังานใหค้นภายในองคก์ารทราบ 
 R.Wayne Pace and Don F.Faules  (1994:100) ไดอ้ธิบายวา่บรรยากาศการส่ือสารมีค
วาม าสคญัต่อการเพิ่มผลผลิตขององค์การมากท่ีสุด เพราะบรรยากาศการส่ือสารตะส่งผลต่อความ
พยายามร่วมกนัหรือความส าเร็จร่วมกนัของสมาชิกในองคก์าร ประกอบดว้ยบรรยากาศการส่ือสาร 
6 ดา้น ไดแ้ก่  
 1. การค านึงถึงเป้าหมายการปฏิบติังานในระดบัสูง 
  หมายถึง การรับรู้ของบุคลากรว่าตนได้รับข้อมูลเก่ียวกับเป้าหมายสูงสุดของ
องคก์ารและหน่วยงาน ตลอดจนนโยบายต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เขา้ใจบทบาทหน้าท่ีของตนเองต่อการ
บรรลุเป้าหมายขององคก์าร หน่วยงานมีกลไกส่งเสริมใหเ้จา้หนา้ท่ีปฏิบติัตามเป้าหมายและนโยบาย
ท่ีก าหนดไว ้ท าให้เกิดความรู้สึกมุ่งมัน่ในการปฏิบติังานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององคก์ารอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 
 2. ความไวว้างใจ 
  หมายถึง การรับรู้ของบุคลากรว่าภายในองค์การมีการส่ือสารขอ้มูลต่อกนัด้วย
ความไวว้างใจ ยอมรับและเช่ือถือขอ้มูลท่ีไดรั้บ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



19 
 

 3. การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ 
  หมายถึง การรับรู้ของบุคลากรวา่ตนสามารถแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมใน
การตดัสินใจเก่ียวกบันโยบายท่ีเก่ียวอ้งกับการปฏิบติังาน กฏระเบียบต่าง ๆ ขององค์การ การ
ก าหนดเป้าหมายของหน่วยงาน รวมทั้ งการส่ือสารให้ข้อมูลแก่ผูบ้ ังคับบัญชา เพื่อให้บรรลุ
วตัถุประสงคข์องหน่วยงาน 
 4. การสนบัสนุนซ่ึงกนัและกนั 
  หมายถึง การรับรู้ของบุคลากรวา่องคก์ารสนบัสนุนให้ผูป้ฏิบติังานท างานเป็นทีม
ร่วมกนั และมีการส่ือสารเพื่อประสานงานกบัผูอ่ื้นในหน่วยงาน และระหวา่งหน่วยงาน 
 5. การเปิดเผยการส่ือสารจากผูบ้งัคบับญัชาสู่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
  หมายถึง การรับรู้ของบุคลากรว่าผูบ้ ังคับบัญชาให้ข้อมูลข่าวสารท่ีเก่ียวข้อง
โดยตรงกบัการปฏิบติังานแก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาอยา่งเปิดเผย จริงใจ และครบถว้นเพียงพอ ทั้งขอ้มูล
ระดบันโยบาย เป้าหมาย กฏระเบียบต่าง ๆ มาตรฐานในการปฏิบติังาน 
  การส่ือสารจากฝ่ายบริหารไปยงัพนกังาน และการส่ือสารจากพนกังานไปยงัฝ่าย
บริหารตอ้งมีความจริงใจและสร้างความไวว้างใจ การส่ือสารท่ีเปิดกวา้งไม่เพียงแต่สร้างความ
ไวว้างใจและความพึงพอใจของพนักงาน แต่ยงัสามารถส่งเสริมการไหลเวียนของขอ้มูล ความ
คิดเห็น ค าวิจารณ์ท่ีส าคญั การส่ือสารในแนวด่ิงท่ีซ่ือสัตย์และเปิดเผยจะท าให้เกิดการส่ือสาร
แนวตั้งในลกัษณะเดียวกนั (ณฏัฐชุ์ดา วจิิตรจามรี,2554: 287) 
 6. การรับฟังการส่ือสารจากผูใ้ตบ้งัคบับญัชาต่อผูบ้งัคบับญัชา 
  หมายถึง การรับรู้ของบุคลากรว่าตนมีอิสระในการเสนอความคิดเห็นหรือให้
ขอ้มูลต่าง ๆ ไดอ้ยา่งตรงไปตรงมาต่อผูบ้งัคบับญัชา และผูบ้งัคบับญัชาแสดงความยินดีท่ีจะรับฟัง
ขอ้เสนอแนะหรือขอ้คิดเห็นในปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบติังานของพยาบาลในหน่วยงานอย่าง
จริงจงัและต่อเน่ือง 
  พนักงานตอ้งการข้อมูลทั้งท่ีเก่ียวกบัภาระงานของตนเองและขอ้มูลท่ีจะท าให้
เขา้ใจกลยทุธ์และเป้าหมายโดยรวมขององคก์าร พนกังานตอ้งมีความรู้สึกภาคภูมิใจในองคก์าร ซ่ึง
พนกังานจะรู้สึกเช่นน้ีไดเ้ม่ือฝ่ายบริหารมีความจริงใจและมีการให้ขอ้มูลแก่พนกังาน แมว้า่องคก์าร
จะมีปัยหาหรือขอ้ผดิพลาดก็ตาม พนกังานในทุกระดบัตอ้งการทราบถึงส่ิงท่ีเกิดข้ึนในองคก์ารและ
สาเหตุท่ีเกิดข้ึน องคก์ารจึงควรใหข้อ้มูลพนกังานเก่ียวกบัแผนงาน ปัญหา ความเปล่ียนแปลงภายใน
องคก์าร รวมถึงเหตุผลท่ีอยูเ่บ้ืองหลงั หรือส่ิงใดก็ตามท่ีมีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของพนกังาน 
นอกจากน้ีองคก์ารควรสนบัสนุนการอภิปรายอยา่งเสรีระหวา่งผูใ้ตบ้งัคบับญัชาและผูบ้งัคบับญัชา 
และระหวา่งผูใ้ตบ้งัคบับญัชาดว้ยกเัอง พนกังานท่ีไดรั้บแจง้ขอ้มูลจากฝ่ายบริหารจะรู้สึกถึงคุณค่า
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ภายในตนเองและความไวว้างใจท่ีไดรั้บจากผูบ้ริหารซ่ึงจะท าให้พนกังานให้ความร่วมมือมากข้ึน
และอุทิศแรงกายแรงใจเพื่อท างานใหบ้รรลุเป้าหมายขององคก์าร (ณฏัฐชุ์ดา วจิิตรจามรี,2554: 287) 
 สรุปได้ว่า บรรยากาศการส่ือสารในองค์การ มีความส าคญัและจะท าให้บุคคลากรมี
ปฏิกริยาตอบสนองต่อกิจกรรมทุกอย่างขององค์การ คือ เป็นการรับรู้ของแต่ละคนท่ีจะก่อให้เกิด
ทศันคติ การคาดหวงัและความพอใจหรือไม่พอใจของคน นอกจากน้ีจะช่วยกระตุน้การท างานให้มี
ประสิทธิภาพยิง่ข้ึนและบรรลุเป้าหมายองคก์ารต่อไป  
 นอกจากน้ีผูว้ิจยัไดศึ้กษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบับรรยากาศการส่ือสารภายในองค์กร
โดยสรุปดงัน้ี 
 งานวิจยัของวนิดา เตชะวิศิษฐ์พงษ์ (2541) ศึกษาเก่ียวกบัความคิดเห็นของเจา้หน้าท่ี
ระดบับริหารชั้นตน้และเจา้หน้าท่ีระดบัปฏิบติัการของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเก่ียวกบั
บรรยากาศการส่ือสารในองค์การ ผลการศึกษาพบวา่ (1) ความคิดเห็นของเจา้หน้าท่ีระดบับริหาร
ชั้นตน้และเจา้หนา้ท่ีระดบัปฏิบติัการของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเก่ียวกบับรรยากาศการ
ส่ือสารในองค์การ โดยภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับปานกลางค่อนข้างน้อย  (2) ไม่มี
ความสัมพนัธ์ระหว่าง เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อายุงาน และต าแหน่งกบัความคิดเห็นเก่ียวกบั
บรรยากาศการส่ือสารในองค์การ งานวิจยัของเรวตัร สมบติัทิพย ์ (2543) ไดว้ิจยัเร่ือง “การ
ติดต่อส่ือสารในองคก์าร: กรณีศึกษาบริษทัซีเกทเทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ ากดั” พบวา่ พนกังาน
มีความคิดเห็นต่อการติดต่อส่ือสารในองค์การอยู่ในระดบัปานกลาง โดยมีความคิดเห็นต่อการ
ติดต่อส่ือสารดา้นคุณภาพของส่ือท่ีใชใ้นองคก์ารมากท่ีสุด รองลงมาคือ ในดา้นบรรยากาศของการ
ติดต่อส่ือสารในองคก์าร ปัจจยัทางดา้นเพศอายุ ระดบัต าแหน่ง และระดบัการศึกษาของพนกังาน
ต่างกนั พนกังานมีความคิดเห็นต่อการติดต่อส่ือสารแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.05 ยกเวน้ปัจจยัทางดา้นระยะเวลาในการท างาน พนกังานมีความคิดเห็นต่อการติดต่อส่ือสารไม่
แตกต่างกนัส่วนวิธีการส่ือสารดว้ยลายลกัษณ์อกัษร วิธีการส่ือสารดว้ยวาจา และวิธีการส่ือสารท่ี 
เก่ียวข้องกับเทคโนโลยีต่างกันพนักงานมีระดับความคิดเห็นต่อวิธีการส่ือสารภายในองค์การ
แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  ต่อมาเป็นงานวิจยัของอุษา แกว้อ าภา (2545) 
ศึกษาเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ระหวา่งบรรยากาศการส่ือสารขององค์การ การเพิ่มคุณค่าในงานกบั
คุณภาพชีวิตการท างานของพยาบาลประจ าการ หน่วยงานอุบติัเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลศูนย ์
ผลการวิจยัพบว่า 1. บรรยากาศการส่ือสารขององค์การ และการเพิ่มคุณค่าในงานของพยาบาล
ประจ าการ อยู่ในระดบัสูง และคุณภาพชีวิตการท างานของพยาบาลประจ าการ อยู่ในระดบัปาน
กลาง 3. บรรยากาศการส่ือสารขององค์การ การเพิ่มคุณค่าในงาน มีความสัมพนัธ์ทางบวกระดบั
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ปานกลางกบัคุณภาพชีวติการท างานของพยาบาลประจ าการ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (r 
=.603 และ .557 ตามล าดบั) 
 ในการศึกษางานวิจยัของอารียา จุ้ยจ าลอง (2545) ศึกษาเก่ียวกับการส ารวจความ
คิดเห็นของบุคลากรต่อบรรยากาศการติดต่อส่ือสารภาย ในองคก์าร : กรณีศึกษาสถาบนัราชภฏับา้น
สมเด็จเจ้าพระยา ผลการศึกษาพบว่า ความคิดเห็นของบุคลากรของสถาบนัราชภฏับ้านสมเด็จ
เจา้พระยา ท่ีเก่ียวกบับรรยากาศการติดต่อส่ือสารในองคก์าร โดยภาพรวมมีความพึงพอใจ ในระดบั
ปานกลางค่อนขา้งมาก  ในขณะท่ีงานวจิยัของปนฏัดา สังขแ์กว้ (2549) ศึกษาเก่ียวกบัความสัมพนัธ์
ระหวา่งรูปแบบและบรรยากาศการส่ือสารภายในองคก์ารกบัการพฒันาสู่การเป็นองคก์ารแห่งการ
เรียนรู้ : กรณีศึกษา บริษทั กฤษดามหานคร จ ากดั (มหาชน) ผลการศึกษาพบวา่ (1) บรรยากาศการ
ส่ือสารภายในองค์การของบริษทักฤษดามหานคร จ ากดั (มหาชน) อยู่ในระดบัปานกลาง โดย
องคก์ารใหข้อ้มูลและข่าวสารท่ีเพียงพอแก่พนกังานมากท่ีสุด  (2) เพศ และการท างานในสายงานท่ี
แตกต่างกนัจะมีความคิดเห็นต่อบรรยากาศการส่ือสารภายในองคก์ารแตกต่างกนั ในขณะท่ีระดบั
การศึกษา อายุงาน อายุ ต  าแหน่งงาน และสถานท่ีปฏิบติังานแตกต่างกันจะมีความคิดเห็นต่อ
บรรยากาศการส่ือสารภายในองค์การไม่แตกต่างกนั และงานวิจยัของนภางค์ดาว มาด้วง (2550) 
ศึกษาเก่ียวกับความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศการส่ือสารในองค์การและแรงจูงใจกับการ
ด าเนินงานประกนัคุณภาพการพยาบาลของ พยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลชุมชน เขต 13 กระทรวง
สาธารณสุข  ผลการศึกษาพบว่า (1) บรรยากาศการส่ือสารในองค์การในการด าเนินงานประกนั
คุณภาพการพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลชุมชนอยู่ในระดบัมาก  (2) บรรยากาศการ
ส่ือสารในองค์การมีความสัมพนัธ์ทางบวกระดบัปานกลางกบัการด าเนินงานประกนัคุณภาพการ
พยาบาลของพยาบาลวชิาชีพโรงพยาบาลชุมชน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
  
กรอบแนวคิดส าหรับการวจัิยในคร้ังนี้ 
 จากการทบทวนวรรณกรรมในด้านบรรยากาศการส่ือสารภายในองค์กรคร้ังน้ีได้
ท าการศึกษาองค์ประกอบของบรรยากาศการส่ือสารของ R.Wayne Pace and Don F.Faules  
(1994:100) โดยน ามาเป็นแบบการศึกษาบรรยากาศการส่ือสารท่ีมีมาตรฐานและใช้กันอย่าง
กวา้งขวางเพราะสามารถให้ผลการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพต่อการศึกษา โดยกรอบการศึกษา
บรรยากาศการส่ือสารแบ่งออกเป็น 6 ดา้น ได้แก่  ดา้นความไวว้างใจ ดา้นการมีส่วนร่วมในการ
ตดัสินใจ ดา้นการสนบัสนุนซ่ึงกนัและกนั  ดา้นการเปิดเผยการส่ือสารจากบนลงล่าง  ดา้นการรับ
ฟังการส่ือสารจากล่างข้ึนบน และดา้นการค านึงถึงเป้าหมายการปฏิบติังานในระดบัสูง ซ่ึงสามารถ
ก าหนดภาพรวมของกรอบแนวคิดในการศึกษา เป็นดงัแสดงในภาพท่ี 1 
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ภาพท่ี 1  กรอบแนวคิดรูปแบบการศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกบับรรยากาศการส่ือสารภายในองคก์ร

