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ง

บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
การศึกษาวิจัยเรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารภายในองค์กรของสานักราชเลขาธิการ
ศึกษากรณี ช่องทางการสื่อสารภายในองค์กร มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงช่องทางการสื่ อสารใน
องค์กรในปัจจุบัน เพื่อมุ่งไปสู่สัมฤทธิผลของการสื่อสาร ซึ่งหมายถึง ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
ความรวดเร็วในการรับทราบข้อมูลข่าวสารและความเข้าใจในข่าวสารที่ได้รับ ผ่านช่องทางการสื่อสาร
ในองค์ก ร จ านวน 6 ช่อ งทาง ได้แ ก่ ระบบสารสนเทศภายในองค์ กร หนั งสื อ เวี ยน การประชุ ม
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) โทรศัพท์ และสื่อสังคมออนไลน์ ขอบเขตของการศึกษา คือ ศึกษา
การสื่อสารภายในองค์กรในทิศทางจากบนลงล่างหรือจากผู้บริหารมายังผู้ปฏิบัติงาน กลุ่มตัวอย่างใน
การศึกษาครั้งนี้ได้แก่ บุคลากรในสังกัดสานักราชเลขาธิการ จานวน 50 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ
ข้อมูลได้แก่แบบสอบถามและการสัมภาษณ์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์คือ สถิติร้อยละ
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในเรื่องประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการสื่อสารภายในสานักราช
เลขาธิการ พบว่า ช่องทางการสื่อสารที่กลุ่มตัวอย่างรับรู้ข้อมูลได้รวดเร็วที่สุด 3 ลาดับแรก ได้แก่ 1.
โทรศัพท์ (ร้อยละ 72) 2. สื่อสังคมออนไลน์ (ร้อยละ 58) 3. e-mail (ร้อยละ 28) สาหรับช่องทาง ฯ
ที่ ก ลุ่ ม ตั ว อย่ า งเข้ า ใจมากที่ สุ ด 3 ล าดั บ แรก ได้ แ ก่ 1. โทรศั พ ท์ (ร้ อ ยละ 38) 2. หนั ง สื อ เวี ย น
(ร้อยละ 32) 3. สื่อสังคมออนไลน์ (ร้อยละ 30) ส่วนเรื่องความพึงพอใจต่อช่องทางการสื่อสาร ผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ช่องทางการสื่อสารที่กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจมากที่สุด 3 ลาดับแรก ได้แก่
1. สื่อสังคมออนไลน์ (ร้อยละ 44) 2. โทรศัพท์ (ร้อยละ 42) 3. e-mail (ร้อยละ 18) อนึ่ง ช่อง
ทางการสื่ อสารที่กลุ่ มตัว อย่ าง ไม่รับรู้ ไม่เข้าใจ และไม่พึงพอใจในการรับข้อมูล ข่าวสารเลย คือ
e-mail (ร้ อยละ 2) ส่วนผลการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นที่ มีต่อการสื่อสารภายในสานักราช
เลขาธิการ พบว่า กลุ่มตัวอย่างในแต่ละช่วงอายุ (Generation) มีมุมมองต่อการสื่อสารและการ
เลือกใช้ช่องทางการสื่อสารที่แตกต่างกัน กล่าวคือ กลุ่มช่วงอายุ 50 ปีขึ้นไป (กลุ่ม Baby Boomer)
เน้นการติดต่อสื่อสารด้วยวาจาและเห็นว่าสื่อแบบดั้ง เดิม เช่น โทรศัพท์ โทรสาร การประชุม หรือ
เอกสารลายลักษณ์อักษร เป็นช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสมกับองค์กร ในขณะที่กลุ่มช่วงอายุ 31 50 ปี (กลุ่ม Generation X) สามารถปรับตัวให้เข้ากับช่องทางการสื่อสารได้อย่างหลากหลายทั้งสื่อ
ดั้งเดิมและสื่อใหม่ ไม่ว่าจะเป็น intranet e-mail หรือสื่อสังคมออนไลน์ สาหรับกลุ่มช่วงอายุที่น้อย
กว่า 31 ปี (กลุ่ม Generation Y) มีความชื่นชอบและมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ได้
เป็นอย่างดี และมองว่าสื่อสังคมออนไลน์เป็นช่องทางที่ตนเองพึงพอใจมากที่สุด ประเด็นดังกล่าวนี้ทา
ให้พยากรณ์ได้ว่าสิ่งที่สานักราชเลขาธิการต้องเผชิญในอนาคต อาจไม่ใช่เรื่องของช่องทางการสื่อสาร
กับการบริหารคนต่างรุ่นในองค์กรแต่เพียงอย่างเดียว แต่ยังมีเรื่องของการสื่อสารในยุคดิจิทัล (Digital)
ที่เครื่องมือสื่อสาร ข้อมูลข่าวสาร และผู้รับ-ส่งสาร จะมีความเชื่อมโยงถึงกันมากยิ่งขึ้น
ดังนั้น ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อมุ่งไปสู่สัมฤทธิผลของการสื่อสาร และเพื่อให้องค์กร
สามารถปรับตัวได้ทันกับการเปลี่ยนแปลง ประกอบด้วย แนวทางการบริหารการสื่อสารกับคนต่างรุ่น
ในองค์กร การพัฒ นาขีดความสามารถของบุคลากร และการพัฒนาระบบการสื่อสารองค์กรแบบ
บูรณาการ (Integrated Organizational Communication) เน้นรูปแบบการสื่อสารแบบสองทาง

จ
ควบคู่ไปกับจัดระบบการสื่อสารองค์กรแบบเครือข่าย รวมถึงการนาเทคนิคการบริหารองค์กรแบบ
Management by walking around - MBWA เพื่อลดช่องว่างการสื่อสารระหว่างผู้บริหารและ
ผู้ปฏิบัติงาน ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะของการเป็นผู้สื่อสารที่ดี เพื่อให้การสื่อสารใน
องค์กรเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุด

ฉ

กิตติกรรมประกาศ
รายงานการศึกษาส่วนบุคคลฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการอบรมหลักสูตรนักบริหารการทูต
รุ่นที่ 6 ปี 2557 ของกระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งผู้ศึกษาได้มุ่งศึกษาวิจัยถึงช่องทางการสื่อสารใน
องค์กรปัจจุบันของสานักราชเลขาธิการ อันจะนาไปสู่การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
มากขึ้น
รายงานฉบั บ นี้ ไ ม่ มี ท างส าเร็ จ ลงได้ ห ากปราศจากคณาจารย์ ที่ ป รึก ษา ทั้ ง 3 ท่ า น คื อ
เอกอัครราชทูต อุ้ม เมาลานนท์ ศาสตราจารย์ ดร. พลภัทร บุราคม และดร. เดชา ตั้งสีฟูา ซึ่งได้
กรุณาให้คาปรึกษา แนะนา ตลอดจนตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องของรายงาน อีกทั้งยังได้ให้ความรู้
ความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการเก็บรวบรวมข้อมูล และการสรุปผล ทาให้รายงานฉบับนี้ มีความ
ครบถ้ว น สมบู ร ณ์ มากยิ่ ง ขึ้น ผู้ ศึก ษาขอขอบพระคุ ณเป็ นอย่างสู งมา ณ ที่นี้ นอกจากนี้ ผู้ ศึ กษา
ขอขอบพระคุณสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ ที่กรุณาจัดการ
อบรมหลักสูตรที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ทาให้ผู้ศึกษาสามารถเสริมสร้างเครือข่ายกับผู้เข้าร่วมการ
อบรมในหลักสูตรดังกล่าว และสามารถนาแนวคิดใหม่ ๆ กับความรู้ที่ได้รับจากการอบรมมา ปรับใช้
เพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการต่อไป
ขอขอบพระคุณผู้บริหารของสานักราชเลขาธิการทุกท่าน ที่ได้กรุณาสนับสนุนให้ผู้ศึกษา
ได้มาเข้ารับการอบรมในหลักสูตรดังกล่าว รวมถึงเพื่อนข้าราชการ และบุคคลในวงการต่ าง ๆ ที่ได้ให้
ข้อมูล ความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ในการจัดทารายงานในครั้งนี้
ท้ายที่สุด ผู้ศึกษาหวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานการศึกษาส่วนบุคคลฉบับนี้จะเป็นประโยชน์
ในการพัฒนาระบบการสื่อสารภายในองค์กรของสานักราชเลขาธิการต่อไปในอนาคต
กัลยพัชร ชาคร
สิงหาคม 2557
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ข้อมูลเปรียบเทียบช่องทางการสื่อสารที่กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจมากที่สุด
ข้อมูลเปรียบเทียบช่องทางการสื่อสารภายในสานักราชเลขาธิการที่ผู้รับ
ข่าวสารรับรู้ภายใน 30 นาที
ข้อมูลเปรียบเทียบช่องทางการสื่อสารภายในสานักราชเลขาธิการที่ผู้รับ
ข่าวสารรับรู้ภายใน 2 -3 ชั่วโมง
ข้อมูลเปรียบเทียบช่องทางการสื่อสารภายในสานักราชเลขาธิการที่ผู้รับ
ข่าวสารรับรู้ภายใน 1 วัน
อมูลเปรียบเทียบช่องทางการสื่อสารภายในสานักราชเลขาธิการที่ผู้รับ
ข่าวสารรับรู้ภายใน 2 วัน
ข้อมูลเปรียบเทียบช่องทางการสื่อสารภายในสานักราชเลขาธิการที่ผู้รับ
ข่าวสารไม่รับรู้ข่าวสารเลย
ข้อมูลเปรียบเทียบช่องทางการสื่อสารภายในสานักราชเลขาธิการที่ผู้รับ
ข่าวสารเข้าใจข่าวสารมากที่สุด
ข้อมูลเปรียบเทียบช่องทางการสื่อสารภายในสานักราชเลขาธิการที่ผู้รับ
ข่าวสารเข้าใจข่าวสารค่อนข้างมาก
ข้อมูลเปรียบเทียบช่องทางการสื่อสารภายในสานักราชเลขาธิการที่ผู้รับ
ข่าวสารเข้าใจข่าวสารปานกลาง
ข้อมูลเปรียบเทียบช่องทางการสื่อสารภายในสานักราชเลขาธิการที่ผู้รับ
ข่าวสารเข้าใจข่าวสารน้อย
ข้อมูลเปรียบเทียบช่องทางการสื่อสารภายในสานักราชเลขาธิการที่ผู้รับ
ข่าวสารไม่เข้าใจข่าวสารเลย
ข้อมูลเปรียบเทียบช่องทางการสื่อสารภายในสานักราชเลขาธิการที่ผู้รับ
ข่าวสารพึงพอใจมากที่สุด
ข้อมูลเปรียบเทียบช่องทางการสื่อสารภายในสานักราชเลขาธิการที่ผู้รับ
ข่าวสารพึงพอใจค่อนข้างมาก
ข้อมูลเปรียบเทียบช่องทางการสื่อสารภายในสานักราชเลขาธิการที่ผู้รับ
ข่าวสารพึงพอใจปานกลาง
ข้อมูลเปรียบเทียบช่องทางการสื่อสารภายในสานักราชเลขาธิการที่ผู้รับ
ข่าวสารพึงพอใจน้อย
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บทที่ 1
บทนา
1.1 ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
ในสถานการณ์ของโลกปัจจุบัน องค์กรทุกองค์กรมีการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีและ
ข่าวสารที่รวดเร็ว ก่อให้เกิดการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีและการสื่อสารอย่างต่อเนื่อง ปัจจัยสาคัญ
ปัจจัยหนึ่งที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วคือ การสื่อสาร ซึ่งก่อให้เกิดการพัฒนาหลายด้าน
ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา วัฒนธรรม ฯลฯ การที่จะพัฒนาระบบบริหารจัดการภายใน
องค์กรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จาเป็นต้องอาศัยปัจจัยหลายอย่างร่วมกัน สิ่งที่มองข้าม
ไม่ได้เ ลยก็คื อเรื่ อ งของการสื่ อสาร เนื่องจากเป็นหั ว ใจส าคัญประการหนึ่งที่ท าให้ อ งค์กรประสบ
ความสาเร็จ
สานักราชเลขาธิการเป็นหน่วยงานราชการที่มีหน้าที่เกี่ยวกับงานเลขานุการในพระองค์
พระมหากษัตริย์ พระบรมวงศานุวงศ์ ตลอดจนงานเลขานุการคณะองคมนตรี มีภารกิจหลักเกี่ยวกับ
งานหนังสือที่หน่วยราชการ หน่วยงานเอกชน และบุคคลทั่ วไป ส่งเข้ามาเพื่อขอให้นาความกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานพระบรมราชานุ ญาต พระบรมราชวินิจฉัย และพระมหากรุณา
แล้วแต่กรณี รวมทั้งทาหน้าที่รับพระราชทานพระราชดาริและพระราชดารัส เพื่อเชิญไปยังหน่วยงาน
และบุคคลที่เกี่ยวข้อง สานักราชเลขาธิการจึงมีบทบาทเป็นผู้ประสานงานระหว่างพระมหากษัตริย์กับ
รัฐบาลและหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน ตลอดจนบุคคลทั่วไป ทั้งที่เป็นราชการแผ่นดินและ
ส่วนพระองค์ (สานักราชเลขาธิการ, 2544: 87) ลักษณะงานดังกล่าวนี้จึงถือว่าเป็นลักษณะงาน
เฉพาะที่ ต้องอาศัย ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ ยวชาญและประสบการณ์ เกี่ยวกับขั ตติย ราช
ประเพณี ราชาศั พ ท์ ข้ อ ปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ ราชส านั ก ธรรมเนี ย มปฏิ บั ติ พระราชนิ ย มขององค์
พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ งานบริหารราชการแผ่นดินและราชการ ส่วนพระองค์ ซึ่ง
ต้องใช้ความระมัดระวังอย่างสูง ทันท่วงที และปฏิบัติงานผิดพลาดไม่ได้ ต้องทุ่มเท อุทิศเวลาในการ
ปฏิบัติงานอย่างเต็มที่พร้อมถวายงานได้ทุกเวลา นอกจากนี้ ต้องมีการสั่งสมประสบการณ์สูง เพื่อให้
การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความถูกต้อง
“การสื่อสาร” ในมุมมองสานักราชเลขาธิการ เปรียบเสมือนเครื่องมือที่จะนาไปสู่การรับรู้
เรียนรู้ ให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันของบุคลากรทั่วทั้งองค์กร ตั้ งแต่ระดับนโยบายไปจนถึง
ระดับปฏิบัติการ ทาให้สามารถกาหนดวิสั ยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ร่วมกันได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสมและนาพาองค์กรไปสู่เปูาหมายที่ตั้งไว้อย่างมีทิศทาง และจะต้องนามาใช้ให้สอดคล้องกับ
พื้นฐานขององค์กรทั้งในด้านโครงสร้าง ระบบการบริหาร ทัศนคติ และค่านิยม รวมทั้งวัฒนธรรมของ
บุคลากรในองค์กร จึงจะทาให้องค์กรไปสู่ความสาเร็จได้
การสื่อสารภายในองค์กรของสานักราชเลขาธิการ โดยส่วนใหญ่แล้ว จะเป็นไปในรูปแบบ
จากบนลงล่าง กล่าวคือ เป็นการสื่อสารจากฝุายบริหารไปสู่ฝุายปฏิบัติการ เนื่องจากผู้ปฏิบัติทุกระดับ
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เปรียบเสมือนกาลังสาคัญในการขับเคลื่อนภารกิจให้สาเร็จลุล่วงตามเปูาหมาย และด้วยโครงสร้าง
องค์กรที่มีขนาดเล็ก ผู้บริหารจึงสามารถสื่อสารได้โดยตรงกับผู้ปฏิบัติผ่านช่องทางการสื่อสารทั้งที่เป็น
ทางการและไม่เป็นทางการ รวมถึงการนาเอาเทคโนโลยีมาใช้ร่วมกับการสื่อสารภายในองค์ กรเพื่อให้
เกิดประโยชน์ในการจัดการและการบริหารงานภายใน
อย่างไรก็ดี การสื่อสารในทุกระดับและทุกรูปแบบอาจมีอุปสรรคของการสื่อสารเกิดขึ้นได้
เสมอ ปัญหาด้านการสื่อสารภายในองค์กรของสานักราชเลขาธิการที่พบในปัจจุบัน1 คือ
1) ผู้ป ฏิบั ติงานบางรายมีภ ารกิจพิเศษที่ส าคัญ เร่งด่ว น และจาเป็นต้องออกไปปฏิบัติ
ราชการนอกสถานที่ ส่งผลให้ได้รับข่าวสารช้าเกินไปจนเกินกาหนดเวลาที่จะปฏิบัติตามคาสั่งในสารที่
ถูก สื่อออกไป
2) การมีระยะห่างไกลของการสื่อสาร เนื่องจากสานักราชเลขาธิการมีสถานที่ทาการตั้ง
กระจายอยู่ในหลายพื้นที่ ส่งผลให้ผู้ปฏิบัติงานไม่ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึง
3) ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านมั ก ได้ รั บ ข่ า วสารจากเพื่ อ นร่ ว มงานที่ ไ ม่ เ ป็ น ทางการ ( Grapevine
Communication) หรือแหล่งภายนอก เช่น สื่อสังคมออนไลน์ ก่อนที่จะได้รับทราบข่าวสารจาก
แหล่งข่าวภายในองค์กรที่เป็นทางการ
4) ข่าวสารบางประเภทที่มีการสื่อสารออกไป ไม่สามารถทาให้ผู้ปฏิบัติเกิดความเข้าใจและ
ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง จาเป็นต้องใช้ช่องทางการสื่อสารมากกว่า 1 ช่องทางในการติดต่อกัน ซึ่งมีผล
ต่อค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
5) ผู้บริหารบางส่วนขาดความเชื่อมั่นในระบบสารสนเทศ และยังคงยึดถือแนวปฏิบัติ ด้าน
การสื่อสารแบบเดิม
6) ผู้ปฏิบัติเข้าใจข่าวสารที่ผิดพลาด บางรายไม่ทราบข้อมูลบางอย่างที่มีการสื่อสารผ่าน
ช่องทางหรือเครื่องมือบางประเภท ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะความแตกต่างด้านอายุและประสบการณ์การ
ทางานของผู้ปฏิบัติงาน ทาให้ต้องพิจารณาเลือกใช้ช่องทางการสื่อสารให้เกิดความเหมาะสม
กล่าวโดยสรุป สภาพการสื่อสารภายในองค์กรปัจจุบันของสานักราชเลขาธิการ โดยส่วน
ใหญ่ จะมีทิศทางการสื่อสารจากบนลงล่างตามสายการบังคับบัญชา การสื่อสารในองค์กรมีทั้ง 2
ลักษณะ คือ การสื่อสารที่เป็นทางการ (Formal Communication) และการสื่อสารที่ไม่เป็นทางการ
(Informal Communication) ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสถานการณ์ ความสอดคล้องกับสิ่งที่จะ
สื่อสาร และบุคคลที่จะสื่ อสาร อย่างไรก็ดี ปัญหาที่พบในขณะนี้คือ ผู้ปฏิบัติงานในองค์กรมีความ
แตกต่างทั้งอายุ ประสบการณ์ ความสามารถ และอัตลักษณ์ของกลุ่มหรือที่มาของแต่ละคน ดังนั้น จึง
จาเป็นต้องมีการเลือกใช้ช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสมระหว่างกลุ่ม Traditional และกลุ่ม Change
ผู้วิจัยจึงอยากจะศึกษาถึงเรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารในองค์กร โดยจะศึกษากรณีของ
ช่องทางในการสื่อสารในองค์กร ว่า ช่องทางใดจะนาไปสู่สัมฤทธิผลของการสื่อสารมากที่สุด ช่องทาง
1

