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บทคัดย่อ 

 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1.เพื่อศึกษาระดบัความคิดเห็นของพนกังานต่อการส่ือสารภายใน

องค์กร ระหว่างสถานการณ์ปกติกับสถานการณ์ในช่วงโควิด-19 : กรณีศึกษาโรงแรมตวนันา 2.เพื่อ

เปรียบเทียบความคิดเห็นของพนกังานต่อการส่ือสารภายในองคก์รระหวา่งสถานการณ์ปกติกบัสถานการณ์

ในช่วงโควิด-19 จ  าแนกตามคุณลกัษณะส่วนบุคคล ซ่ึงประกอบดว้ย เพศ อายุ อายุงาน ระดบัการศึกษา และ

ฝ่ายงาน 3.เพื่อน าผลการศึกษาท่ีไดม้าพฒันา ปรับปรุงประสิทธิภาพในการส่ือสารและการท างานให้ดียิง่ข้ึน 

โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บขอ้มูลจากพนกังานโรงแรมตวนันา ใช้วิธีสุ่มตวัอย่างแบบสะดวก จ านวน 

100 คน วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมค านวณทางสถิติ โดยสถิติท่ีใชใ้นการทดสอบคือ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย 

ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่า Independent Samples T-test ONE WAY และ ANOVA 

   

1. บทน า 

      ความเป็นมาและความส าคัญของการวจัิย  

           ในยุคปัจจุบันการส่ือสาร เป็นส่ิงเช่ือมความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรในองค์กรเพื่อให้ เ กิด

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อองค์กรในทางบวก เพราะนโยบายการบริหารงานการจดัการขององคก์ร

เป็นส่วนส าคญั เพื่อให้การด าเนินงานบรรลุเป้าหมายท่ีวางไว  ้การส่ือสารภายในองคก์ร จึงเป็นส่ิงจ าเป็นยิ่ง

ส าหรับกิจกรรมและการด าเนินงานต่างๆ ท่ีจะเกิดข้ึนในองค์กร ทั้งน้ีหากการส่ือสารภายในองค์กรดี

ชดัเจน ก็จะส่งผลให้การปฏิบติังานตามนโยบายเป็นไปในทิศทางเดียวกนั บุคลากรในองคก์รเกิดความพึง

พอใจ เขา้ใจนโยบายไดอ้ย่างชดัเจน และส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท างาน ดงันั้น กระบวนการท างาน

ขององคก์รเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายจะตอ้งท าใหก้ารติดต่อส่ือสารระหวา่งบุคลากรในฝ่ายต่างๆ ทั้งภายใน และ

ภายนอกองคก์รเป็นไปอยา่งคล่องตวั เพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจท่ีตรงกนัเกิดความร่วมมือ และการประสานงาน

อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้การท างานขององค์กรสามารถบรรลุเป้าหมาย โดย วิลเบอร์ แชรมป์ (Wibur 

Schramm, 1971) กล่าวถึงความหมายของการส่ือสารไวว้่า การส่ือสารหมายถึง การแลกเปล่ียนสัญญาณ

ข่าวสารระหวา่งบุคคลโดยตั้งอยูบ่นพื้นฐานของความสัมพนัธ์ระหวา่งมนุษย ์



ซาแรมบ้า (Zaramba, 2003 : 5) กล่าวถึงการส่ือสารในองค์กรว่า การส่ือสารในองค์การเป็น

องค์ประกอบส าคญัท่ีมีผลต่อความส าเร็จขององคก์ารและช่วยให้บุคลากรในองค์การไดรั้บทราบกิจกรรม

ต่างๆดว้ย โดยสรุปเร่ืองการส่ือสารในองค์กร หมายถึงการสร้างความเขา้ใจและสร้างวฒันธรรมตลอดจน

สามารถสร้างความมั่นคงให้กับองค์กรนั้ นๆ เป็นศูนย์รวมให้องค์กรนั้ นๆท างานร่วมกันได้อย่างมี