ของพนกังานโรงแรมโมเวนพิค รีสอร์ท แอนด ์สปา กะรนบีช ภูเก็ต 
 
 

ตวัแปรตน้ ตวัแปรตาม 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
1. เพศ 
2. อาย ุ
3. ระดบัการศึกษา 
4. ระยะเวลาในการปฏิบติังาน 

บรรยากาศในการส่ือสารภายในองค์กร 
1. ความไวว้างใจ 
2. การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ 
3. การสนบัสนุนซ่ึงกนัและกนั 
4. การเปิดเผยการส่ือสารจากบนลงล่าง 
5. การรับฟังการส่ือสารจากล่างข้ึนบน 
6. การค านึงถึงเป้าหมายการปฏิบติังานใน

ระดบัสูง    ส
ำนกัหอ
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บทที ่3 

วธีิด ำเนินกำรวจัิย 
 
 การวจิยัในคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อวเิคราะห์ถึงความคิดเห็นเก่ียวกบับรรยากาศการ
ส่ือสารภายในองคก์รของพนกังานโรงแรมโมเวนพิค รีสอร์ท แอนด ์สปา กะรนบีช ภูเก็ต และ
เปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกบับรรยากาศการส่ือสารภายในองคก์รของพนกังานโรงแรมโม
เวนพิค รีสอร์ท แอนด ์สปา กะรนบีช ภูเก็ตท่ีมีเพศ อาย ุระดบัการศึกษา ระยะเวลาในการปฏิบติังาน
แตกต่างกนั การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการวจิยัเชิงปริมาณ และเพื่อใหส้อดคลอ้งตามวตัถุประสงคข์อง
การศึกษาจึงไดก้ าหนดระเบียบวธีิวจิยั ซ่ึงประกอบดว้ยการเลือกแหล่งขอ้มูล กลุ่มตวัอยา่งประชากร 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั การรวบรวมขอ้มูล ขั้นตอนการศึกษา การวเิคราะห์ขอ้มูล และการสร้าง
เกณฑท่ี์ใชใ้นการวจิยั ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
 1. แหล่งขอ้มูล 
 2. กลุ่มตวัอยา่งประชากร 
 3. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา 
 4. การทดสอบเคร่ืองมือ 
 5. การวเิคราะห์ขอ้มูลและสถิติท่ีใช ้
 

1.  แหล่งข้อมูล 
 1.1                    (Primary Data)                           บรรยากาศการ
ส่ือสารภายในองค์กรของพนักงานโรงแรมโมเวนพิค รีสอร์ท แอนด์ สปา  กะรนบีช ภูเก็ต 
                            โดยการเก็บแบบสอบถามกับกลุ่มตวัอย่างในการวิจัยคร้ังน้ี ซ่ึง
หมายถึงพนกังานในโรงแรมโมเวนพิค รีสอร์ท แอนด ์สปา กะรนบีช ภูเก็ต จ านวน 154 คน    
 1.2      ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data)                        ก่ ขอ้มูลท่ีไดจ้าก
เอกสา งานวิจยัต่างๆ                 บรรยากาศการส่ือสารภายในองค์กร หลกัการ แนวคิด ทฤษฎี
ของการส่ือสารภายในองคก์ร โดยการหาขอ้มูลเหล่าน้ีจากการศึกษาคน้ควา้จากหนงัสือ บทความ
ทางวชิาการ เวบ็ไซตแ์ละเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงขอ้มูลประเภทต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบังานวจิยั 

 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



24 

2. กลุ่มตัวอย่ำงประชำกร 
                                               พนักงานระดับปฏิบติัการ
โรงแรมโมเวนพิค รีสอร์ท แอนด์ สปา กะรนบีช ภูเก็ต  จ  านวน 154                              
                เจาะจง (Purposive Random Sampling) โดย                 บ   จากกลุ่ม
ตวัอยา่งในโรงแรมโมเวนพิค รีสอร์ท แอนด์ สปา กะรนบีช ภูเก็ตซ่ึงเป็นพนกังานระดบัปฏิบติัการ
จ านวน 154 คน 
 

3. เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในกำรศึกษำ 
 ในการศึกษาคร้ังน้ีผูว้ิจยัได้ก าหนดเคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษา ได้แก่ แบบสอบถาม
                            .) แบบสอบถาม (Questionnaire) ซ่ึงไดส้ร้างข้ึนตามวตัถุประสงค์
และกรอบแนวคิดท่ีก าหนดไวข้า้งตน้ ลกัษณะของแบบสอบถามเป็นแบบสอบถาม 1 ชุด แบ่งเป็น  
3 ส่วน คือ 
 ส่วนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามท่ีเก่ียวกบัขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุ
ระดบัการศึกษา และระยะเวลาในการปฏิบติังานในโรงแรมโมเวนพิค รีสอร์ท แอนด์ สปา กะรนบีช 
ภูเก็ต ค าถามมีทั้งหมด 4 ขอ้ ลกัษณะเป็นแบบก าหนดใหเ้ลือกตอบ 
 ส่วนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบับรรยากาศการส่ือสารภายในองคก์ร 
ใน 6 ด้าน คือ ความไวว้างใจ การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ การสนับสนุนซ่ึงกนัและกัน การ
เปิดเผยการส่ือสารจากบนลงล่าง การรับฟังการส่ือสารจากล่างข้ึนบน การค านึงถึงเป้าหมายการ
ปฏิบติังานในระดบัสูงโดยลกัษณะเป็นแบบสอบถามชนิดจดัอนัดบัคุณภาพแบ่งเป็น 5 ระดบั จาก
มากท่ีสุด ไปนอ้ยท่ีสุด  ค  าถามมีทั้งหมด 24 ขอ้ 
 การวดัตวัแปรของแบบสอบถามขอ้น้ี เป็นการวดัแบบมาตรวดัระดบั 5 ระดบั ตาม
แนวคิดของ Likert Scale โดยท่ี 
 ระดบัท่ี 1 หมายถึง ความคิดเห็นอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 
 ระดบัท่ี 2 หมายถึง ความคิดเห็นอยูใ่นระดบันอ้ย 
 ระดบัท่ี 3 หมายถึง ความคิดเห็นอยูใ่นระดบัปานกลาง 
 ระดบัท่ี 4 หมายถึง ความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก 
 ระดบัท่ี 5 หมายถึง ความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
 นอกจากน้ีเพื่อให้การแปลค่าระดบัคะแนนมีความชดัเจนถูกตอ้งเป็นมาตรฐาน ผูว้ิจยั
ไดก้  าหนดเกณฑ์การแปลผลระดบัคะแนนตามทศันะของ Best (Best, J.W. and Khan, J.V. 1998: 
266) โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
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ระดบัคะแนน  1.00-1.80 หมายถึง พนกังานระดบัปฏิบติัการของโรงแรมฯมี

ความคิดเห็นอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 
ระดบัคะแนน  1.81-2.60 หมายถึง พนกังานระดบัปฏิบติัการของโรงแรมฯมี

ความคิดเห็นอยูใ่นระดบันอ้ย 
ระดบัคะแนน  2.61-3.40 หมายถึง พนกังานระดบัปฏิบติัการของโรงแรมฯมี

ความคิดเห็นอยูใ่นระดบัปานกลาง 
ระดบัคะแนน  3.41-4.20 หมายถึง พนกังานระดบัปฏิบติัการของโรงแรมฯมี

ความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก 
ระดบัคะแนน  4.21-5.00 หมายถึง พนกังานระดบัปฏิบติัการของโรงแรมฯมี

ความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
  
 ส่วนท่ี 3  เป็นขอ้เสนอแนะทัว่ไป โดยค าถามปลายเปิดเพื่อใหผู้ต้อบแบบสอบถามได้
แสดงความคิดเห็นเก่ียวกบับรรยากาศการส่ือสารภายในองคก์รอยา่งอิสระ 
 

4. กำรทดสอบเคร่ืองมอื 
 ผูศึ้กษาวิจยัไดน้ าแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนมาใชส้ าหรับการศึกษาวิจยัไปทดสอบความ
เท่ียงตรงและทดสอบความเช่ือมัน่ โดยวธีิการดงัน้ี 
 4.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบั การส่ือสารภายในองคก์รและบรรยากาศ
การส่ือสารภายในองคก์ร น ามาเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 
 4.2 การหาความเท่ียงตรง (Validity) โดยน าแบบสอบถามไปเสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญดา้น
การสร้างเคร่ืองมือวิจยั เพื่อท าการตรวจความถูกตอ้งตรงในเชิงเน้ือหา (Content Validity) ของ
ค าถามในแต่ละขอ้วา่ตรงตามจุดมุ่งหมายของการศึกษาวิจยัน้ีหรือไม่ และก็น ามาท าการแกไ้ขตามท่ี
ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการสร้างเคร่ืองมือวจิยัแนะน าแลว้ด าเนินการในขั้นต่อไป 
 4.3 น าแบบสอบถามท่ีแกไ้ขตามค าแนะน า แลว้มาด าเนินการทดสอบ (Pre-test) กบั
พนกังานระดบัปฏิบติัการ ปรับปรุงรูปแบบสอบถามอีกคร้ัง แลว้น าเสนอผูเ้ช่ียวชาญดา้นการสร้าง
เคร่ืองมือวจิยัเพื่อแกไ้ขปรับปรุงจนไดเ้คร่ืองมือวดัท่ีมีประสิทธิภาพ 
 4.4 น าแบบสอบถามฉบบัสมบูรณ์ไปสอบถามกบักลุ่มตวัอยา่ง 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



26 

5. กำรวเิครำะห์ข้อมูลและสถิติทีใ่ช้ 
 การวเิคราะห์ขอ้มูล ผูว้จิยัด าเนินกระบวนการวเิคราะห์ขอ้มูล เพื่อหาค่าสถิติ ดงัน้ี  
 5.1 น าขอ้มูลจากแบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ 
อายุ ระดบัการศึกษา และระยะเวลาในการปฏิบติังานในโรงแรมโมเวนพิค รีสอร์ท แอนด์ สปา   
กะรนบีช ภูเก็ต มาวเิคราะห์โดยใชรู้ปแบบการแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ  
 5.2 น าขอ้มูลจากแบบสอบถามเก่ียวกบัความคิดเห็นเก่ียวกบับรรยากาศการส่ือสาร
ภายในองค์กร ใน 6 ดา้น คือ ความไวว้างใจ การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ การสนบัสนุนซ่ึงกนั
และกนั การเปิดเผยการส่ือสารจากบนลงล่าง การรับฟังการส่ือสารจากล่างข้ึนบน การค านึงถึง
เป้าหมายการปฏิบติังานในระดบัสูง มาวเิคราะห์โดยใชรู้ปแบบค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 5.3 การวเิคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกบับรรยากาศการส่ือสารภายในองคก์ร
ของพนกังานโรงแรมโมเวนพิค รีสอร์ท แอนด์ สปา  กะรนบีช ภูเก็ตท่ีมีเพศ อายุ ระดบัการศึกษา 
และระยะเวลาในการปฏิบติังาน วิเคราะห์โดยใชก้ารทดสอบค่าที (t-test)  และการทดสอบค่าเอฟ 
(F-test) 
 จากการศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลขา้งตน้เหล่าน้ีผูว้ิจยัใชเ้ป็นกรอบแนวคิดในการวิจยั เพื่อใช้
ด าเนินการส ารวจตามวตัถุประสงคข์องงานวจิยั                                              
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บทที ่4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 
 ในการวิเคราะห์ขอ้มูลของการศึกษาวิจยัเร่ือง “ความคิดเห็นเก่ียวกบับรรยากาศการ
ส่ือสารภายในองคก์รของพนกังานโรงแรมโมเวนพิค รีสอร์ท แอนด์ สปา กะรนบีช ภูเก็ต” ผูว้ิจยัได้
น าขอ้มูลท่ีเก็บมาวิเคราะห์ตามวตัถุประสงค์ของการวิจยัโดยน าเสนอผลการวิเคราะห์ไว ้ 3 ส่วน
ดงัต่อไปน้ี  
 ส่วนท่ี 1  ขอ้มูลส่วนบุคคลของพนกังาน  
 ส่วนท่ี 2  ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเก่ียวกบับรรยากาศการส่ือสารภายในองค์กร
ของพนกังานโรงแรมโมเวนพิค รีสอร์ท แอนด ์สปา กะรนบีช ภูเก็ต 
 ส่วนท่ี 3  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกับบรรยากาศการ
ส่ือสารภายในองคก์รของพนกังานโรงแรมโมเวนพิค รีสอร์ท แอนด์ สปา กะรนบีช ภูเก็ตท่ีมีเพศ 
อาย ุระดบัการศึกษา ระยะเวลาในการปฏิบติังานแตกต่างกนั 
 

ส่วนที ่1 ข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน 
 

ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม แบ่งเป็น เพศ อาย ุระดบัการศึกษาและระเวลาใน
การปฏิบติังาน ผูว้ิจยัใชส้ถิติร้อยละร่วมในการวเิคราะห์ รายละเอียดปรากฎตามตารางต่อไปน้ี 
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ตารางท่ี 1 แสดงขอ้มูลส่วนบุคคลของพนกังานโรงแรมโมเวนพิค รีสอร์ท แอนด์ สปา กะรนบีช 
ภูเก็ต 

 
ขอ้มูลส่วนบุคคล จ านวน ร้อยละ 

เพศ   
 ชาย 35 22.7 
 หญิง 119 77.3 

รวม 154 100.0 
อาย ุ   
 ต ่ากวา่ 20 ปี 6 3.9 
 21-30 ปี 54 35.1 
 31-40 ปี 44 28.6 
 41-50 ปี 27 17.5 
 51 ปีข้ึนไป 23 14.9 

รวม 154 100.0 
ระดบัการศึกษา   
 ต ่ากวา่ปริญญาตรี 15 9.7 
 ปริญาตรี 106 68.8 
 สูงกวา่ปริญญาตรี 33 21.4 

รวม 154 100.0 
ระยะเวลาในการปฏิบติังาน   
 นอ้ยกวา่ 1 ปี 19 12.3 
 1-5 ปี 71 46.1 
 6-10 ปี 27 17.5 
 10 ปีข้ึนไป 37 24.0 