ผู้เขียนตระหนักดีวา่ การวิจัยเรื่องนี้เพิ่งเริ่มดาเนินการศึกษา แต่ทสี่ รุปเช่นนี้ เนื่องจากผู้เขียนมีภารกิจหน้าที่ที่
จาเป็นต้องประสานงานกับหน่วยงานภายในของสานักราชเลขาธิการหลายหน่วยงาน ประกอบกับผูเ้ ขียนได้
ปรึกษากับผู้ปฏิบัติงานของสานักราชเลขาธิการที่มีประสบการณ์การทางาน และมีความเห็นตรงกันว่าปัจจุบัน
องค์กรมีอุปสรรคด้านการสื่อสารตามข้อมูลที่ปรากฏตามที่ระบุในรายงานการศึกษานี้
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ใดสามารถเพิ่มประโยชน์ในการปฏิบัติงาน ลดปัญหาที่จะเกิดขึ้น ประหยัดเวลาและต้นทุนที่จะเกิด
ขึ้นกับการสื่อสาร ทั้งนี้ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่จะศึกษา หมายถึง 2 ประเด็น คือ
1) ความรวดเร็วในการรับทราบข้อมูลข่าวสาร เป็นการประเมินวัดผลในเรื่องของเวลาใน
การรับข่าวสารของผู้ปฏิบัติงานที่ถูกส่งออกไปผ่านช่องทางการสื่อสารที่ต่างกันนั้น มีความแตกต่างกัน
หรือไม่อย่างไร
2) ความเข้าใจในข้อมูลข่าวสารที่ถูกส่งออกมาของผู้ปฏิบัติงาน เป็นการประเมินวัดผลใน
เรื่องความเข้าใจของผู้ปฏิบัติงานที่มีต่อข่าวสารที่ถูกส่งออกไปผ่านช่องทางการสื่อสารที่ต่างกันนั้น มี
ความแตกต่างกันหรือไม่อย่างไร
นอกเหนือจากนี้ ผู้วิจั ยจะทาการศึกษาเพิ่มเติมด้วยว่า ผู้ปฏิบัติงานรู้สึกพึงพอใจต่อการ
รับทราบข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ ภายในองค์กร มีความแตกต่างกันในแต่ล ะ
ช่องทางอย่างไร และโดยรวมแล้วช่องทางใดเป็นช่องทางที่ผู้ปฏิบัติงานรู้สึกพึงพอใจมากที่สุด ช่องทาง
ใดเป็นช่องทางที่ผู้ปฏิบัติงานรู้สึกพึงพอใจน้อยที่สุดหรือไม่พึงพอใจเลย เนื่องจากความพึงพอใจนี้จะ
ส่ ง ผลหรื อ อาจแสดงให้ เ ห็ น ถึ ง ความเชื่ อ มโยงต่ อ ความรู้ สึ ก ในการท างาน ซึ่ ง ส่ ง ผลต่ อ เนื่ อ งถึ ง
ความสาเร็จขององค์กรอีกด้วย
1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา
เพื่อศึกษาถึงช่องทางการสื่อสารในองค์กรในปัจจุบันของสานักราชเลขาธิการ เพื่อมุ่งไปสู่
สัมฤทธิผลของการสื่อสาร
1.3 ขอบเขตการศึกษา/ วิธีการดาเนินการศึกษา
การศึ ก ษาครั้ ง นี้ เ ป็ น การศึ ก ษาเชิ ง ส ารวจโดยใช้ แ บบสอบถามและการสั ม ภาษณ์ เป็ น
เครือ่ งมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อวิเคราะห์ถึงช่องทางการสื่อสารในองค์กรที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงสุด และเพื่อศึกษาความคิดเห็นรวมถึงความพึงพอใจของบุคลากรในสังกัดสานักราช เลขาธิการที่มีต่อช่องทางการสื่อสารในองค์กร โดยมีขอบเขตการศึกษาดังนี้
1.3.1 ขอบเขตเนื้อหาสาระ
เนื่องจากการวิจัยในครั้งนี้มีข้อจากัดในเรื่องของระยะเวลา ดังนั้น ผู้ เขียนจึงมุ่ง
ศึกษาช่องทางการสื่อสารภายในองค์กร ตามทิศทางของการสื่อสารจากบนลงล่าง เท่านั้น
1.3.2 ขอบเขตด้านประชากร
กลุ่มตัวอย่างประชากรที่ใช้ในการสารวจด้วยแบบสอบถามคือ บุคลากรในสังกัด
สานักราช-เลขาธิการ จานวน 50 คน จากจานวนทั้งหมด 492 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2556)
โดยคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างตามแนวคิดแบ่งช่วงอายุตาม Generation ตามที่ณัฏวุฒิ พงศ์สิริ (2552)
ระบุ คือ การแบ่งคนทางานเป็น 3 รุ่น ได้แก่ กลุ่ม Baby Boomer (คนที่เกิดระหว่างปี ค.ศ. 1946 1964) มีลักษณะการทางานที่ทุ่มเท เสียสละต่อองค์กรอย่างมาก มีความละเอียดรอบคอบสูง กลุ่ม
Generation X (คนที่เกิดระหว่างปี ค.ศ. 1965 - 1980) เป็นกลุ่มที่เน้นความสมดุลในการใช้ชีวิต
และอยู่ในยุครอยต่อระหว่าง Analog กับ Digital กลุ่ม Generation Y (คนที่เกิดหลังจากปี ค.ศ.
1980) เป็นกลุ่มที่มีความเป็นตัวของตัว เองสูง ชอบใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ในการสื่อสาร ด้ว ยเหตุที่
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ประชากรในแต่ละช่วงอายุมีคุณลักษณะ ทัศนคติ รูปแบบการใช้ชีวิตแตกต่างกัน ดังนั้น ผู้เขียนจึงได้
เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง2 กล่าวคือ กลุ่ม Baby Boomer จานวน 15 คน กลุ่ม Generation X
จานวน 20 คน กลุ่ม Generation Y จานวน 15 คน รวมถึงการสัมภาษณ์ผู้แทนในแต่ละกลุ่ม
Generation กลุ่มละ 2 คน เพื่อศึกษาว่าในแต่ละ Generation มองเรื่องช่องทางการสื่อสารอย่างไร
ส าหรั บ การกาหนดจ านวนเพศชายและเพศหญิง ผู้ เขียนพิจารณาจากกลุ่ มตัว อย่ างตามช่ว งอายุ
(Generation) เป็นหลัก
1.3.3 ขอบเขตด้านระยะเวลา
ผู้เขียนเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างในช่วงเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2557
เท่านั้น
1.3.4 ตัวแปรที่ศึกษา
1) ตัว แปรต้น ได้แก่ ช่องทางการสื่ อสารภายในองค์กร 6 ช่องทาง คือ ระบบ
สารสนเทศภายในองค์กร/ หนังสือเวียน/ การประชุม/ e-mail/ โทรศัพท์ และสื่อสังคมออนไลน์
2) ตัวแปรตาม ได้แก่ ความรวดเร็วของการรับทราบข้อมูล ข่าวสาร และความ
เข้าใจในข้อมูลข่าวสารที่ได้รับ
1.3.5 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา เป็นแบบสอบถาม (ดูรายละเอียดได้ที่ภาคผนวก ก)แบ่ง
ออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่
ส่วนที่ 1 คือ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา
ส่ว นที่ 2 คือ คาถามทั่ว ไปเกี่ยวกับประสิทธิภ าพและประสิ ท ธิผลในการสื่ อสาร
ภายในองค์กร ใน 2 ด้าน คือ ความรวดเร็วในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร และความเข้าใจในข่าวสารที่
ได้รับ โดยลักษณะเป็นแบบสอบถามชนิดจัดอันดับคุณภาพ แบ่งเป็น 5 ระดับ จากมากที่สุด ไปน้อย
ที่สุด
ส่วนที่ 3 คือ คาถามเกี่ยวกับความพึงพอใจในการรับทราบข้อมูลข่า วสารจากช่อง
ทางการสื่ อสารภายในองค์กร ทั้ง 6 ช่องทาง โดยลั กษณะเป็นแบบสอบถามที่จัดอันดับคุณภาพ
แบ่งเป็น 5 ระดับ จากมากที่สุด ไปน้อยที่สุด
ส่วนที่ 4 คือ ความคิดเห็นที่มีต่อสื่อสารภายในสานักราชเลขาธิการ
1.3.6 การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้ศึกษาวิจัยเก็บรวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล ตามขั้นตอนดังนี้
1) ขอความร่วมมือและจัดส่งแบบสอบถามไปยังประชากรกลุ่มตัวอย่าง
2) รวบรวมแบบสอบถามที่กรอกข้อมูลแล้ว มาทาการตรวจสอบความเรียบร้อย
3) นาแบบสอบถามมาตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ นาข้อมูลจัดลงรหัส
เพื่อนาไปวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป
2

อ้างอิงจากโครงสร้างอายุค่าเฉลี่ยของบุคลากรของสานักราชเลขาธิการ (ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2556) เฉลี่ยเป็น
ร้อยละ คือ กลุ่ม Baby Boomer ร้อยละ 44 กลุ่ม Generation X ร้อยละ 33 กลุ่ม Generation Y ร้อยละ 23
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4) สรุ ป ผลและนาเสนอผลการวิ เ คราะห์ แบบสถิ ติ เชิ งพรรณนา (Descriptive
Analysis) รวมถึงอภิปรายความคิดเห็นของบุคลากรสานักราชเลขาธิการที่มีต่อช่องทางการสื่อสาร
ภายในองค์กร และความพึงพอใจต่อการรับข่าวสารจากช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ
1.4 สมมติฐานการศึกษา
ช่องทางการสื่ อสารที่ต่างกันมีผ ลต่อประสิ ทธิภ าพและประสิทธิผ ลในการติดต่อสื่ อสาร
ภายในองค์กรต่างกัน กล่าวคือ ผู้ปฏิบัติงานรับรู้ข้อมูลข่าวสารได้รวดเร็วและเกิดความเข้าใจในข้อมูล
ข่าวสารที่ต่างกันในแต่ละช่องทาง
1.5 ประโยชน์ของการศึกษา
เพื่อนาข้อมูลที่ได้จากการศึกษาวิจัยมาเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการ
สื่อสารภายในองค์กรของสานักราชเลขาธิการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น
1.6 นิยามศัพท์เฉพาะ
ผู้บริหาร หมายถึง ข้าราชการในสังกัดสานักราชเลขาธิการ ระดับเชี่ยวชาญ ขึ้นไป
ผู้ปฏิบัติงาน หมายถึง ข้าราชการในสังกัดสานักราชเลขาธิการ ตั้งแต่ ระดับปฏิบัติงาน/
ระดับปฏิบัติการ ถึง ระดับอาวุโส/ระดับชานาญการพิเศษ รวมถึงพนักงานราชการ
ช่องทางการสื่อสารในองค์กร หมายถึง ช่องทางที่ใช้ในการสื่อสารกันระหว่างผู้บริหารกับ
ผู้ปฏิบัติงานของสานักราชเลขาธิการ ประกอบไปด้วย ระบบสารสนเทศภายในองค์กร หนังสือเวียน
การประชุม จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) โทรศัพท์ และสื่อสังคมออนไลน์ เช่น Facebook, Line
สัมฤทธิผลของการสื่อสาร หมายถึง ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการสื่อสารที่ผู้รับสาร
รับรู้ข่าวสารนั้นภายในเวลาอันรวดเร็ว อยู่ภายใต้กรอบเวลาการดาเนินการตามข้อมูลข่าวสารที่ได้
ส่งออกไป และตัวเนื้อหาสาระของข่าวสารที่ส่งออกไปนั้น มีความครบถ้วน ถูกต้อง ชัดเจน ผู้รับสารมี
ความเข้าใจในข่าวสารที่ส่งออกไปได้ เป็นอย่างดี และสามารถปฏิบัติงานได้เป็นผลสาเร็จ
การสื่อสารจากบนลงล่าง หมายถึง การส่งข่ าวสารจากผู้บริหารมายังผู้ปฏิบัติงานในสานัก
ราชเลขาธิการ เช่น การสั่งงานตามลาดับ การประกาศข่าวสารขององค์กร หรือการ แจ้งกระบวนการ
ทางานที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมใหม่ เป็นต้น
กลุ่ม Baby Boomer หมายถึง คนที่เกิดในช่วงปี ค.ศ. 1946 - 1964 ซึ่งเป็นช่วงหลัง
สงครามโลกครั้งที่ 2 เป็นต้นมา คนรุ่นนี้มีความเชื่อเรื่องของการทางานที่ทุ่มเท เชื่อในกระบวนการ/
ขั้นตอนการทางานที่ชัดเจน และจะต้องทาตามขั้นตอนและกระบวนการที่กาหนด มีความละเอียด
รอบคอบและมีความอดทนสูง ให้ความสาคัญกับงานมากกว่าครอบครัว
กลุ่ม Generation X หมายถึง คนที่เกิดในช่วงปี ค.ศ. 1965 - 1980 มีความเชื่อเรื่องของ
การทางานแบบ Work Life Balance คือทางานหนักได้ แต่เรื่องของชีวิตส่วนตัวก็ต้องมีความสมดุล
ชอบความเป็ น อิส ระ เน้ น การพึ่งตนเอง คนรุ่นนี้อยู่ในช่ว งรอยต่อระหว่าง Analog กับ Digital
สามารถผสมผสานการใช้สื่อเก่าและสื่อใหม่ได้เป็นอย่างดี
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กลุ่ม Generation Y หมายถึง คนที่เกิดหลังจากปี ค.ศ. 1980 เป็นต้นไป คนรุ่นนี้มีความ
เชื่อมั่นในตัวเองสูง มีความยืดหยุ่นในการทางาน มองผลลัพธ์มากกว่ากระบวนการ ชอบการมีส่วนร่วม
ในการทางานและการแสดงความคิดเห็น มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ได้เป็นอย่างดี

บทที่ 2
แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
ในการศึ กษาวิจั ย เรื่ อง การเพิ่ มประสิ ท ธิภ าพการสื่ อสารภายในองค์กรของส านักราช เลขาธิการ ศึกษากรณี ช่องทางการสื่อสารภายในองค์กร ผู้วิจัยได้ค้นคว้าเอกสารทางวิชาการ งาน
เขียนต่าง ๆ และศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
2. แนวคิดเรื่องการสื่อสารภายในองค์กร
3. การเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสาร
4. แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจในการติดต่อสื่อสาร
2.1 หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (ดูรายละเอียดได้ที่ภาคผนวก ข)
การทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงยึดการดาเนินงานในลักษณะทางสาย
กลางที่สอดคล้องกับสิ่งที่อยู่รอบตัว และสามารถปฏิบัติได้จริง ทรงคิดค้นหาแนวทางพัฒนาเพื่อมุ่งสู่
ประโยชน์ต่อประชาชนสูงสุด (เกษม วัฒนชัย, 2553)
หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เปรียบเสมือนแนวทางการดาเนินชีวิตที่
สามารถเป็นได้ทั้งหลักคิด หลักวิชา และหลักปฏิบัติ ขึ้นอยู่กับการนามาปรับใช้ของแต่ละบุคคล หาก
มองในมิ ติ ข องการเป็ น ผู้ สื่ อ สาร หลั ก การทรงงานบางหลั ก การก็ ส ามารถน ามาปรั บ ใช้ ไ ด้ เช่ น
“หลักการมีส่วนร่วม” “หลักการศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ” “หลักภูมิสังคม” และ“หลักการระเบิด
จากข้างใน” จะมีความสอดคล้องกับแนวคิดเรื่องของการเป็นผู้สื่อสารที่ดีที่ควรมี Empathy หมายถึง
ความสามารถจะเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่นว่าทาไมเขาถึงพูดหรือทาสิ่งใดสิ่งหนึ่ง Listening การเป็น
ผู้ฟังที่ดี จะช่วยพบปัญหาและแนวทางแก้ไขมากขึ้น Reading Skills ความสามารถในการอ่าน
Observation การสังเกตสิ่งที่อยู่รอบตัว Word Choice การเลือกใช้คาที่เหมาะสมกับผู้รับสาร Body
Language การสื่อสารที่เป็นภาษากาย Action การติดต่อสื่อสารวิธีใดวิธีหนึ่งจะใช้ได้กับคนบางคน
หรื อ บางสถานการณ์ ไม่ ใ ช่ ว่ า จะใช้ ไ ด้ กั บ ทุ ก คนหรื อ ทุ ก สถานการณ์ ต้ อ งเลื อ กวิ ธี ก ารสื่ อ สารให้
เหมาะสม และ Directing ต้องมั่นใจว่าผู้รับข้อมูลรู้ว่าจะต้องทาอะไร อย่างไร เมื่อไร และทาไมต้องทา
เนื่องจากพบว่าความผิดพลาดส่วนใหญ่มักเกิดจากผู้ส่งสารคิดว่าผู้รับสารมีข้อมูลอยู่แล้ว (พิมพ์ณิชา
เลี้ยงบุญเลิศชัย, 2555: 11)
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2.2 แนวคิดเรื่องการสื่อสารในองค์กร
2.2.1 ความหมายของการสื่อสารภายในองค์กร
ศุภมน อนุศาสนนันท์ (2549) ให้ความหมายของการสื่อสารในองค์กร ว่า เป็นการ
ถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ระหว่างบุคลากรหรือหน่วยงานในองค์กร ผ่านรูปแบบวิธีการสื่อสาร
ต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการรับรู้และความเข้าใจร่วมกันในการปฏิบัติตน ซึ่งจะเป็นผลให้องค์กรและบุคลากร
ในองค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ และเปู าหมายที่ได้ตั้งไว้ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติงาน
กริ ช สื บ สนธ์ (2538) กล่าวถึงการสื่ อสารในองค์กรว่า หมายถึง กระบวนการ
แลกเปลี่ ย นข่ า วสารระหว่ า งบุ ค คลทุ ก ระดั บ ทุ ก หน่ ว ยงาน โดยมี ค วามสั ม พั น ธ์ กั น ภายใต้
สภาพแวดล้อม บรรยากาศขององค์กร ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนไปตามกาลเทศะ
จากความหมายข้า งต้น สรุ ปได้ว่ า การสื่ อ สารในองค์ กร เป็ นการถ่า ยทอดหรื อ
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ระหว่างสมาชิกภายในองค์กรภายใต้รูปแบบและวิธีการสื่อสารต่าง ๆ
เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในองค์กรเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
2.2.2 ช่องทางการสื่อสารภายในองค์กร
เสนาะ ติเยาว์ (2541) กล่าวถึงความหมายของช่องทางการสื่อสารภายในองค์กร
ว่า คือ ช่องทางในการส่งผ่ านข้อมูล ภายในองค์กร มักถูกออกแบบขึ้นมาพร้อม ๆ กับการจัดวาง
โครงสร้างขององค์กรและการวางระบบงาน เพราะทุกองค์กรมีความจาเป็นต้องมีการสื่อสารกันภายใน
องค์กร เพื่อให้การปฏิบัติงานขององค์กรดาเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การสื่อสารในองค์กรมีด้วยกันหลายรูปแบบ การเลือกวิธีการสื่อสารนั้นมีเกณฑ์ใน
การพิจารณาดังนี้คือ ความรวดเร็ว ความถูกต้อง มีค่าใช้จ่ายมากน้อยเพียงใด หรือข้อมูลนั้ นเป็น
ความลับหรือไม่ หากเผยแพร่ให้มีผู้รับรู้จานวนมากจะเกิดผลเสียหายหรือไม่ โดยรูปแบบช่องทางการ
สื่อสารในองค์กร มีดังนั้น
1) การสื่อสารที่เป็นลายลักษณ์อักษร องค์กรต่าง ๆ ใช้วิธีนี้มากที่สุดในการสื่อสาร
ที่เป็นทางการ เช่น จดหมาย และบางครั้งใช้บันทึกช่วยจาในการสื่อสารที่ไม่เป็นทางการ การรายงาน
ผลการปฏิบัติงาน คู่มือการปฏิบัติงาน นโยบาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรฐานของงาน
2) การพูดคุยแบบเผชิญหน้ากัน สามารถเป็นได้ทั้งการสื่อสารอย่างเป็นทางการ
และไม่ เ ป็ น ทางการ การพู ด คุ ย แบบนี้ เ หมาะสมส าหรั บ ใช้ ใ นการสื่ อ สารเกี่ ย วกั บ การปรั บ ปรุ ง
ประสิทธิภาพการทางานของผู้ใต้บังคับบัญชา เพราะเป็นเรื่องที่มีความเป็นส่วนตัวสูง จะทาให้ได้รับ
feedback กลับมาอย่างรวดเร็ว ในขณะเดียวกันผู้สื่อสารควรระมัดระวังวิธีการพูด เนื่องจากคาพูด
เดียวกัน แต่คนพูดคนละคน ก็สามารถตีความให้แตกต่างกันไปได้
3) การสื่อสารด้วยสัญลักษณ์ เป็นการสื่อสารที่แสดงออกของร่างกาย เช่น สีหน้า
ภาษากาย สภาพแวดล้อม (ความหมายเชิงสัญลักษณ์ทางสภาพแวดล้อม เช่น ขนาดของห้อง โต๊ะ
ทางาน การตกแต่ง สิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงอานาจหน้าที่ได้)
4) การสื่ อสารด้วยสื่ ออิเล็ กทรอนิกส์ เช่น คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ ระบบ
อินทราเน็ต จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) หรือ Teleconferencing ที่สามารถใช้ติดต่อกันได้แม้
จะอยู่ต่างสถานที่
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2.3 การเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสาร
การสื่อสารเป็นกระบวนการหรือเครื่องมือที่จะนาไปสู่ความเข้าใจในการติดต่อและการ
ทางานร่วมกันของบุคคลในองค์กรเพื่อบรรลุเปูาหมาย แต่หากไม่เรียนรู้และเข้าใจความต้องการของ
ตนเอง ไม่เข้าใจผู้อื่นแล้ว ไม่ว่าจะมีกระบวนการสื่อสารที่ดีและมีอุปกรณ์สื่อสารที่ทันสมัยเพียงใดก็ไร้
คุณค่า (วิโรจน์ โสวัณนะ, 2545: 95) นอกจากนี้ การสื่อสารจาเป็นจะต้องเข้าใจถึงความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล เมื่อบุคคลมีความแตกต่างกันการสื่อสารที่ดีจะต้องใช้ความมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีควบคู่กัน
ไปด้วย จึงจะทาให้การสื่อสารนั้นประสบผลสาเร็จ อนึ่ง การสื่อสารที่ผิดพลาดจะส่งผลกระทบต่อการ
บรรลุประสิทธิผลขององค์กรเสมอ การสร้างระบบการสื่อสารภายในองค์กรที่ ดีจึงเป็นสิ่งจาเป็นอย่าง
มาก หน้าที่สาคัญประการหนึ่งของผู้บริหารทุกองค์กร คือ การจัดระบบการสื่อสารตลอดจนการไหล
ของข้อมูลข่าวสารในองค์กรและลดความผิดพลาดหรืออุปสรรคในการสื่อสาร ซึ่งสามารถทาได้หลาย
วิธีสรุปได้ดังนี้3 (Szilagyi & Wakkace, 1990 : 502-504. อ้างอิงมาจาก วันชัย มีชาติ, 2548 : 152
- 154)
1) การติดตามผลและให้ข้อมูลย้อนกลับ (follow–up and feed back) วิธีการนี้จะทาให้
กระบวนการสื่อสารเป็นแบบ two–way หากเป็นการใช้เอกสารติดตามผลข้อมูล ย้อนกลับอาจ
ตรวจสอบได้จากการโต้ตอบ การแสดงออกของผู้รับสารจะทาไห้เราทราบว่าการสื่อสารมีความถูกต้อง
เพียงไร
2) การใช้การสื่อสารหลายวิธี (parallel channels and repetition) การใช้วิธีการสื่อสาร
และช่องทางการสื่อสารหลายวิธีทาให้การติดต่อสื่อสารมีความถูกต้องยิ่งขึ้น เช่น มีการสั่งการด้วย
เอกสารเป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว และยังมีการประชุมและสั่งการด้วยวาจาและใช้โอกาสพูดคุยอย่าง
ไม่เป็นทางการด้วย ก็จะทาให้การสื่อสารถูกต้องมากยิ่งขึ้น
3) ระยะเวลา (timing) ปัญหาด้านระยะเวลาเป็นสาเหตุหนึ่งของการสื่อสารที่เบี่ยงเบนไป
ทั้งในแง่ของความกดดันด้านเวลาและความไม่เหมาะสม ในการสื่อสารเวลาหนึ่ง ๆ องค์กรและกลุ่ม
อาจกาหนดมาตรฐานด้านเวลาเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวได้ เช่น ระบุไว้ล่วงหน้าว่าจะทางานหนึ่งให้เสร็จ
เมื่อใดเพื่อเป็นเกณฑ์ในการจัดแบ่งเวลาและติดต่อระหว่างกันในการรายงานและสั่งการในองค์กร
นอกจากนี้ ยังต้องแยกระหว่างงานประจากับงานจรซึ่งจะช่วยลดแรงกดดันด้านเวลาอันจะทาให้การ
สื่อสารมีความถูกต้องมากยิ่งขึ้น
4) ให้ความสนใจกับภาษา (attention to language) ในการสื่อสารนั้น การเลือกใช้คา
เป็นวิธีการหนึ่งที่จะลดความผิดพลาดในการสื่อสารได้ ซึ่งการเลือกใช้คานี้จะมีเกี่ยวข้องกับการทา
ความเข้าใจกับผู้ที่เราจะสื่อสารด้วยว่าควรจะใช้ภาษาในระดับใด
3