ประสิทธิผล โดยผูส่ื้อสารตอ้งเขา้ใจและเขา้ถึงกระบวนการส่ือสารนั้นไดเ้ป็นอยา่งดี เป็นการติดต่อระหวา่ง

บุคคลในองคก์ร มีลกัษณะเป็นเครือข่ายซ่ึงอาจกระท าไดโ้ดยใชเ้คร่ืองมือในการส่ือความหมายดว้ยการพูด 

การเขียน การใชส้ัญลกัษณ์ เพื่อใหผู้อ่ื้นทราบได ้ 

นอกจากน้ีในความเป็นจริงแลว้ในเร่ืองของการส่ือสารภายในองค์กรกลบัพบว่ามีปัญหาดา้นการ

ส่ือสารภายในองคก์รเกิดข้ึนมากมาย ปัญหาการส่ือสารภายในองคก์รมีหลายประการและเกิดจากปัจจยัต่างๆ 

เช่น ปัญหาการส่ือสารท่ีเกิดข้ึนเม่ือมีการส่ือสารจากผูบ้ริหารลงไปยงับุคลากรในองค์กร หรือระดบับนลง

ล่าง มกัเกิดความเขา้ใจท่ีคลาดเคล่ือนแตกต่างกนัไป เกิดความไม่เขา้ใจในค าสั่ง หรือเขา้ใจวตัถุประสงค์ของ

ส่ิงท่ีส่ือสาร บุคลากรเกิดความเขา้ใจไปคนละทิศทางกบัส่ิงท่ีผูส่ื้อสารตอ้งการส่งสาร บางคร้ังบุคลากรใน

องคก์รรับสารจากผูบ้ริหารแต่กลบัน าไปปฏิบติัคนละแนวทาง คนละแบบ เกิดความบิดพล้ิว บิดเบือนของ

ข่าวสาร ส่งผลกระทบต่อการส่ือสารภายในรวมถึงการด าเนินธุรกิจเกิดความล่าชา้ในกระบวนการด าเนินงาน  

       กล่าวไดว้า่การส่ือสารภายในองคก์รมีความส าคญัเป็นอยา่งมากและการใหค้วามส าคญั ต่อปัจจยัต่างๆ ท่ี

ส่งผลต่อปัญหาการส่ือสารภายในองคก์ร เพื่อทราบถึงปัญหาในการส่ือสารจึงเป็นเร่ืองท่ีส าคญัเช่นเดียวกนัท่ี

องคก์รควรค านึงถึงและไม่ควรมองขา้ม ควรมีการพิจารณาแนวทางแกไ้ข เพื่อน ามาปรับพฒันาองคก์รต่อไป

ท าใหผู้ว้จิยัเห็นถึงความส าคญัในการศึกษาเร่ือง “การเปรียบเทียบความพึงพอใจในการส่ือสารภายในองคก์ร 

ระหวา่งสถานการณ์ปกติกบัสถานการณ์ในช่วงโควิด-19 : กรณีศึกษาโรงแรมตวนันา”  มีความส าคญัอย่าง

มาก เพื่อท่ีจะไดแ้กปั้ญหาในการส่ือสารในองค์กร และสร้างความเขา้ใจท่ีตรงกนักบัเป้าหมายและทิศทาง

ขององคก์ร เพื่อการแข่งขนัในโลกธุรกิจและสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีในการให้บริการแก่ลูกคา้ และผูใ้ชบ้ริการ 

รวมถึงบุคลากรภายในอีกดว้ย และไดน้ าความรู้มาปรับปรุงและพฒันาการส่ือสารให้มีประสิทธิภาพมาก

ยิง่ข้ึน 

 

 

 

 



2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1.เพื่อศึกษาระดบัความคิดเห็นของพนกังานต่อการส่ือสารภายในองคก์ร ระหวา่งสถานการณ์ปกติ

กบั สถานการณ์ในช่วงโควดิ-19 : กรณีศึกษาโรงแรมตวนันา 

              2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของพนกังานต่อการส่ือสารภายในองคก์รระหวา่งสถานการณ์ปกติ

กับสถานการณ์ในช่วงโควิด-19 จ  าแนกตามคุณลักษณะส่วนบุคคล ซ่ึงประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับ

การศึกษา รายไดส่้วนตวัเฉล่ีย/เดือน และประสบการณ์ในการท างาน 

             3.เพื่อน าผลการศึกษาท่ีไดม้าพฒันา ปรับปรุงประสิทธิภาพในการส่ือสารและการท างานใหดี้ยิง่ข้ึน 

3. สมมติฐาน 

 1. พนักงานโรงแรมตวนันาท่ีมีปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ต่างกนัมีความคิดเห็นต่อการส่ือสาร

ภายในองคก์รแตกต่างกนั 

 2. ปัจจยัการส่ือสารภายในองค์กรส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างาน ระหว่างสถานการณ์ปกติ กบั

สถานการณ์ในช่วงโควดิ19 : กรณีศึกษาโรงแรมตวนันา 

4. ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

          ผลท่ีไดจ้ากการวิจยัสามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการพฒันาระบบการส่ือสารภายในองค์กรให้มี

ประสิทธิผลมากยิง่ข้ึน 

5. ขอบเขตของการวจัิย 

         1.ดา้นประชากร ไดแ้ก่ พนกังานโรงแรมตวนันาทั้งหมด 

         2.ดา้นเน้ือหา ผูว้จิยัศึกษาเฉพาะเร่ืองของทิศทางการส่ือสารภายในองคก์ร ไดแ้ก่ การส่ือสารจากบนลง

ล่าง การส่ือสารจากล่างข้ึนบน การส่ือสารในแนวนอน การส่ือสารข้ามสายงาน  และช่องทางการ

ติดต่อส่ือสาร 

          3. ดา้นระยะเวลา ผูว้จิยัไดก้  าหนดระยะเวลาในการวจิยัคร้ังน้ี เร่ิมเก็บขอ้มูลในเดือนตุลาคม พ.ศ.2563 

 

 

 



6.ระเบียบวธีิวจัิย 
6.1 กรอบแนวคิดการวจัิย 

 การศึกษาวิจยัเร่ือง การเปรียบเทียบความพึงพอใจในการส่ือสารภายในองคก์รระหวา่งสถานการณ์
ปกติกบัสถานการณ์ในช่วงโควดิ-19 : กรณีศึกษาโรงแรมตวนันา  มีกรอบแนวคิดการวจิยั ดงัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ตัวแปรอสิระ (X) 

(Independent variable) 

ตัวแปรตาม (Y) 

(Dependent variable) 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
1.  เพศ 
2.  อาย ุ
3.  ระดบัการศึกษา 
4.  รายไดส่้วนตวัเฉล่ีย / เดือน 
5.  ประสบการณ์ในการท างาน 

การส่ือสารภายในองค์กร 
1.  การส่ือสารแบบบนลงล่าง  
2.  การส่ือสารแบบล่างข้ึนบน 
3. การส่ือสารแบบแนวนอน 
4. การส่ือสารแบบแนวไขว ้

การวดัประสิทธิภาพการท างาน 
1. ความรอบรู้/ความสามารถในการเรียนรู้
งาน 
2. ดา้นความเช่ือถือไวว้างใจ และความเอาใจ
ใส่ต่องาน 
3. ดา้นคุณภาพของงาน 
4. ดา้นปริมาณของงาน 
5. ดา้นเวลา ความรวดเร็ว 
6. ดา้นวธีิการด าเนินงาน 



6.2 ประชากรและตัวอย่าง 

       ประชากร ประชากรท่ีใชใ้นการประเมินคร้ังน้ี คือ พนกังานโรงแรมตวนันา จ านวน 200 คน 
        กลุ่มตัวอย่าง การสุ่มตัวอย่างผูว้ิจ ัยจะสุ่มตัวอย่างแบบไม่ใช้ทฤษฎีความน่าจะเป็น (Non-
probability Sampling) โดยมีขั้นตอนในการสุ่มตวัอยา่งดงัน้ีใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบสะดวก (Convenience 
Sampling) การสุ่มตวัอยา่งแบบสะดวกใหค้รบจ านวนแบบสอบถาม จ านวน 100 ชุด 