รวม 154 100.0 
 
 จากตารางท่ี 1 พบวา่ พนกังานโรงแรมโมเวนพิค รีสอร์ท แอนด์ สปา กะรนบีช ภูเก็ต 
โดยส่วนใหญ่เพศหญิง จ านวน 119 คน คิดเป็นร้อยละ 77.3 และเพศชาย จ านวน 35 คน คิดเป็นร้อย
ละ 22.7 
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 อายุ พบวา่ พนกังานโรงแรมโมเวนพิค รีสอร์ท แอนด์ สปา กะรนบีช ภูเก็ต โดยส่วน
ใหญ่อายุระหว่าง 21-30 ปี จ  านวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 35.1 รองลงมาอายุระหว่าง 31-40 ปี 
จ  านวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 28.6 อายรุะหวา่ง 41-50 ปี จ  านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 17.5 อายุ 51 
ปีข้ึนไป จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 14.9 และอายตุ  ่ากวา่ 20 ปี จ  านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 3.9 
 ระดบัการศึกษา พบวา่ พนกังานโรงแรมโมเวนพิค รีสอร์ท แอนด์ สปา กะรนบีช ภูเก็ต 
โดยส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี จ านวน 106 คน คิดเป็นร้อยละ 68.8 รองลงมาสูงกว่า
ปริญญาตรี จ านวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 21.4 และต ่ากวา่ปริญญาตรี จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 
9.7 
 ระยะเวลาในการปฏิบติังาน พบวา่ พนกังานโรงแรมโมเวนพิค รีสอร์ท แอนด์ สปา กะ
รนบีช ภูเก็ต โดยส่วนใหญ่มีระยะเวลาการปฏิบติังานระหวา่ง 1-5 ปี จ  านวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 
46.1 รองลงมาตั้งแต่ 10 ปีข้ึนไป จ านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 24.0 ระหวา่ง 6-10 ปี จ  านวน 27 คน 
คิดเป็นร้อยละ 17.5 และนอ้ยกวา่ 1 ปี จ  านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 12.3 
 

ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเกีย่วกบับรรยากาศการส่ือสารภายในองค์กรของ
พนักงานโรงแรมโมเวนพคิ รีสอร์ท แอนด์ สปา กะรนบีช ภูเกต็ 
 
ตารางท่ี 2 แสดงค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นเก่ียวกบับรรยากาศการ

ส่ือสารภายในองค์กรของพนกังานโรงแรมโมเวนพิค รีสอร์ท แอนด์ สปา กะรนบีช 
ภูเก็ต ดา้นความไวว้างใจ 

 
ความไวว้างใจ   S.D แปลผล 

1. ผูบ้ริหารใหข้อ้มูลท่ีถูกตอ้ง ชดัเจน เช่ือถือได ้กบั
ท่านเสมอ 

2.86 0.95 ปานกลาง 

2. ท่านยนิดีและเตม็ใจในการร่วมงานกบัโรงแรมโม
เวนพิค รีสอร์ท แอนด ์สปา กะรนบีช ภูเก็ต 

3.28 1.11 ปานกลาง 

3. ผูบ้ริหารมอบหมายงานส าคญัใหท้่านท า เช่น ใหเ้ขา้
ประชุมแทน 

2.90 0.88 ปานกลาง 

4. พนกังานในโรงแรมฯ พดูคุย ใหข้อ้มูลเร่ืองงานดว้ย
ความเช่ือใจกนั 

3.01 0.78 ปานกลาง 

รวม 3.01 0.93 ปานกลาง 
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 จากตารางท่ี 2 พบว่า ความคิดเห็นเก่ียวกบับรรยากาศการส่ือสารภายในองค์กรของ
พนกังานโรงแรมโมเวนพิค รีสอร์ท แอนด์ สปา กะรนบีช ภูเก็ต ดา้นความไวว้างใจโดยภาพรวมอยู่
ในระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียอนัดบัแรก
ไดแ้ก่ ท่านยนิดีและเตม็ใจในการร่วมงานกบัโรงแรมโมเวนพิค รีสอร์ท แอนด์ สปา กะรนบีช ภูเก็ต 
มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.28 รองลงมา ไดแ้ก่ พนกังานในโรงแรมฯ พูดคุย ให้ขอ้มูลเร่ืองงานดว้ยความเช่ือ
ใจกนั มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.01  ผูบ้ริหารมอบหมายงานส าคญัให้ท่านท า เช่น ให้เขา้ประชุมแทน มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.90 และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียเป็นอนัดบัสุดทา้ย ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารให้ขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง ชดัเจน 
เช่ือถือได ้กบัท่านเสมอ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.86 
 
ตารางท่ี 3 แสดงค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นเก่ียวกบับรรยากาศการ

ส่ือสารภายในองค์กรของพนกังานโรงแรมโมเวนพิค รีสอร์ท แอนด์ สปา กะรนบีช 
ภูเก็ต ดา้นการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 

 
การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ   S.D แปลผล 

1. ท่านเสนอความคิดเห็นต่าง ๆ เก่ียวกบัการบริหาร
จดัการโรงแรมฯ ต่อผูบ้ริหารเสมอ 

2.82 0.95 ปานกลาง 

2. ท่านมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย เป้าหมาย 
และกฏระเบียบในการปฏิบติังาน 

3.00 0.89 ปานกลาง 

3. ผูบ้ริหารเปิดโอกาสใหพ้นกังานมีส่วนร่วมในการ
แสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัการบริหารงานโรงแรมฯ 
อยา่งสม ่าเสมอ 

2.68 1.01 ปานกลาง 

4. ท่านใหข้อ้มูลแก่ท่ีเป็นประโยชน์แก่ผูบ้ริหารเพื่อใช้
ประกอบการตดัสินใจก าหนดเป้าหมายการท างาน
ของโรงแรมฯ 

2.79 0.94 ปานกลาง 

รวม 2.82 0.95 ปานกลาง 
 
 จากตารางท่ี 3 พบว่า ความคิดเห็นเก่ียวกบับรรยากาศการส่ือสารภายในองค์กรของ
พนกังานโรงแรมโมเวนพิค รีสอร์ท แอนด ์สปา กะรนบีช ภูเก็ต ดา้นการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ
โดยภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 2.82 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ีย
อนัดบัแรกไดแ้ก่ ท่านมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย เป้าหมาย และกฏระเบียบในการปฏิบติังาน
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มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.00 รองลงมา ได้แก่ ท่านเสนอความคิดเห็นต่าง ๆ เก่ียวกบัการบริหารจดัการ
โรงแรมฯ ต่อผูบ้ริหารเสมอ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.82  ท่านใหข้อ้มูลแก่ท่ีเป็นประโยชน์แก่ผูบ้ริหารเพื่อ
ใชป้ระกอบการตดัสินใจก าหนดเป้าหมายการท างานของโรงแรมฯ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.79 และขอ้ท่ี
มีค่าเฉล่ียเป็นอนัดบัสุดทา้ย ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารเปิดโอกาสให้พนกังานมีส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็นเก่ียวกบัการบริหารงานโรงแรมฯ อยา่งสม ่าเสมอ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.68 
 
ตารางท่ี 4 แสดงค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นเก่ียวกบับรรยากาศการ

ส่ือสารภายในองค์กรของพนกังานโรงแรมโมเวนพิค รีสอร์ท แอนด์ สปา กะรนบีช 
ภูเก็ต ดา้นการสนับสนุนซ่ึงกนัและกนั 

 
การสนับสนุนซ่ึงกันและกนั   S.D แปลผล 

1. ท่านสามารถประสานงานกบัหน่วยงานในโรงแรมฯ 
ไดดี้ 

3.03 1.03 ปานกลาง 

2. เพื่อนร่วมงานพร้อมท่ีจะใหข้อ้มูลและค าแนะน าใน
การแกไ้ขปัญหาในระหวา่งการท างานไดดี้ 

3.35 0.98 ปานกลาง 

3. เพื่อนร่วมงานรับฟังแลกเปล่ียนความคิดเห็น และให้
ความร่วมมือในการท างานกบัท่านเป็นอยา่งดี 

3.23 0.93 ปานกลาง 

4. ท่านพร้อมจะช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานดว้ยความ
จริงใจและปรารถนาดีต่อกนั 

2.36 1.03 นอ้ย 

รวม 2.99 0.99 ปานกลาง 
 
 จากตารางท่ี 4 พบว่า ความคิดเห็นเก่ียวกบับรรยากาศการส่ือสารภายในองค์กรของ
พนกังานโรงแรมโมเวนพิค รีสอร์ท แอนด์ สปา กะรนบีช ภูเก็ต ดา้นการสนับสนุนซ่ึงกันและกัน
โดยภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 2.99 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ีย
อนัดบัแรกได้แก่ เพื่อนร่วมงานพร้อมท่ีจะให้ขอ้มูลและค าแนะน าในการแกไ้ขปัญหาในระหว่าง
การท างานไดดี้ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.35 รองลงมา ไดแ้ก่ เพื่อนร่วมงานรับฟังแลกเปล่ียนความคิดเห็น 
และให้ความร่วมมือในการท างานกับท่านเป็นอย่างดี มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.23  ท่านสามารถ
ประสานงานกบัหน่วยงานในโรงแรมฯ ไดดี้ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.03 และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียเป็นอนัดบั
สุดท้าย ได้แก่ ท่านพร้อมจะช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานด้วยความจริงใจและปรารถนาดีต่อกัน มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.36 
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ตารางท่ี 5 แสดงค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นเก่ียวกบับรรยากาศการ
ส่ือสารภายในองค์กรของพนกังานโรงแรมโมเวนพิค รีสอร์ท แอนด์ สปา กะรนบีช 
ภูเก็ต ดา้นการเปิดเผยการส่ือสารจากบนลงล่าง 

 
การเปิดเผยการส่ือสารจากบนลงล่าง   S.D แปลผล 

1. ผูบ้ริหารใหข้อ้มูลการด าเนินงานของโรงแรมผา่น
ช่องทางต่าง ๆเช่น การประชุม บอร์ดประชาสัมพนัธ์  

2.52 1.07 นอ้ย 

2. ผูบ้ริหารใหข้อ้มูลการด าเนินงานของโรงแรมเป็น
ลายลกัษณ์อกัษรกบัพนกังานอยา่งครบถว้น  

2.51 1.04 นอ้ย 

3. ท่านรับทราบขอ้มูลข่าวสารจากการบอกกล่าวของ
ผูบ้ริหาร 

2.54 1.10 นอ้ย 

4. ผูบ้ริหารน ามติจากการประชุมมาช้ีแจงหรือติด
ประกาศในหน่วยงานทราบ เช่น การเปล่ียนแปลง
วธีิการปฏิบติังาน 

2.75 1.04 ปานกลาง 

รวม 2.58 1.06 นอ้ย 
 
 จากตารางท่ี 5 พบว่า ความคิดเห็นเก่ียวกบับรรยากาศการส่ือสารภายในองค์กรของ
พนกังานโรงแรมโมเวนพิค รีสอร์ท แอนด์ สปา กะรนบีช ภูเก็ต ดา้นการเปิดเผยการส่ือสารจากบน
ลงล่างโดยภาพรวมอยู่ในระดบัน้อย มีค่าเฉล่ีย 2.58เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ีย
อนัดบัแรกได้แก่ ผูบ้ริหารน ามติจากการประชุมมาช้ีแจงหรือติดประกาศในหน่วยงานทราบ เช่น 
การเปล่ียนแปลงวิธีการปฏิบติังาน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.75 รองลงมา ได้แก่ ท่านรับทราบขอ้มูล
ข่าวสารจากการบอกกล่าวของผูบ้ริหาร มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.54  ผูบ้ริหารให้ขอ้มูลการด าเนินงานของ
โรงแรมผา่นช่องทางต่าง ๆเช่น การประชุม บอร์ดประชาสัมพนัธ์ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.52 และขอ้ท่ีมี
ค่าเฉล่ียเป็นอนัดบัสุดทา้ย ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารใหข้อ้มูลการด าเนินงานของโรงแรมเป็นลายลกัษณ์อกัษร
กบัพนกังานอยา่งครบถว้น มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.51 
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ตารางท่ี 6 แสดงค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นเก่ียวกบับรรยากาศการ
ส่ือสารภายในองค์กรของพนกังานโรงแรมโมเวนพิค รีสอร์ท แอนด์ สปา กะรนบีช 
ภูเก็ต ดา้นการรับฟังการส่ือสารจากล่างขึน้บน 

 
การรับฟังการส่ือสารจากล่างขึน้บน   S.D แปลผล 

1. ผูบ้ริหารเปิดรับฟังความคิดเห็นของพนกังานใน
หลากหลายช่องทาง เช่น การประชุม  จดหมาย 

2.86 1.06 ปานกลาง 

2. ท่านสามารถรายงานปัญหาท่ีพบในการปฏิบติังาน
ต่อผูบ้ริหารไดต้ลอดเวลา 

2.18 0.96 นอ้ย 

3. ผูบ้ริหารรับฟังขอ้เสนอแนะ ความคิดเห็นของท่าน
อยา่งจริงใจ 

2.05 0.95 นอ้ย 

4. ท่านรู้สึกวา่ตนเองมีอิสระท่ีจะเสนอแนะความ
คิดเห็นต่อผูบ้ริหารอยา่งตรงไปตรงมา 

2.92 1.04 ปานกลาง 

รวม 2.50 1.00 นอ้ย 
 
 จากตารางท่ี 6 พบว่า ความคิดเห็นเก่ียวกบับรรยากาศการส่ือสารภายในองค์กรของ
พนกังานโรงแรมโมเวนพิค รีสอร์ท แอนด์ สปา กะรนบีช ภูเก็ต ดา้นการรับฟังการส่ือสารจากล่าง
ขึ้นบนโดยภาพรวมอยู่ในระดบัน้อย มีค่าเฉล่ีย 2.50 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ีย
อันดับแรกได้แก่ ท่านรู้สึกว่าตนเองมีอิสระท่ีจะเสนอแนะความคิดเห็นต่อผู ้บริหารอย่าง
ตรงไปตรงมา มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.92 รองลงมา ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารเปิดรับฟังความคิดเห็นของพนกังาน
ในหลากหลายช่องทาง เช่น การประชุม  จดหมาย  มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.86  ท่านสามารถรายงาน
ปัญหาท่ีพบในการปฏิบติังานต่อผูบ้ริหารไดต้ลอดเวลา มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.18 และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ีย
เป็นอนัดบัสุดทา้ย ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารรับฟังขอ้เสนอแนะ ความคิดเห็นของท่านอย่างจริงใจ มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 2.05 
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ตารางท่ี 7 แสดงค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นเก่ียวกบับรรยากาศการ
ส่ือสารภายในองค์กรของพนกังานโรงแรมโมเวนพิค รีสอร์ท แอนด์ สปา กะรนบีช 
ภูเก็ต ดา้นการค านึงถึงเป้าหมายการปฏิบัติงานในระดับสูง 