แนวคิดดังกล่าวมีความคล้ายคลึงกับหลักการสื่อสารที่ดี ตามที่วิจิตร อาวะกุล (2539: 102) ระบุไว้ คือ 1. ความ
น่าเชื่อถือ (Credibility) ในเรื่องของผู้ส่งสารและแหล่งข่าว 2. ความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม (Context) 3.
เนื้อหาสาระ (Content) ข่าวสารที่ดีจะต้องมีความหมายต่อผูร้ ับข่าวสาร 4. ความต่อเนื่องและความคงเส้นคงวา
(Continuity and Consistency) การสื่อสารจะได้ผลต้องส่งบ่อย ๆ ติดต่อกัน มีการย้าหรือซ้าเพื่อเตือนความทรง
จา 5. ช่องทางการสื่อสาร (Channels) มองช่องทางที่เหมาะสมให้ข่าวสารที่ส่งมามีความรวดเร็วและมีโอกาส
คลาดเคลื่อนด้วยที่สุด 6. ความสามารถของผู้รับสาร (Capability of Audience) 7. ความชัดเจนของข่าวสาร
(Clarity)
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5) ศูนย์กลางข้อมูล (information communication and information centers) การ
สื่อสารโดยวิธีการนี้จะเป็นการสื่อสารที่รวดเร็วและยืดหยุ่น และมีความถูกต้องของข้อมูลมาก ซึ่ง
องค์กรอาจใช้ศูนย์กลางข้อมูลเป็นแหล่งกระจายข่าวโดยไม่ผ่านช่องทางที่เป็นทางการขององค์กรก็
อาจจะทาให้การสื่อสารมีความถูกต้องและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
6) การให้รู้เท่าที่จาเป็น (the exception principle and the need to know) เป็นการ
วางระบบในการสื่อสารในองค์กรให้มีการสื่อสารในกรณีพิเศษและให้มีการรับข้อมูลเฉพาะที่จาเป็น
โดยการเสนอข้อมูลไปยังฝุายบริหารเฉพาะที่ฝุายบริหารต้องการ ในขณะเดียวกัน ฝุายบริหารก็ให้
ข้อมูลหรือสื่อสารกับพนักงานเฉพาะสิ่งที่พนักงานจาเป็นต้องรู้เท่านั้น ซึ่งจะทาให้การสื่ อสารไม่มี
ข้อมูลมากเกินไป วิธีการนี้จะเหมาะกับองค์กรที่มีสายการบังคับบัญชาสูง
7) การใช้ธรรมเนียมปฏิบัติในการสื่อสาร (communication etiquette) เป็นความ
พยายามที่จะวางระบบในการสื่อสาร เช่น โทรสาร ให้ใช้สื่อสารเฉพาะในเรื่องที่จาเป็น และเร่งด่วน
ซึ่งการใช้เครื่องมือโดยไม่จาเป็นอาจจะทาให้การสื่อสารผิดพลาด หรือมีมากเกินความจาเป็น การ
สร้างธรรมเนียมปฏิบัติที่เหมาะสมจึงเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการสื่อสารได้
8) การฟังอย่างตั้งใจ (listen actively) เป็นการลดความผิดพลาดจากการสื่อสาร การ
ตั้งใจฟังจะทาให้ข้อมูลที่ผู้ส่งสารต้องการจะส่งถึงผู้รับสารครบถ้วน ในขณะเดียวกันการฟังอย่างตั้งใจ
นั้น ผู้รับสารสามารถคิดต่อและไตร่ตรองสิ่งที่ได้ฟังและอาจมีการสอบถามหรือทาความเข้าใจข้อมูล
ข่าวสารได้มากขึ้น นอกจากนี้ การฟังอย่างตั้งใจจะทาให้เกิดความรู้สึกที่ดีระหว่างผู้ที่สื่อสารและเกิด
การยอมรับกัน ซึ่งจะเป็นการพัฒนาระบบความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคลากรภายในองค์กรตามมาด้วย
2.4 แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจในการติดต่อสื่อสาร
สมยศ นาวีการ (2543: 103) ได้ให้ทัศนะในเรื่องนี้ว่า ความพึงพอใจในการติดต่อสื่อสาร
ขึ้นอยู่กับสิ่งที่บุคคลได้มา เปรียบเทียบกับสิ่งที่บุคคลต้องการ ความพึงพอใจไม่ควรผูกอยู่กับความมี
ประสิทธิภาพของข่าวสารใด ๆ (การแสดงออกหรือการแปลความหมาย) ถ้าหากว่าการติดต่อสื่อสาร
เป็นไปตามความต้องการ ความพึงพอใจในการติดต่อสื่อสารจะเกิดขึ้น เราอาจจะรู้สึกต้องการข่าวสาร
บางอย่าง หรือเสนอข่าวสารตามแนวทางบางอย่างของเรา เมื่อข่าวสารถูกสื่อตามแนวทางที่สอดคล้อง
กับความรู้สึกของเราเราจะมีความพึงพอใจในการติดต่อสื่อสาร
จากความหมายข้างต้น กล่าวได้ว่า ความพึงพอใจในการติดต่อสื่อสาร เป็นเรื่องของทัศนะ
ของแต่ ล ะคนในองค์ ก ร ซึ่ ง ครอบคลุ ม ถึ ง ข่ า วสาร ช่ อ งทางการติ ด ต่ อ และบรรยากาศในการ
ติดต่อสื่อสาร รวมถึงการติดต่อสื่อสารกับผู้บังคับบัญชา ตลอดจนการติดต่อสื่อสารในองค์กรด้ว ย
ตนเอง ถ้าการติดต่อสื่อสารในองค์กรสอดคล้องกับความต้องการและความรู้สึก ความพึงพอในในการ
สื่อสารก็จะเกิดขึ้น
จากการศึกษากรอบแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องนั้น สรุปได้ว่า การสื่อสารภายในองค์กร
เป็ น กระบวนการที่ ส าคั ญ และเป็ น ด่ า นแรกก่ อ นที่ อ งค์ ก รจะท าการสื่ อ สารออกไปสู่ ภ ายนอก
ความสาคัญของการเลือกช่องทางการสื่อสารในองค์กร มีผลต่อการบรรลุความสาเร็จภายในองค์กร
เป็นอย่างยิ่ง หากเราสามารถเลือกใช้ช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสมกับประเภทของข้อมูล และเข้าถึง
ผู้ที่เราจะต้องสื่อสารด้วย จะทาให้เราประหยัดเวลาในการสื่อสาร และได้รับผลตอบรับที่น่าพอใจ
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ในทางกลับกัน หากเลือกใช้ช่องทางการสื่อสารที่ผิดประเภท อาจทาให้ข้อความไปไม่ถึงผู้รับหรือ
บิดเบือนไป ทาให้ต้องเสียเวลาในการหาจุดผิดเพื่อแก้ไข และทาให้งานที่ได้ลดประสิทธิภาพลงอีกด้วย
ดัง นั้ น การศึก ษาวิจั ย ในครั้ ง นี้ จึ ง เป็ นการศึก ษาถึ งช่ องทางการสื่ อ สารในปั จจุ บัน ของส านั กราช
เลขาธิการ เพื่อนาผลไปเป็นแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการสื่อสารภายใน
องค์กรต่อไป

บทที่ 3
ผลการศึกษา
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้เขีย นได้น าข้อมูล ที่เก็บ มาวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยโดยนาเสนอผลการ
วิเคราะห์ไว้ 4 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของบุคลากรในสังกัดสานักราชเลขาธิการ
ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในเรื่องประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการสื่อสารภายใน
องค์กร
ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในเรื่องความพึงพอใจต่อช่องทางการสื่อสาร
ส่วนที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นที่มีต่อสื่อสารภายในสานักราชเลขาธิการ
3.1 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของบุคลากรในสังกัดสานักราชเลขาธิการ
ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างประชากรที่ใช้ในการสารวจด้วยแบบสอบถาม แบ่งเป็นเพศ
อายุ และระดับการศึกษา ผู้เขียนใช้สถิติร้อยละร่วมในการวิเคราะห์ รายละเอียดปรากฏดังนี้
ตารางที่ 1 แสดงข้อมูลในเรื่องเพศของบุคลากรในสังกัดสานักราชเลขาธิการ
เพศ
ชาย
หญิง
รวม

จานวน
17
33
50

ร้อยละ
34
66
100

ตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่า กลุ่มตัวอย่างประชากรมีจานวนรวมทั้งสิ้น 50 คน จากจานวน
ทั้งหมด 492 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2556) ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มี
จานวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 66 เพศชาย มีจานวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 34
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ตารางที่ 2 แสดงข้อมูลในเรื่องอายุของบุคลากรในสังกัดสานักราชเลขาธิการ
อายุ
20 – 30 ปี
31 – 40 ปี
41 – 50 ปี
50 ปี ขึ้นไป
รวม

จานวน
15
10
10
15
50

ร้อยละ
30
20
20
30
100

ตารางที่ 2 เป็นการแสดงข้อมูลในเรื่องอายุของกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งการศึกษาในครั้งนี้ ผู้เขียน
แบ่งกลุ่มตัวอย่างตามแนวคิดการแบ่งช่วงอายุ Generation ที่ได้กล่าวถึงไปแล้วในบทนา และจาก
ตารางที่ 2 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุระหว่าง 20 - 30 ปี (เทียบกับกลุ่ม Generation Y) และช่วง
อายุ 50 ปี ขึ้นไป (เทียบกับกลุ่ม Baby Boomer) มีจานวนเท่ากันคือ 15 คน คิดเป็นร้อยละ 30
รองลงมาคือช่วงอายุ 31 - 40 ปี และอายุระหว่าง 41 - 50 ปี (เทียบกับกลุ่ม Generation X) จานวน
เท่ากันคือ 10 คน คิดเป็นร้อยละ 20
ตารางที่ 3 แสดงข้อมูลในเรื่องระดับการศึกษาของบุคลากรในสังกัดสานักราชเลขาธิการ
ระดับการศึกษา
ต่ากว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
รวม

จานวน
2
20
28
50

ร้อยละ
4
40
56
100

ระดับการศึกษาในที่นี้บ่งบอกถึงความสามารถในการเลือกรับข่าวสาร และเป็นลักษณะ
สาคัญอีกประการหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อผู้รับสาร จากตารางที่ 3 แสดงให้เห็นว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มี
ระดับการศึกษาที่สู งกว่าระดับปริญญาตรี จานวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 56 รองลงมาคือ ระดับ
การศึกษาระดับปริญญาตรี จานวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 40 และน้อยที่สุดคือ ระดับต่ากว่าปริญญา
ตรี จานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 4
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3.2 ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในเรื่องประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการสื่อสารภายใน
องค์กร
ข้อมูลเปรียบเทียบช่องทางการสื่อสารภายในสานักราชเลขาธิการ ทั้ง 6 ช่องทาง กับความ
รวดเร็วในการรับรู้ข่าวสาร และความเข้าใจในข่าวสารที่ได้รับ (ดูรายละเอียดตารางวิ เคราะห์เพิ่มเติม
ได้ที่ภาคผนวก ค) สรุปได้ดังนี้
ตารางที่ 4 ข้อมูลเปรียบเทียบช่องทางการสื่อสารที่ผู้รับข่าวสารรับรู้ได้รวดเร็วและเข้าใจ มากที่สุด
ช่องทาง
การสื่อสาร
ระบบ
สารสนเทศ
ภายในองค์กร
หนังสือเวียน
การประชุม
e-mail
โทรศัพท์
สื่อสังคม
ออนไลน์

ระดับการรับรู้ที่เร็วที่สดุ
เข้าใจมากที่สุด
จานวนคน
จานวนคน
ร้อย
Baby Gen Gen รวม ร้อยละ Baby Gen Gen รวม
ละ
Boomer X
Y
Boomer X
Y
3