6.3 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

      เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดใ้ช้วิธีการออกแบบสอบถามเก่ียวกบัการเปรียบเทียบความพึง
พอใจในการส่ือสารภายในองค์กรองค์กร ระหว่างสถานการณ์ปกติกับสถานการณ์ในช่วงโควิด-19: 
กรณีศึกษาโรงแรมตวนันา ท่ีสร้างข้ึนโดยศึกษาเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งเป็นแนวทางในการออกแบบ
สอบถาม โดยสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดงัต่อไปน้ี 
 ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผูบ้ริโภค ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา รายไดส่้วนตวัเฉล่ีย / เดือน และประสบการณ์ในการท างาน จ านวน 5 ขอ้ค าถาม 
 โดยค าถามเป็นแบบปลายปิดมีหลายค าตอบให้เลือก และเลือกตอบเพียงค าตอบเดียว เพื่อใช้ใน
การศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่มประชากร 
 ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัรูปแบบการติดต่อส่ือสารในองคก์ร  
 แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สร้างตามมาตราวดัของลิเคิร์ท (Likert 
Scale) ประเมินค าตอบ โดยเลือกตอบไดเ้พียงค าตอบเดียว ก าหนดใหแ้ต่ละขอ้มี 5 ตวัเลือกดงัต่อไปน้ี 
 5  หมายถึง  มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมากท่ีสุด  
 4  หมายถึง  มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก  
 3  หมายถึง  มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยปานกลาง  
 2  หมายถึง  มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยนอ้ย  
 1  หมายถึง  มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด  
 ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกบัความพึงพอใจในการส่ือสารภายในองคก์ร ระหวา่งก่อนเหตุการณ์
โควดิ กบัช่วงสถานการณ์โควดิ  

แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สร้างตามมาตราวดัของลิเคิร์ท (Likert 
Scale) ประเมินค าตอบ โดยเลือกตอบไดเ้พียงค าตอบเดียว ก าหนดใหแ้ต่ละขอ้มี 5 ตวัเลือกดงัต่อไปน้ี 
 5  หมายถึง  มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัความพึงพอใจมากท่ีสุด  
 4  หมายถึง  มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัความพึงพอใจมาก  
 3  หมายถึง  มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัความพึงพอใจปานกลาง  
 2  หมายถึง  มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัความพึงพอใจนอ้ย  
 1  หมายถึง  มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด  



7. ผลการทดสอบสมมติฐาน 
       จากผลการทดสอบสมมติฐาน สามารถสรุปได้ดังน้ี 

 1. ด้านเพศ โดยใช้การทดสอบแบบ t-test พบว่า มีค่า t =-2.54, Sig = 0.01 ซ่ึงน้อยกว่าระดับ

นยัส าคญั เท่ากบั 0.05 สรุปไดว้่า พนกังานโรงแรมตวนันาท่ีมีเพศต่างกนั มีระดบัความความพึงพอใจต่อ

ประสิทธิภาพการท างานแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 

 2. ด้านอายุโดยใช้การทดสอบแบบ F-test ด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว หรือ 

One-Way ANOVA พบวา่ มีค่า F =3.04 Sig = 0.03 ซ่ึงนอ้ยกวา่ระดบันยัส าคญั เท่ากบั 0.05 สามารถสรุปได้

วา่ พนกังานโรงแรมตวนันาท่ีมีอายุต่างกนั มีระดบัความความพึงพอใจต่อประสิทธิภาพการท างานแตกต่าง

กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 

 3. ดา้นระดบัการศึกษาโดยใช้การทดสอบแบบ F-test ดว้ยการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทาง

เดียว หรือ One-Way ANOVA พบว่า มีค่า F =5.74 Sig = 0.00 ซ่ึงน้อยกว่าระดับนัยส าคญั เท่ากับ 0.05 

สามารถสรุปได้ว่า พนักงานโรงแรมตวนันาท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน มีระดบัความความพึงพอใจต่อ