 
การค านึงถึงเป้าหมายการปฏิบัติงานในระดับสูง   S.D แปลผล 

1. พนกังานในโรงแรมฯ ไดรั้บการส่ือสารขอ้มูล
เก่ียวกบัเป้าหมายการท างานของโรงแรมอยา่งทัว่ถึง 

2.77 1.05 ปานกลาง 

2. พนกังานในโรงแรมฯ ไดรั้บการส่ือสารเก่ียวกบั
นโยบายต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารงาน
โรงแรมอยา่งชดัเจน ถูกตอ้ง 

2.10 1.05 นอ้ย 

3. ท่านตั้งใจท างานโดยค านึงถึงเป้าหมายเพื่อ
ความส าเร็จของหน่วยงาน 

2.03 1.02 นอ้ย 

4. ท่านเขา้ใจเก่ียวกบับทบาทและหนา้ท่ีของตนเอง ใน
การท่ีจะน าพาโรงแรมไปสู่เป้าหมายสูงสุด 

2.46 1.00 นอ้ย 

รวม 2.34 1.03 นอ้ย 
 
 จากตารางท่ี 7 พบว่า ความคิดเห็นเก่ียวกบับรรยากาศการส่ือสารภายในองค์กรของ
พนกังานโรงแรมโมเวนพิค รีสอร์ท แอนด์ สปา กะรนบีช ภูเก็ต ดา้นการค านึงถึงเป้าหมายการ
ปฏิบัติงานในระดับสูงโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัน้อย มีค่าเฉล่ีย 2.34  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า 
ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียอนัดบัแรกไดแ้ก่ พนกังานในโรงแรมฯ ไดรั้บการส่ือสารขอ้มูลเก่ียวกบัเป้าหมายการ
ท างานของโรงแรมอย่างทัว่ถึง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.77 รองลงมา ไดแ้ก่ ท่านเขา้ใจเก่ียวกบับทบาท
และหน้าท่ีของตนเอง ในการท่ีจะน าพาโรงแรมไปสู่เป้าหมายสูงสุด  มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 2.46  
พนักงานในโรงแรมฯ ได้รับการส่ือสารเก่ียวกับนโยบายต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารงาน
โรงแรมอยา่งชดัเจน ถูกตอ้ง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.10 และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียเป็นอนัดบัสุดทา้ย ไดแ้ก่ ท่าน
ตั้งใจท างานโดยค านึงถึงเป้าหมายเพื่อความส าเร็จของหน่วยงาน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.03 
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ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบความคิดเห็นเกีย่วกบับรรยากาศการส่ือสาร
ภายในองค์กรของพนักงานโรงแรมโมเวนพคิ รีสอร์ท แอนด์ สปา กะรนบีช ภูเกต็ที่มี
เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการปฏบัิติงานแตกต่างกนั 
 
ตารางท่ี 8 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลความคิดเห็นเก่ียวกบับรรยากาศการส่ือสารภายในองค์กรของ

พนกังานโรงแรมโมเวนพิค รีสอร์ท แอนด ์สปา กะรนบีช ภูเก็ต เพศชายและเพศหญิง 
 
บรรยากาศการส่ือสารภายใน ชาย หญงิ   

องค์กร   S.D   S.D t sig 
1. ความไวว้างใจ 3.12 1.13 3.02 0.69 .490 .626 
2. การมีส่วนร่วมในการ

ตดัสินใจ 
2.84 0.87 2.82 0.81 .175 .861 

3. การสนบัสนุนซ่ึงกนัและกนั 2.89 0.82 3.03 0.83 -.886 .377 
4. การเปิดเผยการส่ือสารจากบน

ลงล่าง 
2.46 0.90 2.62 0.89 -.924 .357 

5. การรับฟังการส่ือสารจากล่าง
ข้ึนบน 

2.51 0.90 2.50 0.75 .109 .913 

6. การค านึงถึงเป้าหมายการ
ปฏิบติังานในระดบัสูง 

2.40 0.95 2.32 0.82 .465 .643 

 
 จากรารางท่ี 8 พบวา่ บรรยากาศการส่ือสารภายในองคก์รดา้นความไวว้างใจ พนกังาน
โรงแรมโมเวนพิค รีสอร์ท แอนด์ สปา กะรนบีช ภูเก็ตท่ีเป็นเพศชายมีค่าเฉล่ียของความคิดเห็นใน
ดา้นน้ีเท่ากบั 3.12 ในขณะท่ีเพศหญิงมีค่เฉล่ียของความคิดเห็นเท่ากบั 3.02 เม่ือท าการทดสอบความ
แตกต่างของค่าเฉล่ียด้วยสถิติทดสอบ t-test พบว่า มีค่าสถิติทดสอบเท่ากบั .490 และมีค่าระดบั
นยัส าคญัของการทดอสบท่ี .626 ซ่ึงเป็นนยัส าคญัทางสถิติจากการค านวณท่ีสูงกวา่ท่ีระบุไวใ้นการ
วิจยัคือ .05 แสดงให้เห็นว่าพนักงานท่ีมีเพศชายและเพศหญิงมีค่าเฉล่ียในความคิดเห็นเก่ียวกับ
บรรยากาศการส่ือสารภายในองคก์รดา้นความไวว้างใจ แตกต่างกนัอย่างไม่มีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 

   ส
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 บรรยากาศการส่ือสารภายในองค์กรด้านการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ พนักงาน
โรงแรมโมเวนพิค รีสอร์ท แอนด์ สปา กะรนบีช ภูเก็ตท่ีเป็นเพศชายมีค่าเฉล่ียของความคิดเห็นใน
ดา้นน้ีเท่ากบั 2.84 ในขณะท่ีเพศหญิงมีค่เฉล่ียของความคิดเห็นเท่ากบั 2.82 เม่ือท าการทดสอบความ
แตกต่างของค่าเฉล่ียด้วยสถิติทดสอบ t-test พบว่า มีค่าสถิติทดสอบเท่ากบั .175 และมีค่าระดบั
นยัส าคญัของการทดอสบท่ี .861 ซ่ึงเป็นนยัส าคญัทางสถิติจากการค านวณท่ีสูงกวา่ท่ีระบุไวใ้นการ
วิจยัคือ .05 แสดงให้เห็นว่าพนักงานท่ีมีเพศชายและเพศหญิงมีค่าเฉล่ียในความคิดเห็นเก่ียวกับ
บรรยากาศการส่ือสารภายในองค์กรด้านการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ แตกต่างกันอย่างไม่มี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 บรรยากาศการส่ือสารภายในองคก์รดา้นการสนบัสนุนซ่ึงกนัและกนั พนกังานโรงแรม
โมเวนพิค รีสอร์ท แอนด์ สปา กะรนบีช ภูเก็ตท่ีเป็นเพศชายมีค่าเฉล่ียของความคิดเห็นในดา้นน้ี
เท่ากับ 2.89 ในขณะท่ีเพศหญิงมีค่เฉล่ียของความคิดเห็นเท่ากับ 3.03 เม่ือท าการทดสอบความ
แตกต่างของค่าเฉล่ียดว้ยสถิติทดสอบ t-test พบว่า มีค่าสถิติทดสอบเท่ากบั -.886 และมีค่าระดบั
นยัส าคญัของการทดอสบท่ี .377 ซ่ึงเป็นนยัส าคญัทางสถิติจากการค านวณท่ีสูงกวา่ท่ีระบุไวใ้นการ
วิจยัคือ .05 แสดงให้เห็นว่าพนักงานท่ีมีเพศชายและเพศหญิงมีค่าเฉล่ียในความคิดเห็นเก่ียวกับ
บรรยากาศการส่ือสารภายในองค์กรด้านการสนับสนุนซ่ึงกันและกัน แตกต่างกันอย่างไม่มี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 บรรยากาศการส่ือสารภายในองค์กรด้านการเปิดเผยการส่ือสารจากบนลงล่าง 
พนกังานโรงแรมโมเวนพิค รีสอร์ท แอนด์ สปา กะรนบีช ภูเก็ตท่ีเป็นเพศชายมีค่าเฉล่ียของความ
คิดเห็นในด้านน้ีเท่ากบั 2.46 ในขณะท่ีเพศหญิงมีค่เฉล่ียของความคิดเห็นเท่ากบั 2.62 เม่ือท าการ
ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียดว้ยสถิติทดสอบ t-test พบวา่ มีค่าสถิติทดสอบเท่ากบั -.924 และ
มีค่าระดบันยัส าคญัของการทดอสบท่ี .357 ซ่ึงเป็นนยัส าคญัทางสถิติจากการค านวณท่ีสูงกวา่ท่ีระบุ
ไวใ้นการวิจยัคือ .05 แสดงให้เห็นว่าพนกังานท่ีมีเพศชายและเพศหญิงมีค่าเฉล่ียในความคิดเห็น
เก่ียวกบับรรยากาศการส่ือสารภายในองคก์รดา้นการเปิดเผยการส่ือสารจากบนลงล่าง แตกต่างกนั
อยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 บรรยากาศการส่ือสารภายในองคก์รดา้นการรับฟังการส่ือสารจากล่างข้ึนบน พนกังาน
โรงแรมโมเวนพิค รีสอร์ท แอนด์ สปา กะรนบีช ภูเก็ตท่ีเป็นเพศชายมีค่าเฉล่ียของความคิดเห็นใน
ดา้นน้ีเท่ากบั 2.51 ในขณะท่ีเพศหญิงมีค่เฉล่ียของความคิดเห็นเท่ากบั 2.50 เม่ือท าการทดสอบความ
แตกต่างของค่าเฉล่ียด้วยสถิติทดสอบ t-test พบว่า มีค่าสถิติทดสอบเท่ากบั .109 และมีค่าระดบั
นยัส าคญัของการทดอสบท่ี .913 ซ่ึงเป็นนยัส าคญัทางสถิติจากการค านวณท่ีสูงกวา่ท่ีระบุไวใ้นการ
วิจยัคือ .05 แสดงให้เห็นว่าพนักงานท่ีมีเพศชายและเพศหญิงมีค่าเฉล่ียในความคิดเห็นเก่ียวกับ
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บรรยากาศการส่ือสารภายในองคก์รดา้นการรับฟังการส่ือสารจากล่างข้ึนบน แตกต่างกนัอยา่งไม่มี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 บรรยากาศการส่ือสารภายในองค์กรด้านการค านึงถึงเป้าหมายการปฏิบติังานใน
ระดบัสูง พนกังานโรงแรมโมเวนพิค รีสอร์ท แอนด์ สปา กะรนบีช ภูเก็ตท่ีเป็นเพศชายมีค่าเฉล่ีย
ของความคิดเห็นในดา้นน้ีเท่ากบั 2.40 ในขณะท่ีเพศหญิงมีค่าเฉล่ียของความคิดเห็นเท่ากบั 2.32 
เม่ือท าการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียดว้ยสถิติทดสอบ t-test พบวา่ มีค่าสถิติทดสอบเท่ากบั 
.465  และมีค่าระดบันยัส าคญัของการทดอสบท่ี .643ซ่ึงเป็นนยัส าคญัทางสถิติจากการค านวณท่ีสูง
กวา่ท่ีระบุไวใ้นการวจิยัคือ .05 แสดงให้เห็นวา่พนกังานท่ีมีเพศชายและเพศหญิงมีค่าเฉล่ียในความ
คิดเห็นเก่ียวกบับรรยากาศการส่ือสารภายในองค์กรด้านการค านึงถึงเป้าหมายการปฏิบติังานใน
ระดบัสูง แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 
ตารางท่ี 9 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลความคิดเห็นเก่ียวกบับรรยากาศการส่ือสารภายในองค์กรของ

พนกังานโรงแรมโมเวนพิค รีสอร์ท แอนด์ สปา กะรนบีช ภูเก็ต ท่ีมีอายุต่างกนั คือ ต ่า
กวา่ 20 ปี ระหวา่ง 21-30 ปี ระหวา่ง 31-40 ปี ระหวา่ง 41-50 ปี และ 51 ปีข้ึนไป 

 
บรรยากาศการ ต า่กว่า 20 ปี 21-30 ปี 31-40 ปี 41-50 ปี 51 ปีขึน้ไป  

ส่ือสารภายในองค์กร   S.D   S.D   S.D   S.D   S.D F sig 
1. ความไวว้างใจ 3.29 0.66 2.94 0.65 3.18 0.99 2.87 0.86 3.18 0.70 1.202 .312 
2. การมีส่วนร่วมใน
การตดัสินใจ 