2

8

13

26

2

4

7

13

26

4
4
6
15
4

1
1
7
11
10

1
1
1
10
15

6
6
14
36
29

12
12
28
72
58

7
4
0
10
3

5
5
4
4
4

4
4
4
5
8

16
13
8
19
15

32
26
16
38
30

ตารางที่ 4 แสดงให้เห็นได้ว่า ช่องทางการสื่อสารที่กลุ่มตัวอย่างรับรู้ข่าวสารได้รวดเร็วที่สุด
3 ลาดับแรก ได้แก่ (1) โทรศัพท์ คิดเป็นร้อยละ 72 (2) สื่อสังคมออนไลน์ คิดเป็นร้อยละ 58 (3) email คิดเป็นร้อยละ 28 ส่วนช่องทาง ฯ ที่กลุ่มตัวอย่าง เข้าใจในข่าวสารที่ได้รับมากที่สุด 3 ลาดับ
แรก ได้แก่ (1) โทรศัพท์ คิดเป็นร้อยละ 38 (2) หนังสือเวียน คิดเป็นร้อยละ 32 (3) สื่อสังคมออนไลน์
คิดเป็นร้อยละ 30 ทั้งนี้ กลุ่ม Baby Boomer จานวน 15 คน เห็นว่า “โทรศัพท์” เป็นช่องทางที่รับรู้
ข่าวสารได้เร็วและสามารถเข้าใจในข่าวสารได้มากที่สุด ในขณะที่กลุ่ม Generation Y จานวน 8 คน
เห็นว่า “สื่อสังคมออนไลน์” เป็นช่องทางที่รับรู้ข่าวสารได้รวดเร็วและสามารถเข้าใจในข่าวสารได้มาก
ที่สุด อนึ่ง มีกลุ่ม Baby Boomer จานวน 1 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 2 ที่ไม่รับรู้และไม่เข้าใจใน
ข่าวสารที่ส่งผ่านทาง e-mail
การศึกษาดังกล่าวสามารถนามาอภิปรายเพิ่มเติมดังนี้
1) การรับข่าวสารที่รวดเร็วที่สุดและผู้รับข่าวสารมีความเข้าใจมากที่สุดเป็นการรับข่าวสาร
ผ่านช่องทางโทรศัพท์ เนื่องจากช่องทางดังกล่าวเป็นช่องทางที่เป็นแนวปฏิ บัติด้านการสื่อสารภายใน
องค์กรมาเป็นระยะเวลานาน ประกอบกับสานักราชเลขาธิการมีการนาระบบสารสนเทศมาใช้ในการ
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บริ ห ารจั ดการพัส ดุ 4 หน่ วยงานต่าง ๆ จึงได้รับการจัดสรรอุปกรณ์สานักงาน รวมถึงอุปกรณ์การ
สื่อสารอย่างทั่วถึงและมีเพียงพอต่อการใช้งาน กลุ่มตัวอย่างจึงเห็นว่าการสื่อสารผ่านช่องทางดังกล่าว
มีความสะดวก รวดเร็ว และประหยัดค่าใช้จ่าย อนึ่ง การสื่อสารผ่านช่องทางโทรศัพท์ เป็นช่องทางที่
สอดคล้องกับงานวิจัยของทนงเกียรติ เจริญวงศ์เพ็ชร์ (2545) ที่พบว่า การติดต่อสื่อสารด้วยวาจา
เป็นลักษณะการสื่อสารที่มีข้อดีคือในเรื่องของความรวดเร็ว และเป็นการสื่อสารในลักษณะสองทาง
(two-way communication) คือ มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันทั้งสองฝุาย เพื่อให้เกิดความ
เข้าใจที่ตรงกันทั้งผู้ส่งสารและผู้รับสาร
2) การสื่ อ สารที่มี ก ารโต้ ต อบระหว่ า งผู้ ส่ ง สารและผู้ รั บ สาร นับ ว่ า เป็ น การสื่ อ สารที่ มี
ประสิทธิภาพมาก ซึ่งตรงกับผลการวิจัยที่ได้ว่า การสื่อสารผ่านช่องทางโทรศัพท์ เป็นการสื่อสารที่
กลุ่มตัวอย่างสามารถรับสารได้อย่างรวดเร็วและมีความเข้าใจมากที่สุด หรือกล่าวอีกนัยยะคือ “เสียง”
เป็นเครื่องมือสาคัญสาหรับการสื่อสารที่ต้องการให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน ความคลาดเคลื่อนมีน้อย
ใช้เวลาสั้น และแสดงความรู้สึกได้อย่างจริงใจ และสอดคล้องกับที่พิมพ์ณิชา เลี้ยงบุญเลิศชัย (2555:
70 อ้างอิงมาจากอรวรรณ ปิลันธน์โอวาท, 2537: 65) ได้กล่าวถึงการติดต่อแบบสองทางว่า เป็นการ
สื่อสารทาความเข้าใจ โดยมีการโต้ตอบระหว่างผู้รับสารและผู้ ส่งสาร โดยที่ทั้งสองฝุายมีการพบปะ
ชี้แจง ทาการตกลง ทบทวนความเข้าใจซึ่งกันและกัน เป็นต้น ทั้งนี้ หากไม่มีการโต้ตอบ หรือไม่มีการ
ตรวจสอบย้อนกลับสาหรับการรับสารและส่งสารนั้น อาจทาให้เกิดการผิดพลาดในการรับสาร และทา
ให้การทางานไม่มีประสิทธิภาพได้ และที่สาคัญที่สุ ดนั้นคือ การติดต่อสื่อสารสองทางนี้เป็นรากฐาน
ของการสร้ า งมนุ ษ ย์ สั ม พั น ธ์ ใ นการท างานและช่ ว ยให้ ปั ญ หาระหว่ า งผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาและ
ผู้ใต้บังคับบัญชาลดลงไปด้วย
3) จากการสัมภาษณ์ในเชิงลึกพบว่า กลุ่มตัวอย่างในกลุ่ม Baby Boomer มีความพึงพอใจ
มากกับการสื่อสารผ่านช่องทางโทรศัพท์ มากกว่าการสื่อสารผ่าน e-mail เนื่องจากการส่ง e-mail
หรือการพิมพ์ข้อความ มีปัญหาตรงที่เราไม่สามารถรู้ได้ว่าอีกฝุายได้รับ e-mail หรือข้อความของเรา
หรือไม่ และถึงแม้ว่าเทคโนโลยีจะพัฒนาไปจนถึงจุดที่สามารถตรวจสอบได้ว่า อีกฝุายได้รับหรือเปิด
อ่านข้อความของเราแล้ว แต่เราก็ไม่รู้อยู่ดีว่าเขาจะตอบกลับมาเมื่อไหร่ แต่สาหรับการโทรศัพท์นั้น
แตกต่างกัน เพราะเป็นการติดต่อไปถึงปลายทางโดยตรง และเป็นการสื่อสารแบบตัวต่อตัวที่มั่นใจได้
ว่าจะได้สื่ อสารกับ ปลายทางจริ ง ๆ โดยเฉพาะเรื่ องที่ เ ป็น เรื่ องด่ว นและต้อ งการคาตอบหรือ การ
ตอบสนองแบบทันทีทันใด โทรศัพท์ก็เป็นทางเลือกที่ดีกว่าการส่งข้อความอย่างแน่นอน และถึงแม้ว่า
ปลายทางจะประชุมหรื อไม่ส ะดวกรับโทรศัพท์ในตอนนั้น แต่ก็ยังมีกล่องฝากข้อความเสี ยงที่เรา
สามารถฝากข้อความแจ้งให้ติดต่อกลับด่วน หรืออาจจะใช้วิธีส่งข้อความทางโทรศัพท์มือถือแจ้งให้
ติดต่อกลับทันทีที่สามารถทาได้ นอกจากนี้ ผลการสัมภาษณ์พบว่า กลุ่มตัวอย่างในกลุ่ม Generation
X และ Generation Y แม้จะพึงพอใจมากในการใช้ e-mail เพื่อการสื่อสาร แต่ก็ไม่ชอบเขียนและ
อ่าน e-mail ที่มีความยาวจนเกินไป หากมี รายละเอียดจานวนมากก่อให้ เกิดความสับสน กลุ่ ม
4

ระบบงานพัสดุ (http://192.168.200.7) เป็นหนึ่งในระบบสารสนเทศภายในของสานักราชเลขาธิการ คลอบคลุม
ระบบงานทะเบียนครุภัณฑ์ ทะเบียนวัสดุ และการจ้าง/สัญญา เพื่อบริหารจัดการระบบพัสดุได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
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ตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่มนี้ เห็นด้วยว่า การโทรศัพท์จะเป็นทางออกที่มีประสิทธิภาพที่นาความชัดเจนมาสู่
การสื่อสารได้
อย่างไรก็ดี ในเรื่องของความเข้าใจในข่าวสารที่ได้รับ ผู้เขียนมีความเห็นว่า ความเข้าใจ
ในข่าวสารคือ ความสามารถในการรับรู้ว่า ข่าวสารนั้นมีใจความอย่างไร ผู้ส่งสารกาลังสื่ออะไร และ
(อาจจะ) ต้องการจะนาไปสู่อะไร การทาความเข้าใจก็เพื่อจะนาไปสู่การตัดสินใจว่าจะ “เห็นด้วย”
หรือไม่ เช่น การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ “ความเข้าใจ” นั้นเป็นเพียงขั้นตอนของการ
ตีความข้อมูลในเชิง 5W และ 1H หรือ Who-What-When-Where-Why-How คือ ใคร-ทาอะไรเมื่อไหร่-ที่ไหน-ทาไม และอย่างไร เป็นการทาให้ตัวเอง “รู้เรื่อง” เท่าที่ความสามารถจะอานวย
แตกต่างกับการตัดสินใจว่าจะเห็นด้วยหรือไม่ เพราะเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องของการใช้ตรรกะ ใช้เหตุ
ใช้ผล เพื่อประมวลว่าเหตุผลทั้งหมดอันปรากฏในข้อมูลนั้นสมเหตุสมผลเพียงใด
ความเข้าใจในข่าวสารที่ถูกส่ งผ่ านช่องทางต่าง ๆ สาหรับศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นการ
ตีความข้อมูลในเชิง 5W 1H ของกลุ่มตัวอย่างทั้ง 3 กลุ่ม (Baby Boomer, Generation X และ
Generation Y) ซึ่งมองว่า ความเข้าใจในข่าวสารขึ้นอยู่กับตัวแปรด้านการสื่อสาร คือ
(3.1) ผู้ส่งสาร (Sender) กลุ่มตัวอย่างทั้ง 3 กลุ่ม เห็นว่า ผู้ส่งสารควรมีทักษะความ
ชานาญในการสื่อสาร มีทัศนคติที่ดีต่อผู้รับเพื่อผลในการสื่อสาร มีความรู้อย่างดีเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร
ที่จะส่ง และควรจะมีความสามารถในการปรับระดับของข้อมูลนั้นให้เหมาะสมต่อระดับความรู้ของ
ผู้รับ ตลอดจนมีพื้นฐานทางสังคมและวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับผู้รับ อย่างไรก็ดี กลุ่ม Baby Boomer
มีความเห็นเพิ่มเติมว่า วัยวุฒิและประสบการณ์การทางานของผู้ส่งสาร ทาให้ผู้รับสารเกิดการยอมรับ
และพยายามท าความเข้ า ใจในข่ า วสารมากกว่ า กล่ า วอี ก นั ย ยะหนึ่ ง คื อ ผู้ รั บ สารในกลุ่ ม Baby
Boomer จะมีความเกรงใจ ต่อผู้ส่ งสารที่มีวัยวุฒิ และประสบการณ์การทางานที่สูงกว่าตนเอง
ในขณะที่กลุ่ม Generation X และกลุ่ม Generation Y มองว่า หากผู้ส่งสารมีสัมพันธภาพที่ดี มี
ความสนิทสนมกับผู้รับสาร ความเข้าใจในข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ก็จะเป็นไปอย่างราบรื่น
(3.2) ข้อมูลข่าวสาร (Message) เนื้อหาสาระของเรื่องราวที่ส่งออกมา ไม่ว่าจะเป็น
คาพูดหรือเป็นลายลักษณ์อักษร ควรมีเรียบเรียงให้เป็นที่เข้าใจได้ง่าย กลุ่ม Generation X และกลุ่ม
Generation Y เห็นว่า ข่าวสารที่ถูกส่งมาควรมีความชัดเจน ตรงไปตรงมา หากเป็นเรื่องสาคัญควร
พู ด ต่ อ หน้ า หรื อ ด าเนิ น การอย่ า งเปิ ด เผย เพราะกลุ่ ม ตั ว อย่ า งทั้ ง สองกลุ่ ม นี้ ไม่ ช อบถู ก บั ง คั บ
ผู้บังคับบัญชาสามารถมอบนโยบาย กว้าง ๆ และเปิดโอกาสให้เขาได้แก้ปัญหาเองจะดีที่สุด
(3.3) ช่องทางในการส่งสาร (Channels) ตามทฤษฎีของเบอร์โล (อ้างถึงในเสนาะ
ติเยาว์, 2541) การที่จะส่งข่าวสารโดยการให้ผู้รับได้รับข่าวสารข้อมูลโดยผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5
หรือเพียงส่วนใดส่วนหนึ่ง คือ การได้ยิน การมองเห็น การสัมผัส การลิ้มรส หรือการได้กลิ่น การ
ศึกษาวิจัยในครั้งนี้ช่องทางการสื่อสารที่กลุ่มตัวอย่างทั้ง 3 กลุ่ม เห็นว่า เป็นช่องทางการส่งข้อมูลที่
รวดเร็ วที่สุ ดและผู้ รับ สารมีความเข้าใจมากที่สุ ด คือ ช่องทางการได้ยิน (ผ่ านทางโทรศัพท์) และ
ทางการมองเห็น (ผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ หนังสือเวียน และ e-mail)
(3.4) ผู้รับสาร (Receiver) กลุ่มตัวอย่างทั้ง 3 กลุ่ม เห็นว่า ผู้รับสารต้องเป็นผู้มีทักษะ
ความชานาญในการสื่อสาร โดยมีความสามารถใน "การถอดรหัส" (decode) ข่าวสาร เป็นผู้ที่มี
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ทัศนคติ ระดับความรู้ และพื้นฐานทางสังคมวัฒนธรรมเช่นเดียวหรือคล้ายคลึงกันกับผู้ส่งจึงจะทาให้
การสื่อความหมายหรือการสื่อสารนั้นได้ผล
(3.5) ตัวแปรอื่น ๆ เช่น “เวลา” หมายถึง ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการรับข่าวสาร และ
“อารมณ์” ในที่นี้หมายถึง บุคคลจะเรียนรู้ได้ดีที่สุด เมื่ออยู่ในอารมณ์ที่แจ่มใส ซึ่งจะก่อให้เกิดความ
พร้อมที่จะรับรู้ข่าวสาร
4) การสื่อสารในเรื่องที่สาคัญ สานักราชเลขาธิการจะใช้การสื่อสารที่เป็นลายลักษณ์อักษร
ผ่านช่องทางที่เป็นทางการ เช่น หนังสือราชการ บันทึกช่วยจา การประชุม และหนังสือเวียน มากกว่า
การสื่อสารผ่านทางโทรศัพท์ ทั้งนี้ เพื่อมิให้เกิดความคลาดเคลื่อนของข้อมูล ดังที่สมยศ นาวีการ
(2543: 429) กล่าวไว้ว่า “การเขียนบางสิ่งบางอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจะบังคับให้บุคคลต้องคิด
อย่างรอบคอบเกี่ยวกับสิ่งที่เขาต้องการถ่ายทอด ในขณะเดียวกันผู้รับสารก็ต้องมีความรอบคอบในการ
รับสารเช่นเดียวกัน” นอกจากนี้ ด้วยเหตุที่สานักราชเลขาธิการมีลักษณะงานเฉพาะ และมีสายการ
บังคับบัญชาสูง การสื่อสารในประเด็นที่มีความละเอียดอ่อน และอาจเกิดผลกระทบในวงกว้างหากมี
การถ่ายทอดออกไปสู่สาธารณะ องค์กรจึงมีการจัดระบบการสื่อสารตลอดจนการไหลเวียนของข้อมูล
ภายในหน่วยงาน เพื่อลดอุปสรรคหรือข้อผิดพลาดในการสื่อสาร สอดคล้องกับวันชัย มีชาติ (2548)
กล่าวถึงเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสาร ในประเด็นเรื่องการใช้ศูนย์กลางข้อมูล (Information
communication and information centers) และการให้รู้เท่าที่จาเป็น (the exception
principle and the need to know) ซึ่งหมายถึง การวางระบบการสื่อสารในองค์กรให้มีการสื่อสาร
กรณีพิเศษและให้มีการรับข้อมูลเฉพาะที่จาเป็น โดยการเสนอข้อมูลไปยังฝุายบริหารเฉพาะที่ฝุาย
บริหารต้องการ ในขณะเดียวกันฝุายบริหารก็ให้ข้อมูลหรือสื่อสารเฉพาะสิ่งที่จาเป็นที่ผู้ปฏิบัติงานที่
จาเป็นต้องรู้เท่านั้น ซึ่งจะทาให้การสื่อสารไม่มีข้อมูลที่มากจนเกินไป
กลุ่ม Baby Boomer มองว่า การสื่อสารในเรื่องที่สาคัญ ควรใช้ช่องทางการสื่อสาร
มากกว่าหนึ่งช่องทาง ทั้งนี้ เพื่อทาให้การติดต่อสื่อสารมีความถูกต้องยิ่งขึ้น เช่น มีการสั่งการด้วย
เอกสารที่เป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว น่าจะมีการประชุมสั่งการด้วยวาจาและใช้โอกาสพูดคุยอย่างไม่
เป็นทางการด้วย เพื่อจะทาให้การสื่อสารถูกต้องมากขึ้น ขณะที่กลุ่ม Generation X และกลุ่ม
Generation Y มองว่า การสื่อสารในเรื่องที่สาคัญควรใช้การสื่อสารที่เป็นลายลักษณ์อักษร เช่น
หนั งสือราชการ บั น ทึกข้อความ หนังสื อเวียน รายงานการประชุม ฯลฯ เนื่องจากการสื่ อสารใน
รูปแบบนี้ สามารถเก็บไว้เป็นหลักฐานในการปฏิบัติงานได้
5) e-mail เป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่ผู้ส่งสารสามารถแสดงความคิดเห็นในวงกว้าง ภายใน
เวลาอันรวดเร็ว สอดคล้องกับผลของการศึกษาวิจัยที่พบว่า กลุ่มตัวอย่างของสานักราชเลขาธิการรับรู้
ข่าวสารผ่านช่องทางนี้ได้อย่างรวดเร็ว เป็นลาดับที่ 3 รองจากสื่อสังคมออนไลน์ ทั้งยังเป็นช่องทางที่
กลุ่มตัวอย่าง ฯ มีความพึงพอใจเป็ นลาดับที่ 3 รองจากช่องทางโทรศัพท์ แต่ในขณะเดียวกัน จากผล
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ปรากฏว่า e-mail เป็นช่องทางการสื่อสารที่กลุ่มตัวอย่าง (ร้อยละ 2) ซึ่งเป็นกลุ่ม
Baby Boomer ไม่รับรู้มากที่สุด ทั้งนี้ จากการสัมภาษณ์ในเชิงลึกพบว่า เนื่องจากสัญญาณการ
เชื่อมโยงจากภายนอกไม่เสถียร ทาให้กลุ่มตัวอย่างดังกล่าวขาดความเชื่อมั่นในการติดต่อหรือรับทราบ
ข่าวสารผ่านช่องทางดังกล่าว
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อย่างไรก็ดี ในมุมมองของผู้เขียนเห็นว่า ปัจจุบัน e-mail ได้กลายเป็นสื่อกลางที่สาคัญ
ในการติดต่อสื่อสาร เป็นเทคโนโลยีที่ทาให้เราสามารถติดต่อสื่อสารได้ส ะดวกรวดเร็ว และมีค่าใช้จ่าย
น้อยกว่าวิธีการสื่อสารแบบเดิม การใช้ e-mail อย่างแพร่หลายเป็นสิ่งที่พิสูจน์ถึงความสาคัญของ
email ได้เป็นอย่างดี แต่สิ่งที่องค์กรต้องตระหนักคือ e-mail address ของบุคลากรในองค์กรไม่ได้
เป็นตัวแทนของบุคลากรเท่านั้น แต่ยังเป็นตัวแทนขององค์กรโดยรวม หากบุคลากรใช้ e-mail ของ
องค์กรในการส่งต่อข้อความหรือเอกสารที่ไม่เหมาะสม ออกสู่สาธารณะ จะส่งผลกระทบต่อองค์กร
ด้วย นอกจากนี้ การเปิดอ่านและโหลด (load) ไฟล์แนบโดยไม่ได้คานึงว่าเป็น e-mail ที่มาจากใคร
e-mail เหล่านี้ จึงเป็นที่มาของสปายแวร์ ไวรัส และ Trojan ต่าง ๆ ก่อให้เกิดปัญหา
ระบบเครือข่ายล่ม แม้ว่าองค์กรจะมีการติดตั้งไฟล์วอลล์ 5 (Firewall) เพื่อปูองกันระบบอินทราเน็ต
(Intranet) แต่ก็ไม่เพียงพอ เพราะไฟล์วอลล์ปูองกันการเข้าถึงระบบเครือข่ายจากผู้ใช้ระบบที่ไม่ได้รับ
อนุญาต แต่ไม่สามารถตรวจสอบเนื้อหาใน e-mail ที่ถูกส่งและรับจากคนที่ได้รับอนุญาตภายในระบบ
อุปสรรคในการควบคุมการใช้ e-mail ในปัจจุบัน เกิดจากการที่บุคลากรมีการใช้ e-mail จาก
ภายนอกองค์กรมากขึ้น การรับ-ส่ง e-mail ที่เกี่ยวข้องกับงานโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนตัวที่ไม่ได้
มีการติดตั้งโปรแกรมกาจั ดไวรัสอย่างถูกต้อง บุคลากรจึงอาจเป็นช่องโหว่ของความปลอดภัยด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Security) ดังนั้น องค์กรจึงต้องมีการปรับปรุงนโยบายการใช้ email อย่างต่อเนื่อง เพื่อความเหมาะสมและทันสมัย สามารถรองรับการใช้ e-mail ของบุคลากรใน
องค์กร ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