ประสิทธิภาพการท างานแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05  

 4. ดา้นรายไดส่้วนตวัเฉล่ีย / เดือนโดยใชก้ารทดสอบแบบ F-test ดว้ยการวิเคราะห์ความแปรปรวน

แบบทางเดียว หรือ One-Way ANOVA พบว่า มีค่า F =0.85 Sig = 0.47 ซ่ึงน้อยกว่าระดบันยัส าคญั เท่ากบั 

0.05 สามารถสรุปไดว้า่ พนกังานโรงแรมตวนันาท่ีมีรายไดส่้วนตวัเฉล่ีย / เดือนต่างกนั มีระดบัความความ

พึงพอใจต่อประสิทธิภาพการท างานแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05  

 5. ประสบการณ์ในการท างานโดยใชก้ารทดสอบแบบ F-test ดว้ยการวเิคราะห์ความแปรปรวนแบบ

ทางเดียว หรือ One-Way ANOVA พบว่า มีค่า F =2.10 Sig = 0.11 ซ่ึงน้อยกว่าระดบันยัส าคญั เท่ากบั 0.05 

สามารถสรุปไดว้่า พนกังานโรงแรมตวนันาท่ีมีประสบการณ์ในการท างานต่างกนั มีระดบัความความพึง

พอใจต่อประสิทธิภาพการท างานแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05  

 6. ผลการวิเคราะห์สมการถดถอยของพนกังานโรงแรมตวนันา สมการจะมีตวัแปรอิสระทั้งหมด 2 

ตวัแปร ท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างาน ระหว่างสถานการณ์ปกติ กบัสถานการณ์ในช่วงโควิด19 : 

กรณีศึกษาโรงแรมตวนันา นั้นคือ ดา้นการส่ือสารแบบบนลงล่าง (Sig.=0.03) และการส่ือสารแบบแนวนอน 

(Sig.=0.000) แสดงว่า ยอมรับ H1ปฏิเสธ H0 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.05 โดยค่าสัมประสิทธ์ิ

สหสัมพนัธ์พหุคูณ (R) เท่ากบั 0.801 และสามารถ อธิบายความสัมพนัธ์ไดร้้อยละ 64.1  

 



8. อภิปรายผล 

จากการศึกษาวิจัยเร่ือง การเปรียบเทียบความพึงพอใจในการส่ือสารภายในองค์กรระหว่าง

สถานการณ์ปกติกบัสถานการณ์ในช่วงโควิด19 : กรณีศึกษาโรงแรมตวนันา สามารถน ามาอภิปรายผลได้

ดงัน้ี  

 1. จากผลการศึกษา พบวา่ ปัจจยัประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ และอายุ ของพนกังานโรงแรมตวนั

นา มีความคิดเห็นต่อการส่ือสารภายในองคก์ร แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05  ซ่ึงสอดคลอ้งกบั

สมมติฐานท่ีตั้งไว ้ นัน่อาจเน่ืองมาจาก ในการปฏิบติังานของพนกังานโรงแรมท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลท่ีต่างการ 

ยอ่มมีความพึงพอใจต่อการส่ือสารภายในองคก์รระหวา่งสถานการณ์ปกติ กบัสถานการณ์ในช่วงโควิด19 ท่ี

แตกต่างกนัไปตามบริบทของบุคคลนัน่เอง ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของรัฐนนนัท ์ หนองใหญ่ (2558) ได้

ศึกษาเร่ือง ปัจจยัการส่ือสารภายในองคก์รท่ีส่งผลต่อการเปิดรับข่าวสารของพนกังาน: กรณีศึกษาโรงแรม

เดอะซายน์แอนลว์ลิล่า ผลการวจิยัพบวา่ 1) รูปแบบการส่ือสารภายในองคก์รทุกรูปแบบ คือ การส่ือสารแบบ

บนลงล่างการส่ือสารแบบล่างข้ึนบน การส่ือสารแบบแนวนอน และการส่ือสารแบบแนวไขว้มี

ความสัมพนัธ์กบัการเปิดรับข่าวสารของพนกังานโรงแรมเดอะซายน์แอนด์วิลล่า ประกอบดว้ยการเลือก