2.83 0.68 2.79 0.78 2.84 0.84 2.62 0.90 3.10 0.79 1.090 .364 

3. การสนบัสนุนซ่ึงกนั
และกนั 

3.58 0.93 2.78 0.85 3.07 0.73 2.93 0.72 3.28 0.93 2.617 .037 

4. การเปิดเผยการ
ส่ือสารจากบนลงล่าง 

3.25 1.12 2.45 0.91 2.63 0.80 2.41 0.89 2.82 0.90 1.869 .119 

5. การรับฟังการส่ือสาร
จากล่างข้ึนบน 

2.75 0.42 2.39 0.83 2.56 0.78 2.46 0.77 2.64 0.76 .685 .604 

6. การค านึงถึง
เป้าหมายการ
ปฏิบติังานใน
ระดบัสูง 

2.71 0.90 2.18 0.82 2.41 0.87 2.19 0.79 2.67 0.89 1.978 .101 

 จากตารางท่ี 9 พบวา่ บรรยากาศการส่ือสารภายในองคก์รดา้นความไวว้างใจ พนกังาน
โรงแรมโมเวนพิค รีสอร์ท แอนด์ สปา กะรนบีช ภูเก็ตท่ีมีอายุต  ่ากว่า 20 ปี มีค่าเฉล่ียของความ
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คิดเห็นเท่ากบั 3.29 อายรุะหวา่ง 21-30 ปี มีค่าเฉล่ียของความคิดเห็นเท่ากบั 2.94 อายุระหวา่ง 31-40 
ปี มีค่าเฉล่ียของความคิดเห็นเท่ากบั 3.18 อายุระหว่าง มีค่าเฉล่ียของความคิดเห็นเท่ากบั 2.87 และ
อายุ 51 ปีข้ึนไป มีค่าเฉล่ียของความคิดเห็นเท่ากับ 3.18 เม่ือท าการทดสอบความแตกต่างของ
ค่าเฉล่ียดว้ยสถิติทดสอบ F-test พบวา่ มีค่าสถิติทดสอบเท่ากบั 1.202 และมีค่าระดบันยัส าคญัของ
การทดอสบท่ี .312 ซ่ึงเป็นนยัส าคญัทางสถิติจากการค านวณท่ีสูงกวา่ท่ีระบุไวใ้นการวิจยัคือ .05 
แสดงให้เห็นว่าพนักงานท่ีมีอายุต่างกนัมีค่าเฉล่ียในความคิดเห็นเก่ียวกบับรรยากาศการส่ือสาร
ภายในองคก์รดา้นความไวว้างใจ แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 บรรยากาศการส่ือสารภายในองค์กรด้านการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ พนักงาน
โรงแรมโมเวนพิค รีสอร์ท แอนด์ สปา กะรนบีช ภูเก็ตท่ีมีอายุต  ่ากว่า 20 ปี มีค่าเฉล่ียของความ
คิดเห็นเท่ากบั 2.83 อายรุะหวา่ง 21-30 ปี มีค่าเฉล่ียของความคิดเห็นเท่ากบั 2.79 อายุระหวา่ง 31-40 
ปี มีค่าเฉล่ียของความคิดเห็นเท่ากบั 2.84 อายุระหว่าง มีค่าเฉล่ียของความคิดเห็นเท่ากบั 2.62 และ
อายุ 51 ปีข้ึนไป มีค่าเฉล่ียของความคิดเห็นเท่ากับ 3.10 เม่ือท าการทดสอบความแตกต่างของ
ค่าเฉล่ียดว้ยสถิติทดสอบ F-test พบวา่ มีค่าสถิติทดสอบเท่ากบั 1.090 และมีค่าระดบันยัส าคญัของ
การทดอสบท่ี .364 ซ่ึงเป็นนยัส าคญัทางสถิติจากการค านวณท่ีสูงกว่าท่ีระบุไวใ้นการวิจยัคือ .05 
แสดงให้เห็นว่าพนักงานท่ีมีอายุต่างกนัมีค่าเฉล่ียในความคิดเห็นเก่ียวกบับรรยากาศการส่ือสาร
ภายในองค์กรดา้นการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจแตกต่างกนัอย่างไม่มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.05 
 บรรยากาศการส่ือสารภายในองคก์รดา้นการสนบัสนุนซ่ึงกนัและกนั พนกังานโรงแรม
โมเวนพิค รีสอร์ท แอนด ์สปา กะรนบีช ภูเก็ตท่ีมีอายตุ  ่ากวา่ 20 ปี มีค่าเฉล่ียของความคิดเห็นเท่ากบั 
3.58 อายุระหวา่ง 21-30 ปี มีค่าเฉล่ียของความคิดเห็นเท่ากบั 2.78 อายุระหว่าง 31-40 ปี มีค่าเฉล่ีย
ของความคิดเห็นเท่ากบั 3.07 อายุระหวา่ง 41-50 ปี มีค่าเฉล่ียของความคิดเห็นเท่ากบั 2.93 และอาย ุ
51 ปีข้ึนไป มีค่าเฉล่ียของความคิดเห็นเท่ากบั 3.28 เม่ือท าการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียดว้ย
สถิติทดสอบ F-test พบวา่ มีค่าสถิติทดสอบเท่ากบั 2.617 และมีค่าระดบันยัส าคญัของการทดอสบท่ี 
.037ซ่ึงเป็นนยัส าคญัทางสถิติจากการค านวณท่ีนอ้ยกวา่ท่ีระบุไวใ้นการวิจยัคือ .05 แสดงให้เห็นวา่
พนกังานท่ีมีอายุต่างกนัมีค่าเฉล่ียในความคิดเห็นเก่ียวกบับรรยากาศการส่ือสารภายในองคก์รดา้น
การสนบัสนุนซ่ึงกนัและกนัแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 บรรยากาศการส่ือสารภายในองค์กรด้านการเปิดเผยการส่ือสารจากบนลงล่าง 
พนกังานโรงแรมโมเวนพิค รีสอร์ท แอนด์ สปา กะรนบีช ภูเก็ตท่ีมีอายุต  ่ากวา่ 20 ปี มีค่าเฉล่ียของ
ความคิดเห็นเท่ากบั 3.25 อายุระหวา่ง 21-30 ปี มีค่าเฉล่ียของความคิดเห็นเท่ากบั 2.45 อายุระหวา่ง 
31-40 ปี มีค่าเฉล่ียของความคิดเห็นเท่ากบั 2.63 อายุระหวา่ง มีค่าเฉล่ียของความคิดเห็นเท่ากบั 2.41 
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และอายุ 51 ปีข้ึนไป มีค่าเฉล่ียของความคิดเห็นเท่ากบั 2.82 เม่ือท าการทดสอบความแตกต่างของ
ค่าเฉล่ียดว้ยสถิติทดสอบ F-test พบวา่ มีค่าสถิติทดสอบเท่ากบั 1.869 และมีค่าระดบันยัส าคญัของ
การทดอสบท่ี .119 ซ่ึงเป็นนยัส าคญัทางสถิติจากการค านวณท่ีสูงกว่าท่ีระบุไวใ้นการวิจยัคือ .05 
แสดงให้เห็นว่าพนักงานท่ีมีอายุต่างกนัมีค่าเฉล่ียในความคิดเห็นเก่ียวกบับรรยากาศการส่ือสาร
ภายในองค์กรดา้นการเปิดเผยการส่ือสารจากบนลงล่างแตกต่างกนัอย่างไม่มีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 
 บรรยากาศการส่ือสารภายในองคก์รดา้นการรับฟังการส่ือสารจากล่างข้ึนบน พนกังาน
โรงแรมโมเวนพิค รีสอร์ท แอนด์ สปา กะรนบีช ภูเก็ตท่ีมีอายุต  ่ากว่า 20 ปี มีค่าเฉล่ียของความ
คิดเห็นเท่ากบั 2.75 อายรุะหวา่ง 21-30 ปี มีค่าเฉล่ียของความคิดเห็นเท่ากบั 2.39 อายุระหวา่ง 31-40 
ปี มีค่าเฉล่ียของความคิดเห็นเท่ากบั 2.56 อายุระหว่าง มีค่าเฉล่ียของความคิดเห็นเท่ากบั 2.46 และ
อายุ 51 ปีข้ึนไป มีค่าเฉล่ียของความคิดเห็นเท่ากับ 2.64 เม่ือท าการทดสอบความแตกต่างของ
ค่าเฉล่ียดว้ยสถิติทดสอบ F-test พบว่า มีค่าสถิติทดสอบเท่ากบั .685 และมีค่าระดบันยัส าคญัของ
การทดอสบท่ี .604 ซ่ึงเป็นนยัส าคญัทางสถิติจากการค านวณท่ีสูงกว่าท่ีระบุไวใ้นการวิจยัคือ .05 
แสดงให้เห็นว่าพนักงานท่ีมีอายุต่างกนัมีค่าเฉล่ียในความคิดเห็นเก่ียวกบับรรยากาศการส่ือสาร
ภายในองค์กรด้านการรับฟังการส่ือสารจากล่างข้ึนบนแตกต่างกนัอย่างไม่มีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 
 บรรยากาศการส่ือสารภายในองค์กรด้านการค านึงถึงเป้าหมายการปฏิบติังานใน
ระดบัสูง พนกังานโรงแรมโมเวนพิค รีสอร์ท แอนด์ สปา กะรนบีช ภูเก็ตท่ีมีอายุต  ่ากว่า 20 ปี มี
ค่าเฉล่ียของความคิดเห็นเท่ากบั 2.71 อายุระหว่าง 21-30 ปี มีค่าเฉล่ียของความคิดเห็นเท่ากบั 2.18 
อายรุะหวา่ง 31-40 ปี มีค่าเฉล่ียของความคิดเห็นเท่ากบั 2.41 อายรุะหวา่ง มีค่าเฉล่ียของความคิดเห็น
เท่ากบั 2.19 และอายุ 51 ปีข้ึนไป มีค่าเฉล่ียของความคิดเห็นเท่ากบั 2.67 เม่ือท าการทดสอบความ
แตกต่างของค่าเฉล่ียดว้ยสถิติทดสอบ F-test พบว่า มีค่าสถิติทดสอบเท่ากบั 1.978 และมีค่าระดบั
นยัส าคญัของการทดอสบท่ี .101 ซ่ึงเป็นนยัส าคญัทางสถิติจากการค านวณท่ีสูงกวา่ท่ีระบุไวใ้นการ
วจิยัคือ .05 แสดงใหเ้ห็นวา่พนกังานท่ีมีอายุต่างกนัมีค่าเฉล่ียในความคิดเห็นเก่ียวกบับรรยากาศการ
ส่ือสารภายในองค์กรดา้นการค านึงถึงเป้าหมายการปฏิบติังานในระดบัสูงแตกต่างกนัอย่างไม่มี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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ตารางท่ี 10 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลความคิดเห็นเก่ียวกบับรรยากาศการส่ือสารภายในองค์กรของ
พนกังานโรงแรมโมเวนพิค รีสอร์ท แอนด์ สปา กะรนบีช ภูเก็ต ท่ีมีระดบัการศึกษา
ต่างกนั คือ ต ่ากวา่ปริญญาตรี ปริญญาตรี และสูงกวา่ปริญญาตรี 

 
บรรยากาศการส่ือสาร

ภายในองค์กร 
ต ่ากว่าปริญญา

ตรี 
ปริญญาตรี สูงกว่าปริญญา

ตรี 
 

   S.D   S.D   S.D F sig 
1. ความไวว้างใจ 3.58 0.74 3.02 0.68 2.88 1.08 4.261 .016 
2. การมีส่วนร่วมในการ

ตดัสินใจ 
3.20 0.75 2.85 0.80 2.55 0.84 3.666 .028 

3. การสนบัสนุนซ่ึงกนั
และกนั 

3.20 0.79 3.02 0.83 2.81 0.84 1.339 .265 

4. การเปิดเผยการส่ือสาร
จากบนลงล่าง 

2.62 0.77 2.67 0.87 2.27 0.98 2.562 .080 

5. การรับฟังการส่ือสาร
จากล่างข้ึนบน 

2.72 0.90 2.55 0.74 2.26 0.82 2.410 .093 

6. การค านึงถึงเป้าหมาย
การปฏิบติังานใน
ระดบัสูง 

2.50 0.94 2.41 0.82 2.05 0.86 2.647 .074 

 
 จากตารางท่ี 10 พบว่า บรรยากาศการส่ือสารภายในองค์กรด้านความไว้วางใจ 
พนกังานโรงแรมโมเวนพิค รีสอร์ท แอนด์ สปา กะรนบีช ภูเก็ตท่ีมีการศึกษาต ่ากวา่ระดบัปริญญา
ตรี มีค่าเฉล่ียของความคิดเห็นเท่ากบั 3.58 ส่วนระดบัการศึกษาปริญญาตรี มีค่าเฉล่ียของความ
คิดเห็นเท่ากบั 3.02 และระดบัการศึกษาสูงกวา่ปริญญาตรี มีค่าเฉล่ียของความคิดเห็นเท่ากบั 2.88 
เม่ือท าการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียดว้ยสถิติทดสอบ F-test พบวา่ มีค่าสถิติทดสอบเท่ากบั 
4.261และมีค่าระดบันยัส าคญัของการทดอสบท่ี .016 ซ่ึงเป็นนยัส าคญัทางสถิติจากการค านวณท่ีต ่า
กว่าท่ีระบุไวใ้นการวิจยัคือ .05 แสดงให้เห็นว่าพนักงานท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนัมีค่าเฉล่ียใน
ความคิดเห็นเก่ียวกบับรรยากาศการส่ือสารภายในองค์กรดา้นความไวว้างใจ  แตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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 บรรยากาศการส่ือสารภายในองค์กรด้านการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ พนักงาน
โรงแรมโมเวนพิค รีสอร์ท แอนด์ สปา กะรนบีช ภูเก็ตท่ีมีการศึกษาต ่ากว่าระดบัปริญญาตรี มี
ค่าเฉล่ียของความคิดเห็นเท่ากบั 3.20 ส่วนระดบัการศึกษาปริญญาตรี มีค่าเฉล่ียของความคิดเห็น
เท่ากบั 2.85 และระดบัการศึกษาสูงกวา่ปริญญาตรี มีค่าเฉล่ียของความคิดเห็นเท่ากบั 2.55 เม่ือท า
การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียดว้ยสถิติทดสอบ F-test พบวา่ มีค่าสถิติทดสอบเท่ากบั 3.666
และมีค่าระดบันยัส าคญัของการทดอสบท่ี .028ซ่ึงเป็นนยัส าคญัทางสถิติจากการค านวณท่ีต ่ากวา่ท่ี
ระบุไวใ้นการวิจยัคือ .05 แสดงให้เห็นว่าพนักงานท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนัมีค่าเฉล่ียในความ
คิดเห็นเก่ียวกบับรรยากาศการส่ือสารภายในองคก์รดา้นการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ  แตกต่างกนั
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 บรรยากาศการส่ือสารภายในองคก์รดา้นการสนบัสนุนซ่ึงกนัและกนั พนกังานโรงแรม
โมเวนพิค รีสอร์ท แอนด์ สปา กะรนบีช ภูเก็ตท่ีมีการศึกษาต ่ากวา่ระดบัปริญญาตรี มีค่าเฉล่ียของ
ความคิดเห็นเท่ากบั 3.20 ส่วนระดบัการศึกษาปริญญาตรี มีค่าเฉล่ียของความคิดเห็นเท่ากบั 3.02
และระดบัการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี มีค่าเฉล่ียของความคิดเห็นเท่ากบั 2.81 เม่ือท าการทดสอบ
ความแตกต่างของค่าเฉล่ียดว้ยสถิติทดสอบ F-test พบว่า มีค่าสถิติทดสอบเท่ากบั 1.339 และมีค่า
ระดบันยัส าคญัของการทดอสบท่ี .265 ซ่ึงเป็นนยัส าคญัทางสถิติจากการค านวณท่ีสูงกวา่ท่ีระบุไว้
ในการวิจยัคือ .05 แสดงให้เห็นว่าพนักงานท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนัมีค่าเฉล่ียในความคิดเห็น
เก่ียวกบับรรยากาศการส่ือสารภายในองคก์รดา้นการสนบัสนุนซ่ึงกนัและกนั  แตกต่างกนัอยา่งไม่มี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 บรรยากาศการส่ือสารภายในองค์กรด้านการเปิดเผยการส่ือสารจากบนลงล่าง 
พนกังานโรงแรมโมเวนพิค รีสอร์ท แอนด์ สปา กะรนบีช ภูเก็ตท่ีมีการศึกษาต ่ากวา่ระดบัปริญญา
ตรี มีค่าเฉล่ียของความคิดเห็นเท่ากบั 2.62 ส่วนระดับการศึกษาปริญญาตรี มีค่าเฉล่ียของความ
คิดเห็นเท่ากบั 2.67 และระดบัการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี มีค่าเฉล่ียของความคิดเห็นเท่ากบั 2.27 
เม่ือท าการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียดว้ยสถิติทดสอบ F-test พบวา่ มีค่าสถิติทดสอบเท่ากบั 
2.562 และมีค่าระดบันยัส าคญัของการทดอสบท่ี .080 ซ่ึงเป็นนยัส าคญัทางสถิติจากการค านวณท่ีสูง
กว่าท่ีระบุไวใ้นการวิจยัคือ .05 แสดงให้เห็นว่าพนักงานท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนัมีค่าเฉล่ียใน
ความคิดเห็นเก่ียวกบับรรยากาศการส่ือสารภายในองคก์รดา้นการเปิดเผยการส่ือสารจากบนลงล่าง 
แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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 บรรยากาศการส่ือสารภายในองคก์รดา้นการรับฟังการส่ือสารจากล่างข้ึนบน พนกังาน
โรงแรมโมเวนพิค รีสอร์ท แอนด์ สปา กะรนบีช ภูเก็ตท่ีมีการศึกษาต ่ากว่าระดบัปริญญาตรี มี
ค่าเฉล่ียของความคิดเห็นเท่ากบั 2.72 ส่วนระดบัการศึกษาปริญญาตรี มีค่าเฉล่ียของความคิดเห็น
เท่ากบั 2.55 และระดบัการศึกษาสูงกวา่ปริญญาตรี มีค่าเฉล่ียของความคิดเห็นเท่ากบั 2.26 เม่ือท า
การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียดว้ยสถิติทดสอบ F-test พบวา่ มีค่าสถิติทดสอบเท่ากบั 2.410
และมีค่าระดบันยัส าคญัของการทดอสบท่ี .093 ซ่ึงเป็นนยัส าคญัทางสถิติจากการค านวณท่ีสูงกวา่ท่ี
ระบุไวใ้นการวิจยัคือ .05 แสดงให้เห็นว่าพนักงานท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนัมีค่าเฉล่ียในความ
คิดเห็นเก่ียวกับบรรยากาศการส่ือสารภายในองค์กรด้านการรับฟังการส่ือสารจากล่างข้ึนบน
แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 บรรยากาศการส่ือสารภายในองค์กรด้านการค านึงถึงเป้าหมายการปฏิบติังานใน
ระดบัสูงพนกังานโรงแรมโมเวนพิค รีสอร์ท แอนด์ สปา กะรนบีช ภูเก็ตท่ีมีการศึกษาต ่ากวา่ระดบั
ปริญญาตรี มีค่าเฉล่ียของความคิดเห็นเท่ากบั 2.50 ส่วนระดบัการศึกษาปริญญาตรี มีค่าเฉล่ียของ
ความคิดเห็นเท่ากบั 2.41 และระดบัการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี มีค่าเฉล่ียของความคิดเห็นเท่ากบั 
2.05 เม่ือท าการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียดว้ยสถิติทดสอบ F-test พบว่า มีค่าสถิติทดสอบ
เท่ากบั 2.647 และมีค่าระดบันยัส าคญัของการทดอสบท่ี .074 ซ่ึงเป็นนยัส าคญัทางสถิติจากการ
ค านวณท่ีสูงกว่าท่ีระบุไวใ้นการวิจยัคือ .05 แสดงให้เห็นว่าพนกังานท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนัมี
ค่าเฉล่ียในความคิดเห็นเก่ียวกบับรรยากาศการส่ือสารภายในองคก์รดา้นการค านึงถึงเป้าหมายการ
ปฏิบติังานในระดบัสูงแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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ตารางท่ี 11 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลความคิดเห็นเก่ียวกบับรรยากาศการส่ือสารภายในองค์กรของ
พนกังานโรงแรมโมเวนพิค รีสอร์ท แอนด์ สปา กะรนบีช ภูเก็ต ท่ีมีระยะเวลาในการ
ปฏิบติังานต่างกนั คือ นอ้ยกวา่ 1 ปี ระหวา่ง 1-5 ปี ระหวา่ง 6-10 ปี และ 10 ปีข้ึนไป 