5

Firewall คือระบบรักษาความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์แบบหนึ่งที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย ซึ่งมีทั้ง
อุปกรณ์ Hardware และ Software โดยหน้าที่หลัก ๆ ของ Firewall นั้น จะทาหน้าที่ควบคุมการใช้งานระหว่าง
Network ต่าง ๆ (Access Control) โดย Firewall จะเป็นคนที่กาหนดว่า ใคร (Source) ไปที่ไหน
(Destination) ด้วยบริการอะไร (Service/Port) (อ้างอิงจาก Blueboard. 2553. Firewall คืออะไร (ออนไลน์)
แหล่งที่มา http://blueboard-in-th.blogspot.com/2010/09/firewall.html. สืบค้น 14 กรกฎาคม 2557
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3.3 ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในเรื่องความพึงพอใจของบุคลากรสานักราชเลขาธิการต่อ
ช่องทางการสื่อสารภายในองค์กร (ดูรายละเอียดตารางวิเคราะห์เพิ่มเติมได้ที่ภาคผนวก ง)
ตารางที่ 5 ข้อมูลเปรียบเทียบช่องทางการสื่อสารที่กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจมากที่สุด
ช่องทางการสื่อสาร
ระบบสารสนเทศภายในองค์กร
หนังสือเวียน
การประชุม
e-mail
โทรศัพท์
สื่อสังคมออนไลน์

ความพึงพอใจในการรับทราบข่าวสารมากที่สุด
จานวนคน
รวม ร้อยละ
Baby Boomer Gen X Gen Y
1
3
4
8
16
2
2
1
5
10
2
2
1
5
10
0
5
4
9
18
11
5
5
21
42
1
7
14
22
44

ตารางที่ 5 แสดงให้เห็นว่า ช่องทางการสื่อสารที่กลุ่มตัวอย่างพึงพอใจมากที่สุด 3 อันดับ
แรก ได้แก่ (1) สื่อสังคมออนไลน์ คิดเป็นร้อยละ 44 (2) โทรศัพท์
คิดเป็นร้อยละ 42 (3) e-mail
คิดเป็นร้อยละ 18 ทั้งนี้ กลุ่ม Generation Y จานวน 14 คน เป็นกลุ่มที่มีความพึงพอใจต่อช่องทาง
“สื่อสังคมออนไลน์” มากที่สุด รองลงมาคือกลุ่ม Generation X มีจานวน 7 คน อนึ่ง ช่องทางการ
สื่อสารที่กลุ่ม Baby Boomer จานวน 1 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 2 ไม่พึงพอใจเลย คือ ช่องทาง email
การศึกษาดังกล่าวสามารถนามาอภิปรายเพิ่มเติมดังนี้
1) ผลการศึกษาวิจั ย พบว่ า กลุ่ มตัว อย่างมี ความพึงพอใจในการรับข้ อมูล ข่ าวสารผ่ า น
ช่องทางสื่อสังคมออนไลน์มากที่สุด คิดเป็นจานวน 22 คน หรือร้อยละ 44 กลุ่มที่มีความพึงพอใจต่อ
ช่องทางการสื่อสารดังกล่าวมากที่สุดคือ กลุ่ม Generation Y สอดคล้องกับที่ณัฏวุฒิ พงษ์สิริ (2552)
ระบุว่า กลุ่ม Generation Y จะมีลักษณะเด่นคือ มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และ
อินเทอร์เน็ตเป็นอย่างดี จากการศึกษา พบว่า เหตุที่กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจในช่องทางดัง กล่าว
เนื่องจากสื่อสังคมออนไลน์มีการใช้งานที่ง่าย สะดวก เข้าถึงกลุ่มคนได้อย่างรวดเร็ว เป็นการสื่อสาร
แบบสองทาง สามารถประยุกต์ใช้กับการทางาน และด้วยประสิทธิภาพของ Facebook, Line ที่
สามารถรองรับแฟูมงานที่หลากหลายนามสกุล ทาให้ผู้รับสารสามารถเปิดอ่าน ส่งต่อ หรื อพิมพ์ข้อมูล
ออกมาได้ทันที
สื่อสังคมออนไลน์เป็นรูปแบบการสื่อสารข้อมูลที่เข้าถึงผู้คนทุกระดับ ผู้เขียนเห็นว่า
ปัจจุบัน สื่อออนไลน์ ก็คือ สื่อของสังคม ที่เปิดโอกาสให้ทุกคนสามารถนาเสนอข่าวสารและข้อมูลเพื่อ
เผยแพร่ให้บุคคลอื่นๆ ได้รับรู้ ซึ่งมีอยู่ในหลากหลายรูปแบบเช่น เว็บบล็อก เว็บบอร์ด YouTube,
Hi5, Facebook, My Space, Line ฯลฯ โดยอาจจะมีทั้งการนาเอาเรื่องราวของตัวเอง หรือ
ประสบการณ์สิ่งที่ได้พบ หรือแม้กระทั้งเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยที่ตัวเองมีความรู้หรือมีความถนัด และ
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แน่นอนว่าเมื่อได้เจอ “คนคอเดียวกัน” ความสนุกที่ได้รู้จัก แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ร่วมกัน หรือได้
ขยายวงเพื่อนฝูงที่มีความชอบเหมือนกันออกไป ทุกคนไม่ต้องคอยแต่เป็นเพียงผู้รับสารแต่ฝุายเดียว
เท่านั้น แต่สามารถเป็นผู้สร้างหรือพัฒนาข้อมูลให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น สิ่งเหล่านี้จึงกลายเป็นจุดหนึ่งที่ทาให้
สื่อสังคมออนไลน์ ได้รับความนิยมอย่างมากตลอดหลายปีที่ผ่านมา
อนึ่ง หากมองในแง่ของความเป็นสื่อสมัยใหม่นั้น Facebook และ Line เปรียบเสมือน
การ ย่อโลกให้เล็กลง การสื่อสารมีความทันสมัย รวดเร็ว และมีความก้าวล้าทางเทคโนโลยีมากขึ้น แต่
ในทางกลับกันการให้บริการสื่อสังคมออนไลน์นี้ ก็สร้างผลกระทบให้แก่ผู้ใช้ได้เช่ นกัน และเป็น ข้อ
ถกเถียงทางสังคมถึงผลกระทบในปัญหาต่าง ๆ มากมาย เช่น ปัญหาเรื่องสิทธิส่วนบุคคล การละเมิด
การทะเลาะวิวาท การใช้คาพูดและการนารูปที่ไม่เหมาะสมไปเผยแพร่ รวมถึงการ ใส่ข้อมูลในเชิงไม่
สร้างสรรค์ หรือแม้กระทั่งการหลอกลวงต่าง ๆ เป็นต้น
สานักราชเลขาธิ การ ได้ตระหนักถึงความสาคัญและข้อพึงระวังของสื่อสังคมออนไลน์
เป็นอย่างดี ในขณะเดียวกันก็เล็งเห็นว่า สื่อสังคมออนไลน์ เช่น Facebook เป็นช่องทางในการสร้าง
เครื อข่ายและจุ ดประกายความรู้ ได้อย่างกว้างขวาง ดังนั้น ตั้งแต่ปี 2555 เป็นต้นมา ส านักราชเลขาธิการจึ งได้มีการเผยแพร่พระราชกรณียกิจ พร้อมข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมของหน่วยงาน
ตลอดจนตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับการขอพระราชทานพระมหากรุณาเชิญพระบรมฉายาลักษณ์ ภาพพระ
ราชกรณี ย กิ จ พระบรมราโชวาท พระราชด ารั ส ฯลฯ ไปเผยแพร่ ใ นสื่ อ ต่ า งๆ ผ่ า นทาง Social
Network ของสานักราชเลขาธิการ ที่มีชื่อว่า “InfodivOHM” (ย่อมาจาก Information Division
of Office of His Majesty’s Principal Private Secretary) ซึ่งเป็น Fanpage ใน Facebook ของ
สานักราชเลขาธิการ และสถานะเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2557 มีผู้มากด like หรือบอกรับเป็นสมาชิก
เพื่อรับข้อมูลข่าวสารเป็นประจาจากทาง Fanpage ดังกล่าว จานวน “35,841 คน” เทียบกับ
ช่วงเวลาใกล้เคียงกันของปีที่ผ่านมา (สถานะเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556 คือ 11,677 คน) มีจานวน
เพิ่มขึ้นถึง 3 เท่า ทั้งนี้ สานักราชเลขาธิการได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ผ่าน InfodivOHM โดย
เฉลี่ยเป็นประจาทุกวัน อย่างน้อยวันละ 1 รายการ (Post) พร้อมกันนี้ ยังพยายามปรับปรุงเนื้อหาต่าง
ๆ ให้มีความถูกต้อง-ชัดเจน-รวดเร็ว ขึ้นเป็นลาดับ ตลอดจนทดลองการเผยแพร่ข้อมูลแบบอื่น ๆ ใน
InfodivOHM ให้หลากหลาย และครอบคลุมกลุ่มผู้สนใจให้กว้า งขวางขึ้นด้วย จากการสัมภาษณ์ใน
เชิงลึ ก พบว่า การเผยแพร่ พระราชกรณียกิจผ่ านสื่ อสมัยใหม่ ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซด์ห รือสื่ อสั งคม
ออนไลน์ นับเป็นก้าวสาคัญที่ทาให้บุคลากรในองค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่ม Baby Boomer มี
ความตื่นตัวที่จะเรียนรู้การใช้สื่อสังคมออนไลน์มากขึ้น
2) แม้ว่าสื่อสังคมออนไลน์จะเป็นช่องทางการสื่อสารที่กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจมาก
ที่สุด (คิดเป็นร้อยละ 44) ด้วยเหตุผลที่ว่า ช่องทางดังกล่าวมีการใช้งานที่ง่าย สะดวก เข้าถึงกลุ่มคนได้
อย่างรวดเร็ว และเป็นการสื่อสารแบบสองทาง แต่จานวนกลุ่มตัวอย่างที่มีความพึงพอใจต่อช่องทางนี้
ไม่ได้มีความแตกต่างกันมากเมื่อเทียบกับกลุ่มตัวอย่างที่มีความพึงพอใจในการรับข่าวสารผ่านช่องทาง
โทรศัพท์ (คิดเป็นร้อยละ 42) ดังนั้น ในแง่ของความพึงพอใจในการติดต่อสื่อสารนี้ จึงสอดคล้องดังที่
สมยศ นาวีการ (2543) ได้กล่าวไว้ว่า ความพึงพอใจในการติ ดต่อสื่อสารขึ้นอยู่กับสิ่งที่บุคคลได้มา
เปรียบเทียบกับสิ่งที่บุคคลต้องการ ความพึงพอใจไม่ควรผูกอยู่กั บความมีประสิทธิภาพของข่าวสาร
ใดๆ ถ้าหากการติดต่อสื่อสารเป็นไปตามความต้องการ ความพึงพอใจในการติดต่อสื่อสารก็จะเกิดขึ้น
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กล่าวอีกนัยยะหนึ่งก็คือ ความพึงพอใจในการติดต่อสื่อสาร เป็นเรื่องของทัศนะของแต่ละคนในองค์กร
ถ้าการติดต่อสื่อสารในองค์กรสอดคล้องกับความต้องการและความรู้สึก ความพึงพอใจในการสื่อสาร
ก็จะเกิดขึ้น
3.4 ส่วนที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นที่มีต่อสื่อสารภายในสานักราชเลขาธิการ
ผลการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างแยกตามช่วงอายุ (Generation) ซึ่งแบ่งเป็น 3 รุ่น ได้แก่
กลุ่ม Baby Boomer (คนที่เกิดระหว่างปีค.ศ. 1946 - 1964) กลุ่ม Generation X (คนที่เกิดระหว่าง
ปี ค.ศ.1965 - 1980) และกลุ่ม Generation Y (คนที่เกิดหลังจากปี ค.ศ. 1980) เกี่ยวกับความ
คิดเห็นที่มีต่อการสื่อสารภายในของสานักราชเลขาธิการ มีรายละเอียด สรุปได้ดังนี้
3.4.1 กลุ่ม Baby Boomer
ผู้เขียนได้สัมภาษณ์ผู้บริหารสานักราชเลขาธิการ ที่มีอายุราชการไม่น้อยกว่า 45 ปี
มีมุมมองต่อการสื่อสารภายในสานักราชเลขาธิการ ดังนี้
“...งานราชการไม่ว่างานนั้นจะมีความเร่งด่วนหรือไม่เร่งด่วน หากได้รับมอบหมาย
จะต้องรีบดาเนินการให้แล้วเสร็จ และจะต้องมีความถูกต้อง ครบถ้วน เนื่องจากภารกิจทุกอย่างของ
ส านั กราชเลขาธิก ารถื อเป็ น ภารกิ จที่ ส าคั ญ เป็ นการทางานตลอด 24 ชั่ว โมง ข้ าราชการทุ กคน
จาเป็นต้องปฏิบัติงานได้ในหลากหลายหน้าที่ และจาเป็นต้องมีความละเอียดรอบคอบ ในสมัยก่อนจะ
ใช้โทรศัพท์เป็นช่องทางหลักในการติดต่อสื่อสาร แต่หากผู้บังคับบัญชาอยู่ที่ทางานก็สามารถเข้าพบได้
โดยตรง โดยส่วนตัวมองว่าการจะพัฒนาระบบการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพ ผู้บังคับบัญชาต้องมีการ
พูดคุยกับผู้ปฏิบัติงานให้มากขึ้น หากงานมีข้อผิดพลาดต้องมีการพูดคุยเพื่อหาทางแก้ไขร่วมกัน การ
เลือกใช้ช่องทางการสื่อสารที่มีอยู่อย่างหลากหลายเป็นเพียงหนึ่งในองค์ประกอบเพื่อให้การสื่อสารเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด...”
จากคากล่าวดังกล่าวที่ยกมาข้างต้น แสดงให้เห็นถึงลักษณะการทางานที่บ่งบอกถึง
ความเป็นกลุ่ม Baby Boomer ที่ชัดเจน คือ ให้ความสาคัญและใส่ใจกับรายละเอียดของงาน มีความ
ทุ่มเทให้กับองค์กรอย่างมาก นอกจากนี้ ผู้ให้สัมภาษณ์มองว่า การสื่อสารแบบสองทาง (โทรศัพท์หรือ
การพูดคุยแบบพบหน้ ากัน ) เป็ นวิธีการที่ช่วยให้ ผู้ ส่งสารและผู้ รับสารได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็ น
เพื่อให้เกิดความเข้าใจในข้อมูลที่ตรงกัน สอดคล้องกับหลั กการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวที่นามาปรับใช้คือ หลักการมีส่วนร่วม คือการรู้จักที่จะเปิดกว้าง รับฟังความคิดเห็นจากผู้อื่น
และสอดคล้องกับแนวคิดที่พิมพ์ณิชา เลี้ยงบุญ เลิศชัย (2555) ระบุว่า การเป็นผู้สื่อสารที่ดีที่ควรมี
Listening หมายถึง การเป็นผู้ฟังที่ดี และมี Empathy หมายถึง ความสามารถที่จะเข้าใจความรู้สึก
ของผู้อื่นว่าทาไมเข้าถึงพูดหรือทาสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ในขณะเดียวที่ ผู้แทนของกลุ่ม Baby Boomer อีกหนึ่งท่าน คือ นักวิ เคราะห์
นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ ได้แสดงความคิดเห็นว่า
“...หากเป็ น การสื่ อ สารภายใต้ ส ภาวะเร่ ง ด่ ว น ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชา (ผู้ ส่ ง สาร) และ
ผู้ปฏิบัติงาน (ผู้รับสาร) จะต้องเข้าใจในข้อมูลที่ตรงกัน เพื่อให้การดาเนินการต่าง ๆ สาเร็จลงด้วยดี
และเห็ น ว่ า การโทรศั พ ท์ ถึ ง ตั ว บุ ค คลที่ รั บ ผิ ด ชอบในงานนั้ น ๆ จะเป็ น วิ ธี ก ารที่ ดี ที่ สุ ด ส าหรั บ
เทคโนโลยีอื่น ๆ ขึ้นอยู่กับทักษะของแต่ละคน โดยส่วนตัวเห็นด้วยที่ระบบ IT ทาให้การสื่อสารมีความ
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รวดเร็วมากขึ้น แต่ในขณะเดียวกัน ระบบ IT บางครั้งก็ทาให้สิ้นเปลือง และทาให้คนมีความสะเพร่า
มากขึ้น เพราะการแก้ไขต่าง ๆ ทาได้ง่าย เช่น การใช้ คอมพิวเตอร์ในการพิมพ์งาน หากมีการพิมพ์ผิด
ก็สามารถพิมพ์แก้ไขใหม่ได้ภายในเวลาที่รวดเร็ว แต่เราต้องใช้กระดาษมากขึ้น ส่วนเรื่องสื่อสังคม
ออนไลน์ เห็นว่า อาจจะใช้ในแง่ของการติดตามงานจะดีกว่า แต่ไม่ควรจะใช้ในงานราชการ เพราะ
หากเป็นงานราชการที่สาคัญ และอยู่ในชั้นความลับ ก็จะเป็นภัยคุกคามต่อองค์กรได้...”
จากคากล่าวข้างต้น มีข้อสังเกตว่า แม้ผู้ให้สัมภาษณ์จะยอมรับกับการแสดงออก
ผ่าน สื่อสังคมออนไลน์ และเห็นด้วยที่องค์กรนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงาน
แต่ ผู้ ใ ห้ สั ม ภาษณ์ ยั ง คงไม่ ไ ว้ ว างใจในระบบดั ง กล่ า ว ซึ่ ง อาจมี ส าเหตุ ม าจากผู้ ใ ห้ สั ม ภาษณ์ มี
ประสบการณ์การทางานในองค์กรมาอย่างยาวนาน มีความคุ้นชินกับการทางานในแบบเดิม ทาให้มี
ความเชื่อในกระบวนการและขั้นตอนการทางานที่ชัดเจน และจะต้องทาตามขั้นตอนและกระบวนการ
ที่ ก าหนด กล่ า วอี ก นั ย ยะหนึ่ ง คื อ เชื่ อ ว่ า กระบวนการที่ ดี จ ะไปสู่ ผ ลที่ ดี ต ามมา นอกจากนี้ ผู้ ใ ห้
สัมภาษณ์ได้แสดงทัศนะเกี่ยวกับข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาระบบการสื่อสารภายในองค์กร ดังนี้
“...ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานต้องมีการปรับทัศนคติ ผู้บริหารต้องเป็นผู้ฟังที่ดีใน
ขณะเดียวกันผู้ปฏิบัติงานก็ต้องรู้จักกาลเทศะ และความเข้าใจในสภาพแวดล้อมในช่วงเวลานั้น ๆ ด้วย
เมื่อทั้งสองฝ่ายปรับทัศนคติได้ตรงกันแล้วการสื่อสารก็จะมีประสิทธิภาพ...”
จากบริบทดังกล่าว แสดงให้เห็นว่าผู้ให้สัมภาษณ์ให้น้าหนักเรื่องการพัฒนาระบบ
การสื่อสาร ว่า ควรเริ่มต้นจากตนเองก่อน และควรทาความเข้าใจถึงสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ด้วย ซึ่ง
ความคิดเห็นดังกล่าวนี้ สอดคล้องกับที่เกษม วัฒนชัย (2553) กล่าวถึงเกี่ยวกับหลักการทรงงานของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในเรื่อง “การศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ” “หลักภูมิสังคม” และ
“หลักการระเบิดจากข้างใน” ทั้งนี้ ยังรวมไปถึงหลักการสื่ อสารที่ดี หรือ หลัก 7C ตามที่ วิจิตร
อารวะกุล (2539: 102) ระบุไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่อง ความน่าเชื่อถือ (Credibility) หมายถึง การ
สื่อสารจะได้ผลนั้นต้องมีความเชื่อถือได้ในเรื่องของผู้ส่งสาร แหล่งข่าว เพื่อให้ผู้รับเกิดความมั่นใจและ
เต็มใจรับฟังข่าวสารนั้น ความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม (Context) หมายถึง การสื่อสารที่ดีต้องมี
ความเหมาะสมกลมกลื น กั บ วั ฒ นธรรมสั ง คม เครื่ อ งมื อ สื่ อ สารนั้ น เป็ น เพี ย งองค์ ป ระกอบ แต่
ความสาคัญของเรื่องนี้อยู่ที่ท่าทาง คาพูด ภาษาที่เหมาะสมกั บวัฒนธรรมสังคม หรือสภาพแวดล้อม
นั้น ๆ และความสามารถของผู้รับสาร (Capability of Audience) หมายถึง การสื่อสารจะง่ายสะดวก
ก็ขึ้นอยู่กับความสามารถในการรับของผู้รับข่าวสาร ซึ่งขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง เช่น สถานที่ นิสัย
โอกาส และความรู้สึกพื้นฐานที่ช่วยให้เข้าใจ เป็นต้น
3.4.2 กลุ่ม Generation X
ผู้เขียนได้สัมภาษณ์นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ ซึ่งมีมุมมองต่อ
การสื่อสารภายในองค์กร ดังนี้
“...การสื่ อสาร ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเร่งด่วนหรือไม่ ผู้บริห าร (ผู้ ส่งสาร) ต้องมีการ
สื่อสารที่ชัดเจน หากมีการถ่ายทอดผ่านบุคคลหลายคนอาจทาให้ข่าวสารที่ต้องการจะสื่อบิดเบือนได้
อีกทั้งผู้ปฏิบัติงานอาจเกิดความสับสนกับข้อมูลเนื่องจากข้อมูลที่ได้รับไม่ตรงกัน และนอกเหนือจาก
จะใช้โทรศัพท์/โทรสารในการประสานงานแล้ว ควรมีการสื่อสารที่เป็นลายลักษณ์อักษรด้วย และใน
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ระหว่างทางของการปฏิบัติงานน่าจะมีการสื่อสารเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเป็นระยะ ๆ เพื่อให้เกิด
ความเข้าใจในงานที่ตรงกัน...”
จากข้อความดังกล่าว ผู้ให้สัมภาษณ์มองว่า ควรมีการสื่อสารที่ชัดเจนและควรเป็น
การสื่ อสารแบบสองทาง รวมถึง การได้รั บปฏิกิ ริ ยาย้อ นกลั บ อย่ างต่อ เนื่ อ ง ซึ่ง สอดคล้ อ งวิ ธีก าร
จัดระบบการไหลเวียนของข้อมูลข่าวสารในองค์กรเพื่อลดความผิดพลาดหรืออุปสรรคในการสื่อสาร
ตามที่ Szilagyi & Wakkace, 1990: 502-504 อ้างอิงมาจากวันชัย มีชาติ, 2548: 152 – 154
กล่าวถึง คือ การติดตามผลและให้ข้อมูลย้อนกลับ (follow up and feed back) และการใช้การ
สื่อสารหลายวิธี (parallel channels and repetition) ตลอดจนการฟังอย่างตั้งใจ (listen
actively) เพื่อลดการผิดพลาดจากการสื่อสาร การฟังอย่างตั้งใจจะทาให้เกิดความรู้สึกที่ดีระหว่างผู้ที่
สื่อสารและเกิดการยอมรับ ซึ่งจะเป็นการพั ฒนาระบบความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคลากรในองค์กร
ตามมาด้วย
ผลการสัมภาษณ์ผู้แทนของกลุ่ม Generation X อีกหนึ่งท่าน คือ นักจัดการงาน
ทั่วไป-ชานาญการ มีความคล้ายคลึงกับนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ แต่ที่แตกต่าง
คือ ความเห็นที่มีต่อการเลือกใช้ช่องทางการสื่อสารจากระดับบนลงล่าง โดยเห็นควรให้สอดคล้องตาม
ลักษณะนิสัยของผู้รับสาร ซึ่งประเด็นดังกล่าวผู้เขียนเห็นว่า อาจดาเนินการได้ในบางโอกาส และเป็น
การเฉพาะเรื่ องกับ เฉพาะบุ คคลเท่านั้ น องค์กรที่มีรูป แบบการสื่ อสารในแนวดิ่ง เช่น ส านัก ราช เลขาธิการ มีการบริหารองค์กรโดยใช้ กฎระเบียบ มีการแบ่งงาน การบริหารงานตามลาดับชั้นโดย
ชัดเจน จึงเป็นการยากที่ผู้บริหาร (ผู้ส่งสาร) จะรับทราบลักษณะนิสัยใจคอของผู้ใต้บังคับบัญชาหรือ
ผู้ปฏิบัติงานทุกคน
3.4.3 กลุ่ม Generation Y
ผู้เขียนได้สัมภาษณ์นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ ที่ได้แสดงความเห็น
เกี่ยวกับการบริหารจัดการกับการสื่อสารภายใต้สภาวะความเร่งด่วนและข้อเสนอแนะอื่น ๆ ดังนี้
“...จะเลือกช่องทางและวิธีการสื่อสารที่เหมาะสมที่สุดในช่วงเวลานั้น ในเบื้องต้น
จะใช้การโทรศัพท์ และ e-mail อย่างไรก็ดี เห็นว่า การสื่อสารแบบสองทาง เช่น การประชุม จะเป็ น
วิธีที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด เพราะผู้ปฏิบัติงานสามารถสอบถามรายละเอียดต่าง ๆ จากผู้บริหารได้
โดยตรง สาหรับสื่อสังคมออนไลน์ ส่วนใหญ่จะใช้พูดคุยกับเพื่อนในเรื่องทั่ว ๆ ไป มากกว่าเรื่องงาน
ส่วนข้อเสนอแนะอื่น ๆ คือ อยากให้ มีการพัฒนาในระบบ e-mail สาหรับใช้ในการสั่งงานของ
ผู้บังคับบัญชา นอกจากจะช่วยในเรื่องลดความคลาดเคลื่อนของข้อมูลแล้ว การเข้าถึงข้อมูลยังทาได้
ง่าย มีหลักฐานชัดเจน สามารถสาเนาถึงบุคคลต่าง ๆ เพื่อกระจายข้อมูลให้ทราบโดยทั่วถึงกัน ภายใน
ระยะเวลาที่รวดเร็ว...”
ผู้เขียนเห็นด้วยที่ผู้ให้สัมภาษณ์พยายามเลื อกใช้ช่องทางการสื่อสารที่ดีที่สุดภายใต้
สภาวะความเร่งด่วน แต่ช่องทางการสื่อสารผ่านประชุม อาจทาให้ความเร่งด่วนนี้ กลายเป็นความ
ล่าช้าได้ ผู้เขียนมีความเห็นว่า ผู้สื่อสารที่ดีต้องรู้จักวิเคราะห์สถานการณ์และกลุ่มเปูาหมายในการ
สื่ อ สารด้ ว ย เนื่ อ งจากแต่ ล ะกลุ่ ม มี ก ารตอบสนองต่ อ ช่ อ งทางการสื่ อ สารที่ แ ตกต่ า งกั น ส าหรั บ
ข้อเสนอแนะของ ผู้ให้สัมภาษณ์ที่อยากให้มีการพัฒนาระบบ e-mail ภายในองค์กร ประเด็นนี้เห็นได้
ชัดว่า เป็นลักษณะลักษณะการทางานของกลุ่ม Generation Y ที่มีความสามารถในการใช้โปรแกรม
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คอมพิ ว เตอร์ ที่ ห ลากหลาย สามารถเรีย นรู้สิ่ ง ใหม่ ๆ ได้ อย่ างรวดเร็ว กล้ าคิ ด นอกกรอบซึ่ งเป็ น
คุณลักษณะที่แตกต่างจากคนรุ่นอื่น และ “การคิดนอกกรอบ” นี้ ได้กลายเป็นความสามารถสาคัญ
ของการสร้างนวัตกรรม (Innovation) ที่องค์การทั้งหลายต่างค้ นหา อย่างไรก็ดี อีกด้านหนึ่งของ
Generation Y คือ ความเชื่อมั่นในตนเองสูง และการแสดงความคิดเห็นของตนเองอย่างอิสระ บางที
ก็ทาให้ผู้ร่วมงานรู้สึก อึดอัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งสาหรับบุคคลที่มีบุคลิกภาพและค่านิยมที่ต่างกันในแต่
ละรุ่น และจาเป็นต้องปฏิบัติงานร่วมกันภายในองค์กรอย่างสานักราชเลขาธิการที่มีธรรมเนียมปฏิบัติ
หรือจารีตประเพณีด้านการสื่อสาร (Traditional Communication) มาอย่างยาวนาน ดังนั้น
ประเด็นระหว่าง Traditional กับ Innovation ด้านการสื่อสาร จะเป็นประเด็นที่องค์กรจะต้องเผชิญ
ต่อไป ผู้เขียนมองว่า ทางออกของเรื่ องนี้คือ การหาจุดที่สมดุลที่สุดระหว่างการสื่อสารในรูปแบบเดิม
และการสื่อสารในรูปแบบใหม่ โดยจาเป็นต้องมีปรับระบบการสื่อสารภายในให้เป็นไปในรูปแบบของ
การสื่อสารองค์กรเชิงบูรณาการ หรือการสื่อสารองค์กรแบบเครือข่าย เป็นต้น
ผู้ เ ขี ย นได้ สั ม ภาษณ์ เจ้ า พนั ก งานธุ ร การช านาญงาน ซึ่ ง เป็ น ผู้ แ ทนของกลุ่ ม
Generation Y อีกหนึ่งท่าน ที่มีมุมมองต่อการสื่อสารภายใต้สภาวะความเร่งด่วน ความเข้าใจในสาร
(Message) และการใช้สื่อสังคมออนไลน์ ดังนี้
“...การสื่ อสารในสภาวะเร่งด่วน น่าจะใช้การสื่อสารผ่านโทรศัพท์มากที่สุ ดโดย
ส่วนตัวมองว่าการใช้สื่อ สังคมออนไลน์ Facebook, Line เป็นเรื่องของพื้นที่การแสดงความคิดเห็น
ส่วนตัว ไม่ค่อยเหมาะที่จะใช้กับงานราชการ อย่างไรก็ดี หากนาสื่อสังคมออนไลน์มาใช้น่าจะมุ่งเน้นใน
งานที่มีลักษณะของการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ มากกว่างานที่มีลักษณะสาคัญเร่งด่วน สาหรับเรื่อง
ความเข้าใจในสาร (message) ไม่ว่าผู้บริหารจะสื่อสารโดยใช้ช่องทางไหนก็สามารถปฏิบัติงานได้ ถ้า
ข้อมูลข่าวสารที่ได้รับมีความชัดเจนสั้น กระชับ ในขณะเดียวกันกระบวนการสื่อสารควรเป็นแบบสอง
ทาง เพื่อเป็นการติดตามผล และให้ข้อมูลย้อนกลับได้อย่างรวดเร็ว...”
จากข้อมูลดังกล่าว แสดงให้เห็นถึงแนวคิดเรื่องความรวดเร็วในการสื่อสารกับการใช้
สื่อสังคมออนไลน์ที่ปัจจุบันได้เข้ามามีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงานมากขึ้น และได้รับการตอบรับอย่าง
กว้างขวางจากกลุ่มผู้ใช้อินเตอร์เน็ต ซึ่งในที่นี้หมายรวมถึงกลุ่ม Generation X และ Y ส่วนหนึ่งเป็น
ผลพวงมาจากการพัฒนาอุปกรณ์สื่อสารที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต และการให้บริการสัญญาณ
เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย (WiFi) ที่ทาให้ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้
สะดวกยิ่งขึ้น การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตไม่จาเป็นต้องอยู่เพียงในสถานที่ใดที่หนึ่งอีกต่อไป ส่ว นคาถามว่า
Facebook เป็นพื้นที่ส่วนตัวหรือพื้นที่สาธารณะ ผู้เขียนเห็นว่า Facebook มีลักษณะผสมผสาน
ระหว่างพื้นที่ส่วนตัวและพื้นที่สาธารณะ ขึ้นอยู่กับการกาหนดของผู้ใช้ (User) เป็นสาคัญ สาหรับ
ขอบเขตการสนทนาหรือการโพสต์ (Post) ข้อความที่เราตั้งค่าให้เป็นสาธารณะนั้ น ก็จะดารงความ
เป็นสาธารณะอยู่แต่เฉพาะในโลกของ Facebook ไม่ใช่ในโลกอินเทอร์เน็ตทั้งหมด เพราะการจะ
เข้าถึงโพสต์ที่ตั้งค่าเป็นสาธารณะได้ ก็ต้อง log in เข้าใช้งาน Facebook ก่อนอยู่ดี ปัญหาที่เกิดขึ้น
คือ แม้เราจะกาหนดค่าความเป็นส่วนตัว เฉพาะเพื่อนหรือกลุ่มที่เราจัดไว้ให้เห็นเท่านั้น แต่เพื่อนหรือ
กลุ่มเฉพาะนี้ อาจมีคนที่เราไม่รู้จักมาก่อน นั่นหมายความว่า บางทีสิ่งที่เราโพสต์ภายใต้ความเป็น
ส่วนตัวนั้น อาจมีคนรู้ก็ได้ กลายเป็นว่า พื้นที่ส่วนตัวที่เรากาหนดตามองค์ประกอบการใช้งานของ
Facebook สามารถเป็นพื้นที่สาธารณะในแง่ที่ว่า มีผู้คนมากมายที่ร่วมรับรู้ด้วยโดยที่เราไม่ได้รู้จัก
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อย่างไรก็ดี ไม่ว่าสื่อสังคมออนไลน์ เช่น Facebook จะเป็นพื้นที่ส่วนตัวหรือพื้นที่
สาธารณะ สาระสาคัญในที่นี้คือ ปัจจุบัน ผู้คนเริ่มหันมาใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการสื่อสารแทนสื่อ
แบบเดิม มากขึ้นเรื่อย ๆ สาเหตุน่าจะมาจาก การใช้งานที่ง่าย เข้าถึงกลุ่มคนได้รวดเร็ว มีการแสดง
ความคิดเห็นไปมา และสื่อที่นามาแบ่งปันมีลักษณะหลากหลาย รวมทั้งการพัฒนาตลอดเวลาของ
เทคโนโลยีการสื่อสารและอินเทอร์เน็ต ทาให้มีแนวโน้มค่อนข้างชัดเจนว่า สื่อสังคมออนไลน์ จะเป็น
สื่อหลักของผู้คนในโลกอนาคตอย่างแท้จริง
กล่ าวโดยสรุป ในบทนี้ ผู้เขียนได้นาข้อมูลต่าง ๆ มาวิเคราะห์ ตามวัตถุประสงค์ของการ
ศึกษาวิจัย โดยแบ่งผลการวิเคราะห์ออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ (1) ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างบุคลากร
สานักราชเลขาธิการ (2) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในเรื่องรวดเร็วและความเข้าใจในข่าวสารที่ได้รับผ่าน
ช่องทางการสื่อสาร ผลวิเคราะห์สรุปว่า ช่องทางการสื่อสารที่กลุ่มตัวอย่างรับรู้ข้อมูลได้รวดเร็วที่สุด
และมีความเข้าใจมากที่สุด คือ โทรศัพท์ (3) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในเรื่องความพึงพอใจต่อช่อง
ทางการสื่อสาร พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจช่องทางการสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์มากที่สุด
อนึ่ง ช่องทางที่กลุ่มตัวอย่างไม่รับรู้ ไม่เข้าใจและไม่พึงพอใจในช่องทางการสื่อสารเลย คือ e-mail (4)
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นที่มีต่อการสื่อสารภายในสานักราชเลขาธิการ พบว่า กลุ่มตัวอย่าง
ตามช่วงอายุ (Generation) มีรูปแบบการใช้ชีวิตและลักษณะการทางานที่แตกต่างกัน ทาให้มีมุมมอง
ต่อการสื่อสารและการเลือกใช้ช่องทางการสื่อสารที่แตกต่างกัน
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ แม้ว่าจะมีข้อจากัดด้านระยะเวลา แต่อย่างน้อยก็ทาให้ได้เรียนรู้ ว่า
การสื่อสารภายในองค์กรเป็นกระบวนการที่สาคัญ และเป็นด่านแรกก่อนที่องค์กรจะทาการสื่อสาร
ออกไปสู่ภายนอก ส่วนหนึ่งของปัญหาการสื่อสารภายในองค์กร เป็นเพราะความแตกต่างของบุคลากร
ทั้งทางด้านอายุ การศึกษา หน้าที่ความรับผิดชอบ ความสนใจ ฯลฯ ดังนั้น จึงเป็นการยากที่ จะทาให้
บุคลากรเหล่านี้รับรู้ และเข้าใจทิศทาง นโยบายการดาเนินงานขององค์กร และปฏิบัติไปใน แนว
เดียวกัน การสื่อสารภายในองค์กรจึงเป็นเรื่องที่จาเป็นที่องค์กรต้องให้ความสาคัญ เพราะหากการ
สื่อสารภายในองค์กรมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลแล้ว ก็จะส่งผลดีต่อการดาเนินงานขององค์กร
รวมไปถึงภาพลักษณ์ขององค์กรในสายตาของบุคคลภายนอกด้วย