เปิดรับ การเลือกให้ความสนใจ การเลือกรับรู้ และการเลือกจดจ า 2) รูปแบบการส่ือสารภายในองคก์ร ดา้น

การส่ือสารแบบแนวไขว ้มีอิทธิพลโดยตรง ต่อการเปิดรับข่าวสารของพนกังานโรงแรมเดอะซายน์แอนด์วิล

ล่ารองลงมาคือการส่ือสารแบบแนวนอน และการส่ือสารแบบล่างข้ึนบน ตามล าดบั โดยการส่ือสารแบบ

แนวไขวน้ี้จะส่งให้การส่ือสารมีความรวดเร็วมากยิ่งข้ึนสามารถลดขั้นตอนในการประสานงานตามแผนก

ต่าง ๆ ไดเ้ป็นอยา่งดี 

 2. จากผลการศึกษา พบว่า  ปัจจยัการส่ือสารภายในองค์กร ไดแ้ก่ การส่ือสารแบบบนลง
ล่าง และการส่ือสารแบบแนวนอน มีความคิดเห็นต่อการส่ือสารภายในองคก์ร แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ี 0.05  ซ่ึงสอดคล้องกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ นั่นอาจเน่ืองมาจากสถานการณ์ในช่วงโควิด19 ท่ี
เกิดข้ึนส่งผลให้ความพึงพอใจต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของบุคลากร/พนกังานท่ีต่างกนัไปตามทิศ
ทางการส่ือสารขององคก์รนัน่เอง ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของแพมาลา วฒันเสถียรสินธ์ุ (2559) ไดศึ้กษา
เร่ือง  ปัจจยัท่ีส่งผลต่อปัญหาการส่ือสารในองคก์ร กรณีศึกษา บริษทั ยูไนเต็ด แสตนดาร์ด เทอร์มินลั จ  ากดั 
(มหาชน) ผลการศึกษา พบว่า ปัญหาการส่ือสารในองค์กรส่วนมากพบเร่ืองของความไม่เขา้ใจกนั การไม่
ส่ือสารระหวา่งกนั ช่องทางการส่ือสารท่ีไม่เพียงพอและการบิดเบือนของขอ้มูล ข่าวสารท่ีเกิดข้ึนในการ
ส่ือสารภายในองคก์ร นอกจากน้ียงัพบวา่ปัจจยัท่ีส่งผลต่อปัญหาการส่ือสารภายในองคก์รนั้น เกิดจากปัจจยั
ท่ีเกิดข้ึนมาเป็นระยะเวลานาน เป็นปัญหาเร้ือรัง สะสมท่ีเกิดข้ึน ไม่ว่าจะเป็นปัจจยัด้านความเหล่ือมล ้ า



ระหวา่งกนั การแบ่งพรรคแบ่งพวก ระบบอุปถมัภท่ี์เกิดข้ึนภายในองคก์รและยงัพบวา่ทศันคติของบุคลากร
ในองค์กรและการถูกปิดกั้นการส่ือสารของบุคลากรเป็นปัจจยัส าคญัท่ีก่อให้เกิดปัญหาการส่ือสารภายใน
องค์กรอีกดว้ย และงานวิจยัของสมชยั ปราบรัตน์ (2559) ไดศึ้กษาเร่ือง เปรียบเทียบพฤติกรรมการส่ือสาร
ของพนักงานโรงแรม: กรณีศึกษาโรงแรงแห่งหน่ึงใน จงัหวดัภูเก็ต การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อ
เปรียบเทียบพฤติกรรมการส่ือสารในองค์การของพนกังานโรงแรมแห่งหน่ึง ในจงัหวดัภูเก็ต จ  าแนกตาม
ปัจจยัส่วนบุคคล โดยศึกษากบัพนกังานทัว่ไปทุกแผนกผูบ้ริหารระดบัตน้และระดบักลางของโรงแรม กลุ่ม
ตวัอยา่งจ านวน 130 คน ใชว้ธีิการสุ่มตวัอยา่งโดยการก าหนดสัดส่วน ส่วนเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวม
ข้อมูลเป็นแบบสอบถาม ผลวิจัย พบว่า พนักงานท่ีมีปัจจัยส่วนบุคคล คือ เพศ และอายุงาน ต่างกันมี
พฤติกรรมการส่ือสารแนวนอนแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ส าหรับปัจจยัส่วนบุคคล คือ 
อายุและระดบัการศึกษา ต่างกนัมีพฤติกรรมการส่ือสารแนวนอนแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .01 
 