 
บรรยากาศการส่ือสาร น้อยกว่า 1 ปี 1-5 ปี 6-10 ปี 10 ปีขึน้  

ภายในองค์กร   S.D   S.D   S.D   S.D F sig 
1. ความไวว้างใจ 3.09 0.73 3.26 0.86 2.56 0.73 2.97 0.63 5.391 .001 
2. การมีส่วนร่วมในการ

ตดัสินใจ 
2.83 0.89 2.95 0.83 2.56 0.79 2.77 0.77 1.565 .200 

3. การสนบัสนุนซ่ึงกนั
และกนั 

2.76 0.82 3.20 0.81 2.92 0.78 2.77 0.84 3.101 .029 

4. การเปิดเผยการ
ส่ือสารจากบนลงล่าง 

2.36 1.07 2.74 0.88 2.42 0.78 2.51 0.87 1.512 .214 

5. การรับฟังการส่ือสาร
จากล่างข้ึนบน 

2.49 0.99 2.59 0.73 2.54 0.79 2.32 0.74 .998 .396 

6. การค านึงถึงเป้าหมาย
การปฏิบติังานใน
ระดบัสูง 

2.26 0.90 2.54 0.88 2.21 0.86 2.09 0.71 2.638 .052 

 
 จากตารางท่ี 11 พบว่า บรรยากาศการส่ือสารภายในองค์กรด้านความไว้วางใจ 
พนกังานโรงแรมโมเวนพิค รีสอร์ท แอนด ์สปา กะรนบีช ภูเก็ตท่ีมีระยะเวลาในการปฏิบติังานนอ้ย
กว่า 1 ปี มีค่าเฉล่ียของความคิดเห็นเท่ากับ 3.09 ระยะเวลาในการปฏิบติังานระหว่าง 1-5 ปี มี
ค่าเฉล่ียของความคิดเห็นเท่ากบั 3.26 ระยะเวลาในการปฏิบติังานระหว่าง 6-10 ปี มีค่าเฉล่ียของ
ความคิดเห็นเท่ากบั 2.56 และระยะเวลาในการปฏิบติังาน 10 ปีข้ึนไป มีค่าเฉล่ียของความคิดเห็น
เท่ากบั 2.97 เม่ือท าการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียดว้ยสถิติทดสอบ F-test พบวา่ มีค่าสถิติ
ทดสอบเท่ากบั 5.391 และมีค่าระดบันยัส าคญัของการทดสอบท่ี .001 ซ่ึงเป็นนยัส าคญัทางสถิติจาก
การค านวณท่ีต ่ากว่าท่ีระบุไวใ้นการวิจัยคือ .05 แสดงให้เห็นว่าพนักงานท่ีมีระยะเวลาในการ
ปฏิบติังานต่างกนัมีค่าเฉล่ียในความคิดเห็นเก่ียวกบับรรยากาศการส่ือสารภายในองค์กรดา้นความ
ไวว้างใจ  แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 บรรยากาศการส่ือสารภายในองค์กรด้านการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ พนักงาน
โรงแรมโมเวนพิค รีสอร์ท แอนด์ สปา กะรนบีช ภูเก็ตท่ีมีระยะเวลาในการปฏิบติังานนอ้ยกวา่ 1 ปี 
มีค่าเฉล่ียของความคิดเห็นเท่ากบั 2.83 ระยะเวลาในการปฏิบติังานระหว่าง 1-5 ปี มีค่าเฉล่ียของ
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ความคิดเห็นเท่ากบั 2.95 ระยะเวลาในการปฏิบติังานระหว่าง 6-10 ปี มีค่าเฉล่ียของความคิดเห็น
เท่ากบั 2.56 และระยะเวลาในการปฏิบติังาน 10 ปีข้ึนไป มีค่าเฉล่ียของความคิดเห็นเท่ากบั 2.77 เม่ือ
ท าการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียด้วยสถิติทดสอบ F-test พบว่า มีค่าสถิติทดสอบเท่ากบั 
1.565 และมีค่าระดบันยัส าคญัของการทดสอบท่ี .200 ซ่ึงเป็นนยัส าคญัทางสถิติจากการค านวณท่ีสูง
กว่าท่ีระบุไวใ้นการวิจยัคือ .05 แสดงให้เห็นว่าพนกังานท่ีมีระยะเวลาในการปฏิบติังานต่างกนัมี
ค่าเฉล่ียในความคิดเห็นเก่ียวกับบรรยากาศการส่ือสารภายในองค์กรด้านการมีส่วนร่วมในการ
ตดัสินใจ แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 บรรยากาศการส่ือสารภายในองคก์รดา้นการสนบัสนุนซ่ึงกนัและกนั พนกังานโรงแรม
โมเวนพิค รีสอร์ท แอนด์ สปา กะรนบีช ภูเก็ตท่ีมีระยะเวลาในการปฏิบติังานน้อยกว่า 1 ปี มี
ค่าเฉล่ียของความคิดเห็นเท่ากบั 2.76 ระยะเวลาในการปฏิบติังานระหวา่ง 1-5 ปี มีค่าเฉล่ียของความ
คิดเห็นเท่ากบั 3.20 ระยะเวลาในการปฏิบติังานระหวา่ง 6-10 ปี มีค่าเฉล่ียของความคิดเห็นเท่ากบั 
2.92 และระยะเวลาในการปฏิบติังาน 10 ปีข้ึนไป มีค่าเฉล่ียของความคิดเห็นเท่ากบั 2.77 เม่ือท าการ
ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียดว้ยสถิติทดสอบ F-test พบว่า มีค่าสถิติทดสอบเท่ากบั 3.101 
และมีค่าระดบันยัส าคญัของการทดสอบท่ี .029 ซ่ึงเป็นนยัส าคญัทางสถิติจากการค านวณท่ีต ่ากวา่ท่ี
ระบุไวใ้นการวิจยัคือ .05 แสดงให้เห็นวา่พนกังานท่ีมีระยะเวลาในการปฏิบติังานต่างกนัมีค่าเฉล่ีย
ในความคิดเห็นเก่ียวกับบรรยากาศการส่ือสารภายในองค์กรด้านการสนับสนุนซ่ึงกันและกัน 
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 บรรยากาศการส่ือสารภายในองค์กรด้านการเปิดเผยการส่ือสารจากบนลงล่าง 
พนกังานโรงแรมโมเวนพิค รีสอร์ท แอนด ์สปา กะรนบีช ภูเก็ตท่ีมีระยะเวลาในการปฏิบติังานนอ้ย
กว่า 1 ปี มีค่าเฉล่ียของความคิดเห็นเท่ากับ 2.36 ระยะเวลาในการปฏิบติังานระหว่าง 1-5 ปี มี
ค่าเฉล่ียของความคิดเห็นเท่ากบั 2.74 ระยะเวลาในการปฏิบติังานระหว่าง 6-10 ปี มีค่าเฉล่ียของ
ความคิดเห็นเท่ากบั 2.42 และระยะเวลาในการปฏิบติังาน 10 ปีข้ึนไป มีค่าเฉล่ียของความคิดเห็น
เท่ากบั 2.51 เม่ือท าการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียดว้ยสถิติทดสอบ F-test พบว่า มีค่าสถิติ
ทดสอบเท่ากบั 1.512 และมีค่าระดบันยัส าคญัของการทดสอบท่ี .214 ซ่ึงเป็นนยัส าคญัทางสถิติจาก
การค านวณท่ีสูงกว่าท่ีระบุไวใ้นการวิจยัคือ .05 แสดงให้เห็นว่าพนักงานท่ีมีระยะเวลาในการ
ปฏิบติังานต่างกนัมีค่าเฉล่ียในความคิดเห็นเก่ียวกบับรรยากาศการส่ือสารภายในองค์กรดา้นการ
เปิดเผยการส่ือสารจากบนลงล่าง แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 บรรยากาศการส่ือสารภายในองคก์รดา้นการรับฟังการส่ือสารจากล่างข้ึนบน พนกังาน
โรงแรมโมเวนพิค รีสอร์ท แอนด์ สปา กะรนบีช ภูเก็ตท่ีมีระยะเวลาในการปฏิบติังานนอ้ยกวา่ 1 ปี 
มีค่าเฉล่ียของความคิดเห็นเท่ากบั 2.49 ระยะเวลาในการปฏิบติังานระหว่าง 1-5 ปี มีค่าเฉล่ียของ
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ความคิดเห็นเท่ากบั 2.59 ระยะเวลาในการปฏิบติังานระหว่าง 6-10 ปี มีค่าเฉล่ียของความคิดเห็น
เท่ากบั 2.54 และระยะเวลาในการปฏิบติังาน 10 ปีข้ึนไป มีค่าเฉล่ียของความคิดเห็นเท่ากบั 2.32 เม่ือ
ท าการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียด้วยสถิติทดสอบ F-test พบว่า มีค่าสถิติทดสอบเท่ากบั 
.998 และมีค่าระดบันยัส าคญัของการทดสอบท่ี .396 ซ่ึงเป็นนยัส าคญัทางสถิติจากการค านวณท่ีสูง
กว่าท่ีระบุไวใ้นการวิจยัคือ .05 แสดงให้เห็นว่าพนกังานท่ีมีระยะเวลาในการปฏิบติังานต่างกนัมี
ค่าเฉล่ียในความคิดเห็นเก่ียวกบับรรยากาศการส่ือสารภายในองคก์รดา้นการรับฟังการส่ือสารจาก
ล่างข้ึนบน แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 บรรยากาศการส่ือสารภายในองค์กรด้านการค านึงถึงเป้าหมายการปฏิบติังานใน
ระดบัสูง พนกังานโรงแรมโมเวนพิค รีสอร์ท แอนด์ สปา  กะรนบีช ภูเก็ตท่ีมีระยะเวลาในการ
ปฏิบติังานนอ้ยกวา่ 1 ปี มีค่าเฉล่ียของความคิดเห็นเท่ากบั 2.26 ระยะเวลาในการปฏิบติังานระหวา่ง 
1-5 ปี มีค่าเฉล่ียของความคิดเห็นเท่ากบั 2.54 ระยะเวลาในการปฏิบติังานระหวา่ง 6-10 ปี มีค่าเฉล่ีย
ของความคิดเห็นเท่ากับ 2.21 และระยะเวลาในการปฏิบติังาน 10 ปีข้ึนไป มีค่าเฉล่ียของความ
คิดเห็นเท่ากบั 2.09 เม่ือท าการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียดว้ยสถิติทดสอบ F-test พบว่า มี
ค่าสถิติทดสอบเท่ากบั 2.638 และมีค่าระดบันยัส าคญัของการทดสอบท่ี .052 ซ่ึงเป็นนยัส าคญัทาง
สถิติจากการค านวณท่ีสูงกวา่ท่ีระบุไวใ้นการวิจยัคือ .05 แสดงให้เห็นว่าพนกังานท่ีมีระยะเวลาใน
การปฏิบติังานต่างกนัมีค่าเฉล่ียในความคิดเห็นเก่ียวกบับรรยากาศการส่ือสารภายในองคก์รดา้นการ
ค านึงถึงเป้าหมายการปฏิบติังานในระดบัสูง แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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บทที ่5 