บทที่ 4
บทสรุปและข้อเสนอแนะ
4.1 สรุปผลการศึกษา
การศึกษาวิจัยฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาช่องทางการสื่อสารในองค์กรในปัจจุบันของ
สานักราชเลขาธิการ เพื่อมุ่งไปสู่สัมฤทธิผลของการสื่อสาร โดยผู้เขียนได้ศึกษาช่องทางการสื่อสาร
ภายในองค์กร ตามทิศทางการสื่อสารจากบนลงล่าง โดยใช้แบบสอบถามและการสัมภาษณ์ เป็น
เครื่องมือในการเก็บรวมรวมข้อมูล สรุปผลได้ดังนี้
4.1.1 ลักษณะทางประชากรศาสตร์
กลุ่มตัวอย่างในการศึกษา มีจานวนรวมทั้งสิ้น 50 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มี
จานวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 66 เพศชาย จานวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 34 กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ
ระหว่าง 20 - 30 ปี (เทียบกับกลุ่ม Generation Y) และช่วงอายุ 50 ปี ขึ้นไป (เทียบกับกลุ่ม Baby
Boomer) มีจานวนเท่ากันคือ 15 คน คิดเป็นร้อยละ 30 รองลงมาคือช่วงอายุ 31 - 40 ปี และอายุ
ระหว่าง 41 - 50 ปี (เทียบกับกลุ่ม Generation X) จานวนเท่ากันคือ 10 คน คิดเป็นร้อยละ 20
ส าหรั บ ระดับ การศึก ษา พบว่า กลุ่ มตัว อย่างส่ ว นใหญ่มี ระดั บการศึกษาสู ง กว่า ระดับ ปริญ ญาตรี
จานวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 56 รองลงมาคือ ระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี จานวน 20 คน คิด
เป็นร้อยละ 40 และน้อยที่สุดคือ ระดับต่ากว่าปริญญาตรี จานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 4
4.1.2 การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ในเรื่ อ งประสิ ท ธิ ภ าพของการสื่ อ สารภายในส านั ก ราช
เลขาธิการ
ตั ว แปรต้ น ที่ ใ ช้ ใ นการศึ ก ษา ได้ แ ก่ ช่ อ งทางการสื่ อ สารในองค์ ก ร จ านวน 6
ช่องทาง ตัวแปรตาม ได้แก่ ความรวดเร็วของการรับข้อมูลข่าวสารและความเข้าใจในข่าวสารที่ได้รับ
ผลการวิเคราะห์ สรุปว่า ช่องทางการสื่อสารที่กลุ่มตัวอย่างรับรู้ข้อมูลได้รวดเร็วที่สุด 3 ลาดับแรก
ได้แก่ (1) โทรศัพท์ (ร้อยละ 72) 2. สื่อสังคมออนไลน์ (ร้อยละ 58) 3. e-mail (ร้อยละ 28) สาหรับ
ช่องทางที่กลุ่มตัวอย่างเข้าใจมากที่สุด 3 ลาดับแรก ได้แก่ 1. โทรศัพท์ (ร้อยละ 38) (2) หนังสือเวียน
(ร้อยละ 32) (3) สื่อสังคมออนไลน์ (ร้อยละ 30)
4.1.3 การวิเคราะห์ข้อมูลในเรื่องความพึงพอใจต่อช่องทางการสื่อสาร
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ช่องทางการสื่อสารที่กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจมาก
ที่สุด 3 ลาดับแรก ได้แก่ (1) สื่อสังคมออนไลน์ (ร้อยละ 44) (2) โทรศัพท์ (ร้อยละ 42) (3) e-mail
(ร้อยละ 18) ทั้งนี้ เป็นกลุ่มที่มีความพึงพอใจต่อช่องทาง “สื่อสังคมออนไลน์” มากที่สุด คือ กลุ่ม
Generation Y รองลงมาคือ กลุ่ม Generation X
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4.1.4 ช่องทางการสื่อสารที่กลุ่มตัวอย่างไม่รับรู้ ไม่เข้าใจ และไม่พึงพอใจในการรับ
ข้อมูลข่าวสารเลย
คือ ช่องทาง e-mail (ร้อยละ 2) จากการสัมภาษณ์ในเชิงลึกพบว่า เป็นกลุ่ม Baby
Boomer และได้ให้เหตุผลว่า เนื่องจากสัญญาณการเชื่อมโยงจากภายนอกไม่เสถียร ทาให้กลุ่ม
ตัวอย่างขาดความเชื่อมั่นในการติดต่อหรือรับข่าวสารผ่านช่องทางดังกล่าว
4.1.5 ผลการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ความคิ ด เห็ น ที่ มี ต่ อ การสื่ อ สารภายในส า นั ก ราช
เลขาธิการ
พบว่า กลุ่มตัวอย่างในแต่ละช่วงอายุ (Generation) มีมุมมองต่อการสื่อสารและ
การเลือกใช้ช่องทางการสื่อสารที่แตกต่างกัน ดังนี้
4.1.5.1 กลุ่ม Baby Boomer (คนที่เกิดระหว่างปี ค.ศ. 1946 – 1964)
1) มีความทุ่มเท มุ่งมั่น และเสียสละเพื่อองค์กร ใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่กับ
การทางาน
2) มุ่งเน้นกระบวนการทางานตามขั้นตอน เคารพกฎเกณฑ์ กติกา
3) ชอบการทางานเป็นทีม
4) เน้ น การติ ด ต่ อ สื่ อ สารด้ ว ยวาจา (ทั้ ง ที่ เ ป็ น ทางการและไม่ เ ป็ น
ทางการ) รวมถึง การใช้สื่อแบบดั้งเดิม เช่น โทรศัพท์ โทรสาร การประชุม เอกสารที่เป็นลายลัก ษณ์
อักษร
4.1.5.2 กลุ่ม Generation X (คนที่เกิดระหว่างปี ค.ศ. 1965 - 1980)
1) เน้นการพึ่งตนเองเป็นหลัก ชอบการทางานที่เป็นอิสระ/ พร้อมรับ
การเปลี่ยนแปลง
2) มีความสมดุลในการใช้ชีวิตและการทางาน (Work- Life Balance)
3) ต้ อ งการทราบแนวทางการปฏิ บั ติ ง านที่ ชั ด เจน ช อบความ
ตรงไปตรงมา
4) สามารถใช้ e-mail กับคนกลุ่มนี้ได้ โดยสื่อสารให้ได้ใจความและตรง
ตามเปูาหมาย
5) เน้นการผสมผสานระหว่างสื่อเก่าและสื่ อสมัยใหม่ เช่น intranet,
e-mail, facebook, line ฯลฯ
4.1.5.3 Generation Y (คนที่เกิดหลังจากปี ค.ศ. 1980 เป็นต้นไป)
1) มุ่งเน้นเปูาหมาย/ผลลัพธ์
2) สามารถทางานหลายอย่างในเวลาเดียวกัน/ มีความคิดสร้างสรรค์
3) เน้น feedback และชอบความยืดหยุ่นในการทางาน
4) ชอบการได้มีส่วนร่วมในการทางาน การได้แสดงความคิดเห็นและ
ได้รับการรับฟัง
5) ต้องการได้รับข้อมูลอยู่เสมอ
6) เป็นผู้ที่รู้ดีเรื่องเทคโนโลยีและชอบใช้เทคโนโลยีในการสื่อสาร เช่น
e-mail, facebook, line ฯลฯ
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4.2 ข้อเสนอแนะ
4.2.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
4.2.1.1 การบริหารการสื่อสารกับคนต่างรุ่น
แนวปฏิบัติเพื่อให้ผู้สื่อสารมีความเข้าใจและสามารถเลือกใช้รูปแบบการ
สื่อสารที่เหมาะสมกับคนแต่ละรุ่น เพื่อมุ่งไปสู่สัมฤทธิผลของการสื่อสาร สรุปได้ ดังนี้
1) การสื่อสารกับกลุ่ม Baby Boomer
นอกเหนือ จากการใช้ สื่ อ แบบดั้ งเดิ มทั้ งที่ เป็ นทางการและไม่ เป็ น
ทางการแล้ว ควรเน้นการพูดคุยแบบ Face to Face Communication ด้วย เพื่อเป็นการให้เกียรติ
และตระหนักในคุณค่าและประสบการณ์ทางานที่กลุ่มคนกลุ่มนี้ได้สั่งสมมาเป็นเวลานาน นอกจากนี้
ควรเป็นผู้รับฟัง ที่ดี เมื่อกลุ่ม Baby Boomer ถ่ายทอดประสบการณ์ในอดีต ความพากเพียรในการ
ทางานจนผ่านพ้นความยากลาบากมาได้ เพราะสิ่งนั้นคือ สิ่งที่คนรุ่นหลังไม่มีและไม่รู้จัก การที่พวก
เขาทางานอยู่จนถึงวัยที่เกษียณนั้ น เป็นเพราะพวกเขายึดถือวัฒ นธรรมองค์กร เห็นคุณค่าต่อการ
ทางานอย่างทุ่มเท และเชื่อมั่นในคุณค่าของความมั่นคง
2) การสื่อสารกับกลุ่ม Generation X
ผู้ สื่ อ สารควรบอกเปู า หมายของงานให้ ชั ด เจน เพราะกลุ่ ม
Generation X ชอบความตรงไปตรงมา ทั้งนี้ หากเป็นเรื่องที่ต้องการให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน หรือ
เป็นเรื่องที่สาคัญ ผู้สื่อสารสามารถใช้ช่ องทางการสื่อสารทั้งสื่อเก่าและสื่อใหม่กับคนกลุ่มนี้ได้ เช่น
โทรศัพท์ โทรสาร การประชุม intranet e-mail หรือสื่อสังคมออนไลน์
3) การสื่อสารกับกลุ่ม Generation Y
เนื่องจากกลุ่ม Generation Y เป็นกลุ่มที่เติบโตมาพร้อมกับสิ่ง
อ านวยความสะดวกและเทคโนโลยี ที่ ทั น สมั ย ดั ง นั้ น คนกลุ่ ม นี้ จึ ง เป็ น กลุ่ ม ที่ ส ามารถใช้ สื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็น internet intranet e-mail หรือสื่อสังคมออนไลน์
คนกลุ่มนี้มีความพึงพอใจมากกับช่องทางที่เป็นสื่อใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสื่อสังคมออนไลน์ เนื่องจาก
เป็ น ช่ อ งทางที่ ส ามารถสื่ อ สารระหว่ า งบุ ค คลถึ ง บุ ค คลได้ อ ย่ า งรวดเร็ ว ผู้ รั บ -ผู้ ส่ ง สารสามารถ
แลกเปลี่ยนข้อมูล ความคิด หรือความรู้สึก ถึงกันได้ง่าย ดังนั้น ผู้ที่ต้องการสื่อสารกับคนกลุ่มนี้ อาจ
เลือกใช้สื่อสังคมออนไลน์ เป็นช่องทางในการติดต่อประสานงานได้
อนึ่ง สิ่งที่สานักราชเลขาธิการต้องเผชิญในอนาคต อาจไม่ใช่เรื่องของช่อง
ทางการสื่อสารกับการบริหารคนต่างรุ่นในองค์กรแต่เพียงอย่างเดียว แต่ยังมีเรื่องของการสื่อสารในยุค
ดิจิทัล (Digital) ที่เครื่องมือสื่อสาร ข้อมูลข่าวสาร และผู้รับ -ส่งสาร จะมีความเชื่อมโยงถึงกันมาก
ยิ่งขึ้น ดังนั้น ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเชิงนโยบายเพื่อให้องค์กรสามารถปรับตัวได้ทันกับการเปลี่ยนแปลง
คือ
4.2.1.2 การพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร
1) International Perspective คือ การเสริมสร้างให้บุคลากรมีความ
เข้าใจในการเปลี่ยนแปลงของโลก รวมถึงเรียนรู้ เข้าใจในความเหมือนและแตกต่างทั้งต่างวัย ต่างรุ่น
(Generation) หรือต่างวัฒนธรรม
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2) Integrated Knowledge คือ ต้องมีการบูรณาการความรู้และมี
ความเข้าใจในศาสตร์หลายด้าน เนื่องจากความรู้ด้านเดียวไม่เพียงพอต่อการแก้ไขปัญหาใดปัญหา
หนึ่งได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกต่อไป การเรียนรู้แบบ Problem-based Learning และการพัฒนาคน
แบบ Project-based Development (พิภพ อุดร, 2555: 1) เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ เพราะต้องใช้
ทักษะและสมรรถนะของผู้เรียนหลายด้านในเวลาเดียวกัน
3) Innovative Capacity คือ ต้องเติมความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ไข
ปัญหาและพัฒนาทางเลือกใหม่ ๆ โดยใช้ทรัพยากรน้อยลง ใช้เวลาให้น้อยลง
4) Integrity & Ethics คือ ต้องปลูกฝังเรื่องจริยธรรม คุณธรรม ให้
หนักแน่นและเข้มแข็งในทุกแง่มุมของการทางาน
4.2.1.3 การเรียนรู้และเข้าใจในวัฒนธรรมองค์กร
ด้ ว ยเหตุ ที่ ส านั ก ราชเลขาธิ ก ารมี ลั ก ษณะงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ สถาบั น
พระมหากษัตริ ย์โดยตรง การปฏิบัติงานต่าง ๆ จึงจาเป็นต้องยึดถือตามโบราณราชประเพณีและ
พระราชนิยม หากบุคลากรทุกระดับมีความเข้าใจและยอมรับในวัฒนธรรมองค์กรดังกล่าวอย่างถ่อง
แท้ ก็จะทาให้เกิดความเชื่อว่า ตนเองเป็นส่วนหนึ่งที่จะมีส่วนช่วยสนับสนุนการดาเนินงานต่าง ๆ ของ
องค์กรให้บรรลุตามเปูาหมายที่ได้กาหนดไว้
4.2.1.4 การสื่ อ สารองค์ ก รเชิ ง บู ร ณาการ (Integrated
Organizational
Communication)
เป็นการผนวกเอาการสื่อสารองค์กรทุกประเภททั้งที่เป็นทางการและไม่
เป็นทางการเข้าด้วยกัน มุ่งเน้นและส่งเสริมประสิทธิผลของการบริหาร เป็นศิลปะของการสื่อสารที่
ประสานการใช้สื่อให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ กลุ่มเปูาหมาย สภาพแวดล้อม สถานที่ และเวลา
4.2.2 ข้อเสนอแนะการดาเนินงาน
4.2.2.1 ใช้รูปแบบการสื่อสารแบบสองทาง (two-way communication) ทั้งที่
เป็นทางการและไม่เป็นทางการ เพื่อช่วยให้ผู้บริหารได้ข้อมูลย้อนกลับจากการปฏิบัติงาน และได้ใช้
ข้อมูลเหล่านี้เป็นฐานในการกาหนดเปูาหมาย นโยบาย และทิศทางขององค์กร ในขณะเดียวกันการ
สื่อสารแบบนี้จะทาให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทุกระดับได้มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ร่วมกัน
4.2.2.2 จัดให้มีการสื่อสารองค์กรแบบเครือข่าย (Communication Network)
การสร้างเครือข่ายเป็นการทาให้บุคคลและหน่วยงานที่มีระยะห่างไกลได้ติดต่อและแลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสาร รวมถึงการร่วมมือกันด้วยความสมัครใจ
4.2.2.3 การนาเทคนิคการบริหารงานแบบ Management by walking around
- MBWA มาปรับใช้เพื่อลดช่องว่างการสื่อสารระหว่างผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน และเป็นการเปิด
โอกาสให้ ผู้ ป ฏิ บั ติงานมีส่ ว นร่ ว มในกระบวนการขององค์ก รโดยการสอบถามความคิดและรับฟั ง
ความเห็นต่าง ๆ การได้รับปฏิกิริยาหรือข้อมูลตอบสนองจากผู้บริหาร นอกจากจะทาให้ผู้ปฏิบัติงาน
รู้สึกว่าตนเองได้รับเกียรติและได้รับความไว้วางใจแล้ว ยังทาให้ผู้ปฏิบัติงานรู้สึกอบอุ่นใจในความ
จริงใจที่ผู้บริหารได้แสดงออก ที่สาคัญยิ่งคือช่วยให้ผู้บริหารได้รับรู้ถึงสภาพที่แท้จริงขององค์กรด้วย
ตนเองในบางแง่มุมที่อาจคาดไม่ถึง
4.2.2.4 มีการพัฒนาบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารในหลาย ๆ ด้าน ได้แก่
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1) การเป็นผู้ฟังที่ดี สามารถจับประเด็นของข่าวสาร จับความรู้สึกของ
ผู้ให้ข่าวสาร สังเกตปฏิกิริยา มีการตอบสนองและแสดงความรู้สึกในการสื่อสารกลับ
2) การเป็นผู้ ตอบสนองที่ดี ผู้ ตอบสนองที่ดีจะต้องให้ข้อมูลย้อนกลั บ
บอกคู่สนทนาว่าตนเองรู้สึกอย่างไรและเข้าใจข่าวสารหรือไม่
3) การพัฒนาทักษะการสื่อสารที่ดี มีหลักสาคัญอยู่ 10 ประการ ซึ่งจะ
สามารถช่วยปรับปรุงการสื่อสารภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ตามที่พรทิพย์ เย็นจะบก
และกมลรัฐ อินทรทัศน์ (2553) ระบุ คือ
(1) สร้างความคิดให้ชัดเจนก่อนทาการสื่อสาร
(2) กาหนดเปูาหมายในการสื่อสารทุกครั้ง
(3) พิจารณาสภาพแวดล้อมของการสื่อสาร
(4) การสื่ อ สารแบบสองทางจะก่ อ ให้ เ กิ ด ประสิ ท ธิ ผ ลของการ
สื่อสารเพิ่มขึ้น
(5) องค์ประกอบของเนื้อหาและน้าเสียง ควรมีความชัดเจน
(6) พยายามทาการสื่อสารกับผู้ร่วมงานในทุกครั้งที่มีโอกาส เพื่อให้
เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน
(7) คอยติดตามผลการสื่อสารอยู่เสมอ
(8) รู้จักเลือกใช้ภาษาท่าทางประกอบ
(9) ยึดหลักความจริงในการสื่อสาร
(10) ควรเป็นผู้ฟังที่ดี
กล่าวโดยสรุป การสื่อสารภายในองค์กรจะประสบผลสาเร็จได้นั้น ขึ้นอยู่กับการมีส่วนร่วม
ของผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับในองค์กร กรณีศึกษาเรื่อง ช่องทางการสื่อสารนี้ เป็นเพียงหนึ่งใน
องค์ประกอบของการสื่อสารที่แสดงให้เห็นว่า ผู้ สื่อสารจาเป็นต้องเลือกใช้ช่องทางที่เหมาะสมกับ
เนื้อหา กลุ่มเปูาหมาย ช่วงเวลา และสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ด้วย นอกจากนี้ กระแสความนิยมของสื่อ
สังคมออนไลน์ที่ปัจจุบันกาลังมีอิทธิพลต่อผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย เป็นเงื่อนไข
สาคัญที่ทาให้องค์กรต้องตระหนักถึงผลกระทบในเชิงบวกและลบที่มากับสื่อใหม่นี้ ซึ่งข้อเสนอแนะใน
การศึกษาวิจัยครั้งต่อไป เห็นว่าควรศึกษาถึงนวัตกรรมการสื่อสารในรูปแบบใหม่ ๆ หรือมีการวิจัย
เกี่ยวกับระบบสารสนเทศที่เหมาะสมกับสานักราชเลขาธิการ เพื่อให้การสื่อสารภายในองค์กรเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุด
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แบบสอบถาม
เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารภายในองค์กรของสานักราชเลขาธิการ
ศึกษากรณี ช่องทางการสื่อสาร