9.ข้อเสนอแนะ 

9.1 ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากการวจัิย 

 1. จากผลการวจิยั พบวา่ ดา้นการส่ือสารแบบบนลงล่าง ในส่วนของผูบ้งัคบับญัชาควรมีการส่งเสริม
พนกังานมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรคใ์นการท างานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานมากข้ึน 
 2. จากผลการวิจยั พบวา่ ดา้นการส่ือสารแบบล่างข้ึนบน ควรมีการสนบัสนุนในส่วนของแนวคิดท่ี
แตกต่าง เช่น การโตแ้ยง้ในส่ิงท่ีไม่เหมาะสมต่อผูบ้งัคบับญัชา  
 3. จากผลการวิจยั พบว่า ด้านการส่ือสารแบบแนวนอน ควรมีการประชาสัมพนัธ์เพื่อให้ได้รับ
ข่าวสารองคก์รหรือกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบังานจากทุกภาคส่วน 
 4. จากผลการวิจยั พบวา่ การส่ือสารแบบแนวไขว ้ผูบ้งัคบับญัชา หรือผูเ้ก่ียวขอ้งควรเปิดโอกาสให้
พนกังานไดแ้สดงความคิดเห็นอยา่งอิสระ เพื่อน ามาพฒันาประสิทธิภาพในการท างานท่ีดีต่อไป 
  

9.2 ข้อเสนอแนะในการท าวจัิยคร้ังต่อไป 
1.  ควรมีการศึกษาเพิ่มเติม เจาะลึก การเปรียบเทียบความพึงพอใจในการส่ือสารภายในองค์กร 

ระหวา่งสถานการณ์ปกติ กบัสถานการณ์ในช่วงโควดิ19 : กรณีศึกษาโรงแรมตวนันา 

2. ในการวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณซ่ึงท าให้ไม่ทราบถึงรายละเอียดความคิดเห็นของ

ผูใ้ชบ้ริการในส่วนท่ีไม่มีในแบบสอบถาม ดงันั้นควรเพิ่มท าแบบสอบถามท่ีเก็บขอ้มูลการสัมภาษณ์เชิงลึก 

การวจิยัเชิงคุณภาพ หรือใชว้ธีิการในการเก็บรวบรวมขอ้มูลอ่ืนๆ เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีหลากหลายมากข้ึน 



3. ควรมีการศึกษาขอ้มูลเชิงลึก โดยใชว้ิธีการวิจยัเชิงคุณภาพเพิ่มเติม เช่น การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-

depth Interview) เพื่อให้สามารถเข้าใจถึงปัญหา ตลอดจนเข้าใจถึงความพึงพอใจในการส่ือสารภายใน

องคก์ร ระหวา่งสถานการณ์ปกติ กบัสถานการณ์ในช่วงโควดิ19 : กรณีศึกษาโรงแรมตวนันา มากข้ึน 

4. ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมเก่ียวกบั ความคาดหวงั และความพึงพอใจต่อการส่ือสารภายในองคก์ร

ของพนักงานโรงแรมตวนันา เป็นระยะ ๆ ทั้งน้ี เน่ืองจากสถานการณ์โควิด19 มีการเปล่ียนแปลงอย่าง

ต่อเน่ืองยอ่มมีผลให้ความความพึงพอใจ คาดหวงั และประสิทธิภาพในการปฏิบติังานได ้เพื่อน าผลท่ีไดไ้ป

ใชใ้นการปรับปรุงและพฒันาการใหบ้ริการอยา่งต่อเน่ือง 
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