สรุปผลการวจัิย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 
สรุปผลการวจัิย 
  การศึกษาคร้ังน้ีมีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกบับรรยากาศการส่ือสาร
ภายในองคก์รของพนกังานโรงแรมโมเวนพิค รีสอร์ท แอนด์ สปา กะรนบีช ภูเก็ต และเปรียบเทียบ
ความคิดเห็นเก่ียวกบับรรยากาศการส่ือสารภายในองค์กรของพนกังานโรงแรมโมเวนพิค รีสอร์ท 
แอนด ์สปา กะรนบีช ภูเก็ตท่ีมีเพศ อาย ุระดบัการศึกษา ระยะเวลาในการปฏิบติังานแตกต่างกนั  
 กลุ่มประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ีได้แก่ พนักงานระดบัปฏิบติัการโรงแรมโม
เวนพิค รีสอร์ท แอนด์ สปา กะรนบีช ภูเก็ต  จ  านวน 154 คน โดยผูว้ิจยัก าหนดการเลือก กลุ่ม
ตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive Random Sampling) เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาไดแ้ก่ แบบสอบถาม
ความคิดเห็นเก่ียวกบับรรยากาศการส่ือสารภายในองคก์รโดยใชก้รอบแนวคิดของ Pace and Faules 
(1994) สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การ
ทดสอบค่าที และการทดสอบค่าเอฟ  
 จากการวิเคราะห์ขอ้มูลส่วนบุคคลของพนกังาน พบว่า พนักงานโรงแรมโมเวนพิค  
รีสอร์ท แอนด์ สปา กะรนบีช ภูเก็ต โดยส่วนใหญ่เพศหญิง  อายุระหวา่ง 21-30 ปี ระดบัการศึกษา
ปริญญาตรี ส่วนใหญ่มีระยะเวลาการปฏิบติังานระหวา่ง 1-5 ปี  
 ผลการวิเคราะห์ ความคิดเห็นเก่ียวกับบรรยากาศการส่ือสารภายในองค์กรของ
พนกังานโรงแรมโมเวนพิค รีสอร์ท แอนด์ สปา กะรนบีช ภูเก็ตพบวา่ โดยภาพรวมความคิดเห็น
เก่ียวกบับรรยากาศการส่ือสารภายในองคก์รของพนกังานโรงแรมโมเวนพิค รีสอร์ท แอนด์ สปา กะ
รนบีช ภูเก็ตอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า พนกังานมีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดบัปานกลาง 3 ดา้น เรียงล าดบัค่าเฉล่ียดงัน้ี ดา้นความไวว้างใจ ดา้นการสนบัสนุนซ่ึงกนัและกนั 
และด้านการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ และพนักงานมีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อย 3 ด้าน 
เรียงล าดบัค่าเฉล่ียดงัน้ี ดา้นการเปิดเผยการส่ือสารจากบนลงล่าง ดา้นการรับฟังการส่ือสารจากล่าง
ข้ึนบน และดา้นการค านึงถึงเป้าหมายการปฏิบติังานในระดบัสูง 
 จากผลการทดสอบสมมติฐานโดยวธีิการทดสอบทางสถิติพบวา่ พนกังานท่ีมีอายแุตกต่าง
กนัมีความคิดเห็นเก่ียวกบับรรยากาศการส่ือสารภายในองคก์รของพนกังานโรงแรมโมเวนพิค รี
สอร์ท แอนด ์สปา กะรนบีช ภูเก็ต ดา้นการสนบัสนุนซ่ึงกนัและกนัแตกต่างกนั  และพนกังานท่ีมี
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ระดบัการศึกษาแตกต่างกนัมีความคิดเห็นเก่ียวกบับรรยากาศการส่ือสารภายในองคก์รของพนกังาน
โรงแรมโมเวนพิค รีสอร์ท แอนด ์สปา กะรนบีช ภูเก็ต ดา้นความไวว้างใจ และการมี 

ส่วนร่วมในการตดัสินใจ แตกต่างกนั  และพนกังานท่ีมีระยะเวลาในการปฏิบติังานแตกต่างกนัมี
ความคิดเห็นเก่ียวกบับรรยากาศการส่ือสารภายในองค์กรของพนกังานโรงแรมโมเวนพิค รีสอร์ท 
แอนด์ สปา กะรนบีช ภูเก็ต ดา้นความไวว้างใจ และดา้นการสนบัสนุนซ่ึงกนัและกนั แตกต่างกนั 
ส่วนเพศแตกต่างกันมีความคิดเห็นเก่ียวกับบรรยากาศการส่ือสารภายในองค์กรของพนักงาน
โรงแรมโมเวนพิค รีสอร์ท แอนด ์สปา กะรนบีช ภูเก็ตไม่แตกต่างกนัในทุกดา้น 
 
อภิปรายผล 
 การศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกับบรรยากาศการส่ือสารภายในองค์กรของพนักงาน
โรงแรมโมเวนพิค รีสอร์ท แอนด ์สปา กะรนบีช ภูเก็ต สามารถน ามาอภิปรายผลไดด้งัน้ี 
 1. ความคิดเห็นเก่ียวกบับรรยากาศการส่ือสารภายในองคก์รของพนกังานโรงแรมโม
เวนพิค รีสอร์ท แอนด์ สปา กะรนบีช ภูเก็ตโดยภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง แสดงให้เห็นว่า
พนกังานรู้สึกเฉยๆ กบับรรยากาศการส่ือสารภายในองคก์ร เน่ืองจากผูบ้ริหารโรงแรมเปิดโอกาสให้
พนักงานได้แสดงความคิดเห็น และเปล่ียนความคิดเห็นระหว่างเพื่อนร่วมงาน และแลกเปล่ียน
ความคิดเห็นกับหัวหน้างานได้อย่างเสรี ซ่ึงสอดคล้องกบังานวิจยัอารียา จุ้ยจ าลอง (2545) การ
ส ารวจความคิดเห็นของบุคลากรต่อบรรยากาศการติดต่อส่ือสารภาย ในองค์การ : กรณีศึกษา
สถาบนัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา ผลการศึกษาพบวา่ ความคิดเห็นของบุคลากรของสถาบนัราช
ภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา ท่ีเก่ียวกบับรรยากาศการติดต่อส่ือสารในองคก์าร โดยภาพรวมมีความพึง
พอใจ ในระดบัปานกลางค่อนขา้งมาก 
  จากผลการศึกษายงัคน้พบอีกวา่ พนกังานมีความคิดเห็นเก่ียวกบับรรยากาศการ
ส่ือสารภายในองคก์รดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด ไดแ้ก่ ดา้นความไวว้างใจ ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวา่ พนกังาน
โรงแรมโมเวนพิค รีสอร์ท แอนด ์สปา กะรนบีช ภูเก็ตเช่ือถือในขอ้มูลท่ีไดรั้บถ่ายทอดจากผูบ้ริหาร  
ซ่ึงการส่ือสารจากผูบ้ริหารจะเนน้การส่ือสารท่ีเป็นทางการในรูปแบบของประกาศ บนัทึกขอ้ความ 
รวมทั้งการประชุมช้ีแจงเป็นแผนกๆ ไป ในขณะท่ีเม่ือใดก็ตามท่ีเกิดข่าวลือ หรือสถานการณ์การ
บริหารท่ีเปล่ียนแปลงไป ฝ่ายบริหารจะรีบด าเนินการช้ีแจงขอ้มูลต่าง ๆ ทนัที โดยอาจจะช้ีแจงใน
รูปแบบของเอกสารเป็นลายลกัษณ์อกัษร หรือการส่ือสารดว้ยวาจา  หรืออาจจะใชท้ั้งสองอยา่ง
ควบคู่กนัในกรณีท่ีมีสถานการณ์ความไม่เขา้ใจท่ีรุนแรง  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของณัฏฐชุ์ดา 
วจิิตรจามรี (2554: 287) อธิบายไวว้า่ พนกังานตอ้งการขอ้มูลทั้งท่ีเก่ียวกบัภาระงานของตนเองและ
ขอ้มูลท่ีจะท าใหเ้ขา้ใจกลยทุธ์และเป้าหมายโดยรวมขององคก์าร พนกังานตอ้งมีความรู้สึก
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ภาคภูมิใจในองคก์าร ซ่ึงพนกังานจะรู้สึกเช่นน้ีไดเ้ม่ือฝ่ายบริหารมีความจริงใจและมีการใหข้อ้มูล
แก่พนกังาน แมว้า่องคก์ารจะมีปัญหาหรือขอ้ผดิพลาดก็ตาม พนกังานในทุกระดบัตอ้งการทราบถึง 
ส่ิงท่ีเกิดข้ึนในองค์การและสาเหตุท่ีเกิดข้ึน องค์การจึงควรให้ขอ้มูลพนักงานเก่ียวกบัแผนงาน 
ปัญหา ความเปล่ียนแปลงภายในองค์การ รวมถึงเหตุผลท่ีอยู่เบ้ืองหลัง หรือส่ิงใดก็ตามท่ีมี
ผลกระทบต่อผลประโยชน์ของพนกังาน นอกจากน้ีองค์การควรสนบัสนุนการอภิปรายอย่างเสรี
ระหว่างผูใ้ต้บงัคบับญัชาและผูบ้งัคบับญัชา และระหว่างผูใ้ตบ้งัคบับญัชาด้วยกเัอง พนักงานท่ี
ได้รับแจ้งข้อมูลจากฝ่ายบริหารจะรู้สึกถึงคุณค่าภายในตนเองและความไวว้างใจท่ีได้รับจาก
ผูบ้ริหารซ่ึงจะท าให้พนกังานให้ความร่วมมือมากข้ึนและอุทิศแรงกายแรงใจเพื่อท างานให้บรรลุ
เป้าหมายขององคก์าร 
  ในขณะท่ีพนักงานเห็นว่าบรรยากาศการส่ือสารภายในองค์กรของพนักงาน
โรงแรมโมเวนพิค รีสอร์ท แอนด ์สปา กะรนบีช ภูเก็ต เก่ียวกบัการค านึงถึงเป้าหมายการปฏิบติังาน
ในระดบัสูง มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัน้อย ทั้งน้ีแสดงให้เห็นว่าพนกังานระดบัปฏิบติัการไม่ค่อยได้
สนใจเก่ียวกบัเป้าหมายสูงสุดของโรงแรม ซ่ึงเป้าหมายสูงสุดของโรงแรมมีหลายขอ้ อาทิ  เป้าหมาย
เก่ียวกบัก าไรท่ีไดจ้ากการท าธุรกิจ  เป้าหมายเก่ียวกบัการให้บริการท่ีดีท่ีสุด ดงันั้นพนกังานระดบั
ปฏิบติัการจะให้ความส าคญักับเป้าหมายเก่ียวกับการให้การบริการมากท่ีสุด ซ่ึงฝ่ายบริหารจะ
พยายามให้ขอ้มูลท่ีตรงกบัหน้าท่ีของแต่ละฝ่ายในการพาโรงแรมไปสู่ความส าเร็จในแต่ละด้าน 
ดงันั้นพนักงานระดบัปฏิบติัการทุกคนจะรับรู้และเขา้ใจบทบาทหน้าท่ีของตนเท่านั้น  เพื่อท่ีจะ
พนักงานมุ่งมัน่ในการปฏิบติังานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามท่ีวางไว ้อย่างไรก็ตามเป้าหมายของ
โรงแรมอาจจะเป็นเร่ืองท่ีไกลตวัพนกังานมากจึงท าให้พนกังานระดบัปฏิบตัการให้ความสนใจ
เก่ียวกบัประเด็นน้ีนอ้ยกวา่ประเด็นอ่ืน ๆ  
 2. การเปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกบับรรยากาศการส่ือสารภายในองค์กรของ
พนักงานโรงแรมโมเวนพิค รีสอร์ท แอนด์ สปา  กะรนบีช ภูเก็ตท่ีมีเพศ อายุ ระดบัการศึกษา 
ระยะเวลาในการปฏิบติังานแตกต่างกนั 
  2.1 พนักงานท่ีมีเพศแตกต่างกันมีความคิดเห็นเก่ียวกบับรรยากาศการส่ือสาร
ภายในองคก์รไม่แตกต่างกนัในทุกดา้น ทั้งน้ีเน่ืองมาจากเพศไม่ไดเ้ป็นปัจจยัส าคญัท่ีส่งผลกระทบ
ต่อการพฤติกรรมการส่ือสารภายในโรงแรมโมเวนพิค รีสอร์ท แอนด์ สปา กะรนบีช ภูเก็ต ดงันั้น
หากโรงแรมฯ ตอ้งการพฒันาบรรยากาศการส่ือสารภายในโรงแรมสามารถควรให้ขอ้มูลข่าวสารท่ี
เพียงพอ เช่น การแจง้ใหรู้้ถึงนโยบายขององคก์ร เทคโนโลยีใหม่ในการท างาน เป็นตน้ โดยไม่ตอ้ง
ค านึงถึงความแตกต่างทางดา้นเพศ 
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  2.2 พนกังานท่ีมีอายแุตกต่างกนัมีความคิดเห็นเก่ียวกบับรรยากาศการส่ือสาร
ภายในองคก์รของพนกังานโรงแรมโมเวนพิค รีสอร์ท แอนด ์สปา กะรนบีช ภูเก็ต ดา้นการ
สนบัสนุนซ่ึงกนัและกนัแตกต่างกนั   โดยท่ี พนกังานโรงแรมโมเวนพิค รีสอร์ท แอนด์ สปา กะรน 