คาชี้แจง
1. แบบสอบถามฉบับนี้เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารภายใน
องค์กรของสานักราชเลขาธิการ ศึกษากรณีช่องทางการสื่อสาร
2. แบบสอบถามฉบับนี้ แบ่งเป็น 3 ส่วน
ส่วนที่ 1 คาถามข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนที่ 2 คาถามทั่วไปเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการสื่อสารภายในองค์กร
ส่วนที่ 3 คาถามเกี่ยวกับความพึงพอใจในการรับทราบข้อมูลข่าวสารจากช่องทางการ
สื่อสารภายในองค์กร
ส่วนที่ 4 ความคิดเห็นที่มีต่อการสื่อสารภายในสานักราชเลขาธิการ
3. ข้อมูลที่ท่านตอบแบบสอบถามในครั้งนี้จะไม่มีผลกระทบต่อตัวท่านหรือผู้บริหารแต่
ประการใด ซึ่งข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถามจะถูกปิดเป็นความลับ และจะนา
ผลมาใช้สาหรับการศึกษาเท่านั้น และในโอกาสนี้ผู้ศึกษาขอขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงที่
ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามครั้งนี้ด้วยดีตลอด
ขอขอบพระคุณท่านในการตอบแบบสอบถาม
กัลยพัชร ชาคร
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แบบสอบถามเรื่อง
ช่องทางการสื่อสารและเครื่องมือการสื่อสารภายในองค์กรของสานักราชเลขาธิการ
-------------------------คาชี้แจง กรุณาทาเครื่องหมาย √ ลงในช่อง  หน้าคาตอบที่ท่านเลือก
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
1. เพศ
 ชาย
 หญิง
2. อายุ
 20 - 30 ปี
 31 - 40 ปี
 41 - 50 ปี
 50 ปี ขึ้นไป
3. ระดับการศึกษา
 ต่ากว่าปริญญาตรี
 ปริญญาตรี
 สูงกว่าปริญญาตรี
ส่วนที่ 2 คาถามทั่วไปเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการสื่อสารภายในองค์กร
4. คาถามเกี่ยวกับช่องทางการสื่อสารภายในองค์กรกับความรวดเร็วในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
ช่องทางการสื่อสารในองค์กร
1) ระบบสารสนเทศภายในองค์กร
เช่น ระบบ INFOMA
2) หนังสือเวียน
3) การประชุม
4) e-mail
5) โทรศัพท์
6) สื่อสังคมออนไลน์ เช่น
Facebook, Line