บีช ภูเก็ตท่ีมีอายตุ  ่ากวา่ 20 ปี มีค่าเฉล่ียของความคิดเห็นสูงท่ีสุด รองลงมาอายุ 51 ปีข้ึนไป ทั้งน้ีอาจ
เน่ืองมาจากกลุ่มท่ีมีอายุต  ่ากวา่ 20 ปีเป็นพนกังานระดบัปฏิบติัการท่ีมีลกัษณะของคนรุ่นใหม่เขา้ใจ
อะไรได้ง่าย ซ่ึงกลุ่มอายุต  ่ากว่า 20 ปี อาจจะมีระดบัการศึกษาท่ีต ่ากว่าปริญญาตรีและท างานใน
ลกัษณะของการใชแ้รงงานมากกว่า ดงันั้นกลุ่มพวกน้ีจึงยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ื้น และท างาน
เป็นทีมกบัผูอ่ื้นไดง่้ายกลุ่มอ่ืน ๆ เช่นเดียวกบักลุ่มอายุ 51 ปีข้ึนไป กลุ่มน้ีเป็นกลุ่มท่ีผูใ้หญ่มีเหตุผล
ในการแสดงความคิดเห็น สามารถรับฟังคนอ่ืนได้ดี รวมทั้ งท างานเป็นทีมได้ดีกว่ากลุ่มอ่ืน
เช่นเดียวกนั  สามารถเทียบเคียงไดก้บังานวิจยัของเรวตัร สมบติัทิพย ์ (2543) ไดว้ิจยัเร่ือง “การ
ติดต่อส่ือสารในองคก์าร: กรณีศึกษาบริษทัซีเกทเทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ ากดั” พบวา่ ปัจจยัดา้น
อายุของพนกังานต่างกนั พนกังานมีความคิดเห็นต่อการติดต่อส่ือสารแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .05 
  2.3 พนกังานท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนัมีความคิดเห็นเก่ียวกบับรรยากาศการ
ส่ือสารภายในองคก์รของพนกังานโรงแรมโมเวนพิค รีสอร์ท แอนด ์สปา กะรนบีช ภูเก็ต ดา้นความ
ไวว้างใจ และการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ แตกต่างกนั โดยท่ีพนกังานโรงแรมโมเวนพิค รีสอร์ท 
แอนด ์สปา กะรนบีช ภูเก็ตท่ีมีระดบัการศึกษาต ่ากวา่ปริญญาตรีมีค่าเฉล่ียของความคิดเห็นสูงท่ีสุด  
รองลงมาคือ ปริญญาตรี จากผลการศึกษาอธิบายไดว้่า พนกังานระดบัปฏิบติัการท่ีมีความรู้และมี
ระดบัการศึกษาจะสูงมกัจะคน้หาขอ้มูลข่าวสารในการพิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ อยา่งละเอียด ในขณะท่ี
คนท่ีมีการศึกษาน้อยมักจะถูกชักจูงให้เช่ือในเร่ืองต่าง ๆ ได้ง่าย จึงท าให้พนักงานท่ีมีระดับ
การศึกษาแตกต่างกนัมีความคิดเห็นแตกต่างกนั ซ่ึงจากผลการศึกษาเทียบเคียงไดก้บังานวิจยัของ   
เรวตัร สมบติัทิพย ์ (2543) ไดว้ิจยัเร่ือง “การติดต่อส่ือสารในองคก์าร: กรณีศึกษาบริษทัซีเกท
เทคโนโลย ี(ประเทศไทย) จ ากดั” พบวา่ ปัจจยัดา้นระดบัการศึกษาของพนกังานต่างกนั พนกังานมี
ความคิดเห็นต่อการติดต่อส่ือสารแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
  2.4 พนักงานท่ีมีระยะเวลาในการปฏิบติังานแตกต่างกนัมีความคิดเห็นเก่ียวกบั
บรรยากาศการส่ือสารภายในองคก์รของพนกังานโรงแรมโมเวนพิค รีสอร์ท แอนด์ สปา กะรนบีช 
ภูเก็ต ดา้นความไวว้างใจ และดา้นการสนบัสนุนซ่ึงกนัและกนั แตกต่างกนั โดยท่ีระยะเวลาในการ
ปฏิบติังานระหวา่ง 1-5 ปี มีค่าเฉล่ียของความคิดเห็นสูงท่ีสุด ทั้งน้ีระยะเวลาในการท างานระหวา่ง 
1-5 ปีนั้น ส่วนใหญ่อาจเป็นพนกังานระดบัปฏิบติัการจะมีความสนิทสนมคุน้เคยกนั ดงันั้นการจึง
ท าให้เกิดการส่ือสารข้อมูลท่ีไม่ปิดบัง โดยมีบรรยากาศท่ีเป็นมิตร เช่นเดียวกันกับด้านการ
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สนบัสนุนซ่ึงกนัและกนัโดยท่ีระยะเวลาในการปฏิบติังานระหวา่ง 1-5 ปี มีค่าเฉล่ียของความคิดเห็น
สูงท่ีสุด ซ่ึงพนักงานในระดบัปฏิบติัการท่ีมีระยะเวลาในการปฏิบติังานระหว่าง 1-5 ปี โดยส่วน
ใหญ่มีบุคลิกท่ีไม่มีการระแวงต่อกนั ส่ือสารกนัไดด้ว้ยความสบายใจ มีความไวว้างใจซ่ึงกนัและกนั   
จากผลการศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกบับรรยากาศการส่ือสารภายในองคก์รของพนกังานโรงแรมโม
เวนพิค รีสอร์ท แอนด์ สปา กะรนบีช ภูเก็ต ท่ีไดส้ะทอ้นถึงบรรยากาศการส่ือสารภายในองคก์ารท่ี
เป็นบริบทเฉพาะตนในคร้ังน้ี ทางฝ่ายบริหารโรงแรมฯ สามารถน าไปพฒันางานบริหาร การจดัการ
องค์การ โดยเฉพาะการแสวงหาแนวทางในการปรับบรรยากาศการส่ือสารในประเด็นการเ ปิดเผย
การส่ือสารจากบนลงล่าง การรับฟังการส่ือสารจากล่างข้ึนบน และการค านึงถึงเป้าหมายการ
ปฏิบติังานในระดบัสูง เพื่อใหพ้นกังานมีปฏิกิริยาตอบสอนงต่อทุกกิจกรรมของโรงเรมต่อไป 
 
ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 
 1. การศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกบับรรยากาศการส่ือสารภายในองคก์รของพนกังาน
โรงแรมโมเวนพิค รีสอร์ท แอนด์ สปา กะรนบีช ภูเก็ต เป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการตอบ
แบบสอบถาม ดังนั้ นในการศึกษาคร้ังต่อไปผูท่ี้ท  าการวิจัยควรเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการ
สัมภาษณ์เชิงลึกเพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อโรงแรมยิง่ข้ึน โดยเฉพาะการแสดงความคิดเห็น
ในการปรับปรุงบรรยากาศการส่ือสารภายในโรงแรม 
 2. การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกบับรรยากาศการส่ือสารภายใน
องค์กรของพนกังานโรงแรมโมเวนพิค รีสอร์ท แอนด์ สปา กะรนบีช ภูเก็ต โดยศึกษากบักลุ่ม
พนกังานระดบัปฏิบติัการของโรงแรมเพียงกลุ่มเดียว ดงันั้นในการศึกษาคร้ังต่อไปควรศึกษากบั
กลุ่มพนกังานฝ่ายบริหารระดบัตน้ ฝ่ายบริหารระดบักลาง และฝ่ายบริหารระดบัสูง เพื่อเปรียบเทียบ
ความคิดเห็นเก่ียวกบับรรยากาศการส่ือสารภายในองคก์ร 
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แบบสอบถาม 
เร่ือง 

ความคิดเห็นเกีย่วกบับรรยากาศการส่ือสารภายในองค์กรของพนักงานโรงแรมโมเวนพคิ รีสอร์ท 
แอนด์ สปา กะรนบีช ภูเกต็ 

 
ค าช้ีแจง:  
 การวจิยัเร่ืองความคิดเห็นเก่ียวกบับรรยากาศการส่ือสารภายในองคก์รของพนกังาน
โรงแรมโมเวนพิค รีสอร์ท แอนด ์สปา กะรนบีช ภูเก็ต  แบบสอบถามน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อน าขอ้มูล
ไปใชป้ระกอบการศึกษาตามหลกัสูตรปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัศิลปากร 
แบบสอบถามน้ีแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี 
 ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคล 
 ส่วนท่ี 2 ค าถามเก่ียวกบัความคิดเห็นเก่ียวกบับรรยากาศการส่ือสารภายในองคก์ร 
 ส่วนท่ี 3 ขอ้เสนอแนะทัว่ไป 

 
ส่วนที ่1 ขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคล 
ค าช้ีแจง : กรุณาท าเคร่ืองหมาย   ลงในช่อง   หนา้ค าตอบท่ีท่านเลือก 
 

1. เพศ  ชาย                  หญิง 
2. อาย ุ ต  ่ากวา่ 20 ปี                21-30 ปี  

 31-40 ปี     41-50 ปี 
 51 ปีข้ึนไป 

3. ระดบัการศึกษา 
 ต  ่ากวา่ปริญญาตรี    ปริญญาตรี 
 สูงกวา่ปริญญาตรี    อ่ืนๆ (ระบุ)........................ 

4. ระยะเวลาในการปฏิบติังาน 
 นอ้ยกวา่ 1 ปี                 1-5 ปี   
 6-10 ปี    10 ปีข้ึนไป 
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ส่วนที ่2 ค  าถามเก่ียวกบัค าถามเก่ียวกบัความคิดเห็นเก่ียวกบับรรยากาศการส่ือสารภายในองคก์ร 
ค าช้ีแจง : กรุณาท าเคร่ืองหมาย   ลงในช่อง   หนา้ค าตอบท่ีท่านเลือก 
 

 ระดบัความคิดเห็น 
บรรยากาศการส่ือสารภายในองคก์ร มาก

ท่ีสุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

นอ้ย 
 

(2) 

นอ้ย
ท่ีสุด 
(1) 

ความไว้วางใจ      
1. ผูบ้ริหารใหข้อ้มูลท่ีถูกตอ้ง ชดัเจน เช่ือถือได ้กบัท่าน

เสมอ 
     

2. ท่านยนิดีและเตม็ใจในการร่วมงานกบัโรงแรมโมเวนพิค 
รีสอร์ท แอนด ์สปา กะรนบีช ภูเก็ต 

     

3. ผูบ้ริหารมอบหมายงานส าคญัใหท้่านท า เช่น ใหเ้ขา้
ประชุมแทน 

     

4. พนกังานในโรงแรมฯ พดูคุย ใหข้อ้มูลเร่ืองงานดว้ยความ
เช่ือใจกนั 

     

การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ      
5. ท่านเสนอความคิดเห็นต่าง ๆ เก่ียวกบัการบริหารจดัการ

โรงแรมฯ ต่อผูบ้ริหารเสมอ 
     

6. ท่านมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย เป้าหมาย และกฏ
ระเบียบในการปฏิบติังาน 

     

7. ผูบ้ริหารเปิดโอกาสใหพ้นกังานมีส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็นเก่ียวกบัการบริหารงานโรงแรมฯ อยา่ง
สม ่าเสมอ 

     

8. ท่านใหข้อ้มูลแก่ท่ีเป็นประโยชน์แก่ผูบ้ริหารเพื่อใช้
ประกอบการตดัสินใจก าหนดเป้าหมายการท างานของ
โรงแรมฯ 

     

การสนับสนุนซ่ึงกันและกนั      
9. ท่านสามารถประสานงานกบัหน่วยงานในโรงแรมฯ ไดดี้      
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 ระดบัความคิดเห็น 
บรรยากาศการส่ือสารภายในองคก์ร มาก

ท่ีสุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

นอ้ย 
 

(2) 

นอ้ย
ท่ีสุด 
(1) 

10. เพื่อนร่วมงานพร้อมท่ีจะใหข้อ้มูลและค าแนะน าในการ
แกไ้ขปัญหาในระหวา่งการท างานไดดี้ 

     

11. เพื่อนร่วมงานรับฟังแลกเปล่ียนความคิดเห็น และใหค้วาม
ร่วมมือในการท างานกบัท่านเป็นอยา่งดี 

     

12. ท่านพร้อมจะช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานดว้ยความจริงใจและ
ปรารถนาดีต่อกนั 

     

การเปิดเผยการส่ือสารจากบนลงล่าง      
13. ผูบ้ริหารใหข้อ้มูลการด าเนินงานของโรงแรมผา่นช่องทาง

ต่าง ๆเช่น การประชุม บอร์ดประชาสัมพนัธ์  
     

14. ผูบ้ริหารใหข้อ้มูลการด าเนินงานของโรงแรมเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรกบัพนกังานอยา่งครบถว้น  

     

15. ท่านรับทราบขอ้มูลข่าวสารจากการบอกกล่าวของ
ผูบ้ริหาร 

     

16. ผูบ้ริหารน ามติจากการประชุมมาช้ีแจงหรือติดประกาศใน
หน่วยงานทราบ เช่น การเปล่ียนแปลงวธีิการปฏิบติังาน 

     

การรับฟังการส่ือสารจากล่างขึน้บน      
17. ผูบ้ริหารเปิดรับฟังความคิดเห็นของพนกังานใน

หลากหลายช่องทาง เช่น การประชุม  จดหมาย 
     

18. ท่านสามารถรายงานปัญหาท่ีพบในการปฏิบติังานต่อ
ผูบ้ริหารไดต้ลอดเวลา 

     

19. ผูบ้ริหารรับฟังขอ้เสนอแนะ ความคิดเห็นของท่านอยา่ง
จริงใจ 

     

20. ท่านรู้สึกวา่ตนเองมีอิสระท่ีจะเสนอแนะความคิดเห็นต่อ
ผูบ้ริหารอยา่งตรงไปตรงมา 

     

การค านึงถึงเป้าหมายการปฏิบัติงานในระดับสูง      
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 ระดบัความคิดเห็น 
บรรยากาศการส่ือสารภายในองคก์ร มาก

ท่ีสุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

นอ้ย 
 

(2) 

นอ้ย
ท่ีสุด 
(1) 

21. พนกังานในโรงแรมฯ ไดรั้บการส่ือสารขอ้มูลเก่ียวกบั
เป้าหมายการท างานของโรงแรมอยา่งทัว่ถึง 

     

22. พนกังานในโรงแรมฯ ไดรั้บการส่ือสารเก่ียวกบันโยบาย
ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารงานโรงแรมอยา่งชดัเจน 
ถูกตอ้ง 

     

23. ท่านตั้งใจท างานโดยค านึงถึงเป้าหมายเพื่อความส าเร็จ
ของหน่วยงาน 

     

24. ท่านเขา้ใจเก่ียวกบับทบาทและหนา้ท่ีของตนเอง ในการท่ี
จะน าพาโรงแรมไปสู่เป้าหมายสูงสุด 

     

 
ส่วนท่ี 3 ขอ้เสนอแนะทัว่ไป 
 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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