ระดับความรวดเร็วในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
รับรู้ภายใน รับรู้ภายใน รับรู้ภายใน รับรู้ภายใน ไม่รับรู้เลย
30 นาที 2 -3 ช.ม.
1 วัน
2 วัน
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5. คาถามเกี่ยวกับช่องทางการสื่อสารภายในองค์กรกับความเข้าใจในข้อมูลข่าวสารที่ได้รับช่องทาง
การสื่อสารในองค์กร ความเข้าใจในข้อมูลข่าวสารที่ได้รับ
ความเข้าใจในข้อมูลข่าวสารที่ได้รับ
เข้าใจมาก เข้าใจ
เข้าใจ
ไม่เข้าใจ
ช่องทางการสื่อสารในองค์กร
เข้าใจน้อย
ที่สุด ค่อนข้างมาก ปานกลาง
เลย
(2)
(5)
(4)
(3)
(1)
1) ระบบสารสนเทศภายในองค์กร
เช่น ระบบ INFOMA
2) หนังสือเวียน
3) การประชุม
4) e-mail
5) โทรศัพท์
6) สื่อสังคมออนไลน์ เช่น
Facebook, Line
ส่วนที่ 3 คาถามเกี่ยวกับความพึงพอใจในการรับทราบข้อมูลข่าวสารจากช่องทางการสื่อสาร
ภายในองค์กร
6. คาถามเกี่ยวกับความพึงพอใจในการรับทราบข้อมูลข่าวสารจากช่องทางการสื่อสารภายในองค์กร
ดังนี้
ความพึงพอใจในการรับทราบข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางการ
สื่อสาร
ช่องทางการสื่อสารในองค์กร
พึงพอใจ พึงพอใจ พึงพอใจ พึงพอใจ ไม่พึง
มากที่สุด ค่อนข้างมาก ปานกลาง
น้อย พอใจเลย
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
1) ระบบสารสนเทศภายในองค์กร
เช่น ระบบ INFOMA
2) หนังสือเวียน
3) การประชุม
4) e-mail
5) โทรศัพท์
6) สื่อสังคมออนไลน์ เช่น
Facebook, Line
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ส่วนที่ 4 ความคิดเห็นที่มีต่อสื่อสารภายในสานักราชเลขาธิการ
7. ท่านมีความคิดเห็นต่อการสื่อสารภายใต้สภาวะความเร่งด่วนอย่างไร
8. ท่านมีวิธีการจัดการกับการสื่อสารภายใต้สภาวะความเร่งด่วนนี้ อย่างไร
9. ท่านคิดว่า มีวิธีการหรือแนวทางใดที่ช่วยให้การสื่อสารภายในระหว่างผู้บังคับบัญชากับท่าน มี
ประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น
10. ข้อเสนอแนะในการพัฒนาระบบการสื่อสารภายในสานักราชเลขาธิการ

ขอขอบคุณสาหรับความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม
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หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่สามารถนามาปรับใช้กับการปฏิบัติงานมี
ดังต่อไปนี้ (เกษม วัฒนชัย, 2553)
1. หลักคิด
1.1 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางการดาเนินชีวิต เพื่อสร้างความเข้มแข็ง
หรือภูมิคุ้มกันทุกด้าน
1.2 ภูมิสังคม คือ การพัฒนาใดๆก็ตาม ต้องคานึงถึงสภาพภูมิประเทศของบริเวณนั้น
ว่าเป็นอย่างไร และสังคมวิทยาเกี่ยวกับลักษณะนิสัยใจคอของคน ตลอดจนวัฒนธรรมประเพณีในแต่
ละท้องถิ่น
1.3 องค์ร วม คือ มีวิธีคิด อย่างองค์รวม มองอย่างครบวงจร และมองเหตุ การณ์ ที่
เกิดขึ้นและหาแนวทางแก้ไขแบบเชื่อมโยงเป็นระบบ
1.4 มุ่งประโยชน์คนส่วนใหญ่เป็นหลัก คือ การทาเพื่อส่วนรวม ไม่ใช่เป็นการทาให้แต่
เพียงผู้อื่น แต่เป็นการทาเพื่อตนเองให้สามารถอยู่ร่วมกับสังคมที่อาศัยอยู่ได้
1.5 การมี ส่ ว นร่ ว ม รู้ จั ก เปิ ด กว้ า ง รั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น จากผู้ อื่ น แม้ ก ระทั่ ง ค า
วิพากษ์วิจารณ์และนามาปรับใช้อย่างฉลาด
1.6 การพึ่งตนเอง ต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เพื่อให้แข็งแรงพอที่จะดารงชีวิตได้
ต่อไป และพัฒนาให้สามารถอยู่ในสังคมได้ตามสภาพแวดล้อม และพึ่งตนเองได้ในที่สุด
1.7 พออยู่พอกิน ต้องทาให้ตนเอง “พออยู่พอกิน” ก่อน แล้วจึงค่อยขยับขยายให้มีขีด
สมรรถนะที่ก้าวหน้าต่อไป
1..8 ปลู กปุ าในใจคน การที่จะฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติให้ กลั บคืนมา จะต้องปลู ก
จิตสานึกให้คนรักธรรมชาติก่อน
1.9 รู้ รัก สามัคคี เพื่อทางานให้สาเร็จและเพื่อการคบหาสมาคมกัน
1.10 ความซื่อสัตย์ สุจริต และจริงใจต่อกัน ผู้ที่มีความสุจ ริตและบริสุทธิ์ใจ แม้จะมี
ความรู้น้อยก็ย่อมทาประโยชน์ให้แก่ส่วนรวมได้มากกว่าผู้ที่มีความรู้มาก แต่ไม่มีความสุจริตไม่มีความ
บริสุทธิ์ใจ
2. หลักวิชา
2.1 ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ คือ การที่จะพระราชทานโครงการใดโครงการหนึ่ง
พระองค์ ท่ า นศึ ก ษาข้ อ มู ล รายละเอี ย ดอย่ า งเป็ น ระบบทั้ ง จากข้ อ มู ล เบื้ อ งต้ น เอกสาร แผนที่
รายละเอียดต่างๆ ตลอดจนสอบถามจากเจ้าหน้าที่ และราษฎรในพื้นที่ เพื่อที่จะพระราชทานความ
ช่วยเหลือได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วตรงตามความต้องการของประชาชน
2.2 ไม่ติดตารา คือ ไม่ผูกมัดกับวิชาการและเทคโนโลยีที่ไม่เหมาะสมกับสภาพชีวิต
ความเป็นอยู่ที่แท้จริง
2.3 ใช้ ธ รรมชาติ ช่ ว ยธรรมชาติ ในบางครั้ ง หากต้ อ งการแก้ ไ ขธรรมชาติ อาจใช้
ธรรมชาติเข้าช่วยเหลือ โดยให้ธรรมชาติเป็นผู้แก้ไขและฟื้นเอง ตามกาลเวลา
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2.4 ใช้อธรรมปราบอธรรม คือนาความจริง ในเรื่องความเป็นไปแห่งธรรมชาติและ
กฎเกณฑ์ ข องธรรมชาติ ม าเป็ น หลั ก การ และแนวปฏิ บั ติ ที่ ส าคั ญ ในการแก้ ปั ญ หาและปรั บ ปรุ ง
เปลี่ ย นแปลงสภาวะที่ไม่ป กติเข้าสู่ ส ภาวะปกติ เช่น การใช้ผั กตบชวาบาบัดน้าเสี ย โดยดูดซึมสิ่ ง
สกปรกเปื้อนในน้า
3. หลักปฏิบัติ
3.1 ประหยัด เรียบง่าย ได้ประโยชน์สูงสุด การแก้ปัญหาด้วยความเรียบง่ายประหยัด
หาได้ในท้องถิ่น และประยุกต์ใช้สิ่งที่มีอยู่ในชุมชนนั้นๆ มาแก้ไขโดยไม่ต้องลงทุนสูงหรือใช้เทคโนโลยี
ที่ยุ่งยากนัก
3.2 ทาให้ง่าย คือ ทาสิ่งที่ยากให้กลายเป็นง่าย ทาสิ่งที่สลับซับซ้อนให้เข้าใจง่าย
3.3 ทาตามลาดับขั้น คือ การพัฒนาต้องเริ่มจากพัฒนาในสิ่งที่มีความจาเป็นสูงสุดก่อน
และค่อยพิจารณาเรื่องอื่นตามมาเป็นลาดับ
3.4 บริการรวมที่จุดเดียว (One Stop Service) คือ พระองค์ท่านทรงแปรเปลี่ยนการ
ทางานที่มักจะแบ่งแยกกันทามาเป็นการร่วมมือร่วมใจโดยไม่มีเจ้าของและสามารถอานวยประโยชน์
สูงสุดให้กับประชาชน จึงเกิดรูปแบบการบริหารที่เป็นการ “บริการรวมที่จุดเดียว” และ “การบริการ
แบบเบ็ดเสร็จ”
3.5 แก้ปัญหาที่จุดเล็ก มองปัญหาในภาพรวมก่อนเสมอ แต่การแก้ปัญหาจะเริ่มจาก
จุดเล็ก ๆ คือการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่คนมักมองข้าม
3.6 ขาดทุนคือกาไร คือ หลักการ “ให้” และการ “เสียสละ” เป็นการกระทาอันมีผล
เป็นกาไรคือ ความอยู่ดีมีสุข
3.7 ความเพียร มีความมุ่งมั่นและความตั้งใจในการทางาน
3.8 ทางานอย่างมีความสุข ควรเริ่มจากตนเองที่จะต้องมีความสุขกับงานที่ทา และจะ
ทาให้ผู้อื่นรู้สึกมีความสุขไปด้วยที่ได้ทางานร่วมกับเรา
3.9 ระเบิดจากข้างใน เน้นเรื่ องการพัฒนาตนเองเป็นลาดับแรก เพื่อจะได้ถ่ายทอด
ความรู้ให้กับบุคคลอื่น ๆ อย่างสมบูรณ์
-------------------------------
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ภาคผนวก ค
ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในเรื่องประสิทธิภาพของ
การสื่อสารภายในองค์กรของสานักราชเลขาธิการ
2.1 ความรวดเร็วในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ดังปรากฏในรายละเอียดตามตารางดังนี้
ตารางที่ 6 ข้อมูลเปรียบเทียบช่องทางการสื่อสารภายในสานักราชเลขาธิการ ที่ผู้รับข่าวสารรับรู้
ภายใน 30 นาที
ช่องทางการสื่อสาร
1. ระบบสารสนเทศภายในองค์กร เช่น ระบบ INFOMA
2. หนังสือเวียน
3. การประชุม
4. e-mail
5. โทรศัพท์
6. สื่อสังคมออนไลน์ เช่น Facebook, Line

ระดับความรวดเร็วในการรับรู้ข่าวสาร
รับรู้ภายใน 30 นาที
จานวนคน
ร้อยละ
13
26
6
12
6
12
14
28
36
72
29
58

ตารางที่ 6 แสดงให้เห็นว่า กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาส่วนใหญ่รับรู้ข่าวสารภายในระยะเวลา
30 นาที 3 ลาดับแรก คือ ผ่านช่องทางโทรศัพท์ จานวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 72 รองลงมาคือ การ
รับ รู้ ฯ ผ่ านสื่ อสังคมออนไลน์ มีจานวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 58 และการรับรู้ ฯ ผ่ าน e-mail
จานวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 28
ตารางที่ 7 ข้อมูลเปรียบเทียบช่องทางการสื่อสารภายในสานักราชเลขาธิการที่ผู้รับรู้ข่าวสารภายใน
2 - 3 ชั่วโมง
ช่องทางการสื่อสาร
1. ระบบสารสนเทศภายในองค์กร เช่น ระบบ INFOMA
2. หนังสือเวียน
3. การประชุม
4. e-mail
5. โทรศัพท์
6. สื่อสังคมออนไลน์ เช่น Facebook, Line

ระดับความรวดเร็วในการรับรู้ข่าวสาร
รับรู้ภายใน 2 - 3 ชั่วโมง
จานวนคน
ร้อยละ
18
36
10
20
8
16
18
36
10
20
14
28
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ตารางที่ 7 แสดงให้เห็นว่า กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาส่วนใหญ่รับรู้ข่าวสารภายในระยะเวลา
2 - 3 ชั่วโมง ผ่านช่องทางระบบสารสนเทศภายในองค์กร และผ่าน e-mail มากที่สุด โดยมีบุคลากร
จานวนเท่ากัน คือ 18 คน คิดเป็นร้อยละ 36 รองลงมาคือการรับรู้ ฯ ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ จานวน
14 คน คิดเป็นร้อยละ 28 และการรับรู้ ฯ ผ่านหนังสือเวียนและผ่านโทรศัพท์ จานวนเท่ากันคือ 10
คน คิดเป็นร้อยละ 20
ตารางที่ 8 ข้อมูลเปรีย บเทีย บช่องทางการสื่ อสารภายในส านักราชเลขาธิการที่ผู้ รับข่าวสารรับรู้
ภายใน 1 วัน
ช่องทางการสื่อสาร
1. ระบบสารสนเทศภายในองค์กร เช่น ระบบ INFOMA
2. หนังสือเวียน
3. การประชุม
4. e-mail
5. โทรศัพท์
6. สื่อสังคมออนไลน์ เช่น Facebook, Line

ระดับความรวดเร็วในการรับรู้ข่าวสาร
รับรู้ภายใน 1 วัน
จานวนคน
ร้อยละ
16
32
19
38
28
56
12
24
4
8
7
14

ตารางที่ 8 แสดงให้เห็นว่า กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาส่วนใหญ่รับรู้ข่าวสารภายในระยะเวลา
1 วัน หรือภายในวันที่ข่าวสารนั้นถูกส่งออกมา ผ่านช่องทางการประชุมมากที่สุด โดยมีจานวน 28 คน
คิดเป็นร้อยละ 56 รองลงมาคือการรับรู้ ฯ ผ่านช่องทางหนังสือเวียน จานวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ
38 และผ่านช่องทางระบบสารสนเทศภายในองค์กร จานวน16 คน คิดเป็นร้อยละ 32
ตารางที่ 9 ข้อมูลเปรีย บเทีย บช่องทางการสื่ อสารภายในส านักราชเลขาธิการที่ผู้ รับข่าวสารรับรู้
ภายใน 2 วัน
ช่องทางการสื่อสาร
1. ระบบสารสนเทศภายในองค์กร เช่น ระบบ INFOMA
2. หนังสือเวียน
3. การประชุม
4. e-mail
5. โทรศัพท์
6. สื่อสังคมออนไลน์ เช่น Facebook, Line

ระดับความรวดเร็วในการรับรู้ข่าวสาร
รับรู้ภายใน 2 วัน
จานวนคน
ร้อยละ
2
4
15
30
8
16
2
4
0
0
0
0
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ตารางที่ 9 แสดงให้เห็นว่า กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาส่วนใหญ่รับรู้ข่าวสารภายในระยะเวลา
2 วัน ผ่านช่องทาง 3 ลาดับแรกคือ หนังสือเวียน จานวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 30 รองลงมาคือการ
รับรู้ ฯ ผ่านการประชุม จานวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 16 และผ่านช่องทางระบบสารสนเทศภายใน
องค์กร และผ่าน e-mail มีจานวนเท่ากัน คือ 16 คน คิดเป็นร้อยละ 32
ตารางที่ 10 ข้อมูลเปรียบเทียบช่องทางการสื่อสารภายในสานักราชเลขาธิการ ที่ผู้รับข่าวสารไม่ได้
รับรู้ข่าวสารเลย
ช่องทางการสื่อสาร
1. ระบบสารสนเทศภายในองค์กร เช่น ระบบ INFOMA
2. หนังสือเวียน
3. การประชุม
4. e-mail
5. โทรศัพท์
6. สื่อสังคมออนไลน์ เช่น Facebook, Line

ระดับความรวดเร็วในการรับรู้ข่าวสาร
ไม่ได้รับรู้ข่าวสารเลย
จานวนคน
ร้อยละ
0
0
0
0
0
0
1
2
0
0
0
0

ตารางที่ 10 แสดงให้ เห็นว่า กลุ่ มตัวอย่างในการศึกษา จานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 8
ไม่ได้รับรู้ข่าวสารผ่านช่องทาง e-mail และมีจานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 2 ไม่ได้รับรู้ข่าวสารผ่าน
ช่องทางระบบสารสนเทศภายในองค์กร
2.2 ความเข้าใจในข่าวสารที่ได้รับ ดังปรากฏในรายละเอียดตามตารางดังนี้
ตารางที่ 11 ข้อมูลเปรียบเทียบช่องทางการสื่อสารภายในสานักราชเลขาธิการที่ผู้รับข่าวสารเข้าใจ
ข่าวสารมากที่สุด
ช่องทางการสื่อสาร
1. ระบบสารสนเทศภายในองค์กร เช่น ระบบ INFOMA
2. หนังสือเวียน
3. การประชุม
4. e-mail
5. โทรศัพท์
6. สื่อสังคมออนไลน์ เช่น Facebook, Line

ระดับความเข้าใจในการรับรู้ข่าวสาร
เข้าใจมากที่สุด
จานวนคน
ร้อยละ
13
26
16
32
13
26
8
16
19
38
15
30
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ตารางที่ 11 แสดงให้เห็นว่า กลุ่มตัวอย่างในการศึกษา มีความเห็นต่อความเข้าใจในข่าวสาร
มากที่สุด 3 ลาดับแรก คือ การรับข่าวสารจากโทรศัพท์ จานวน 19 คน หรือร้อยละ 38 ลาดับ 2 คือ
การรับข่าวสารจากหนังสือเวียน มีจานวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 32 ลาดับ 3 คือ การรับข่าวสารจาก
สื่อสังคมออนไลน์ และมีจานวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 30
ตารางที่ 12 ข้อมูลเปรียบเทียบช่องทางการสื่อสารภายในสานักราชเลขาธิการที่ผู้รับข่าวสารเข้าใจ
ข่าวสารได้ค่อนข้างมาก
ช่องทางการสื่อสาร
1. ระบบสารสนเทศภายในองค์กร เช่น ระบบ INFOMA
2. หนังสือเวียน
3. การประชุม
4. e-mail
5. โทรศัพท์
6. สื่อสังคมออนไลน์ เช่น Facebook, Line

ระดับความเข้าใจในการรับรู้ข่าวสาร
เข้าใจค่อนข้างมาก
จานวนคน
ร้อยละ
22
44
24
48
24
48
32
64
26
52
22
44

ตารางที่ 12 แสดงให้เห็นว่า กลุ่มตัวอย่างในการศึกษา มีความเห็นต่อความเข้าใจในข่าวสาร
ค่อนข้างมาก 3 ลาดับแรก คือ การรับข่าวสารจาก e-mail จานวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 64 ลาดับ
2 คือ การรับข่าวสารจากโทรศัพท์ มีจานวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 52 ลาดับ 3 คือ การรับข่าวสาร
จากหนังสือเวียนและการประชุม มีจานวนเท่ากัน คือ 24 คน คิดเป็นร้อยละ 48
ตารางที่ 13 ข้อมูลเปรียบเทียบช่องทางการสื่อสารภายในสานักราชเลขาธิการที่ผู้รับข่าวสารเข้าใจ
ข่าวสารได้ปานกลาง
ช่องทางการสื่อสาร
1. ระบบสารสนเทศภายในองค์กร เช่น ระบบ
INFOMA
2. หนังสือเวียน
3. การประชุม
4. e-mail
5. โทรศัพท์
6. สื่อสังคมออนไลน์ เช่น Facebook, Line

ระดับความเข้าใจในการรับรู้ข่าวสาร
เข้าใจปานกลาง
จานวนคน
ร้อยละ
15
30
10
13
8
5
13

20
26
16
10
26
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ตารางที่ 13 แสดงให้เห็นว่า กลุ่มตัวอย่างในการศึกษา มีความเห็นต่อความเข้าใจในข่าวสาร
ปานกลาง 3 ลาดับแรก คือ การรับข่าวสารจากระบบสารสนเทศภายในองค์กร จานวน 15 คน คิด
เป็นร้อยละ 30 ลาดับ 2 คือ การรับข่าวสารจากการประชุมและสื่อสังคมออนไลน์ มีจานวนเท่ากัน คือ
13 คน คิดเป็ นร้อยละ 26 ลาดับ 3 คือ การรับข่าวสารจากหนังสื อเวียน จานวน 10 คน คิดเป็น
ร้อยละ 20
ตารางที่ 14 ข้อมูลเปรียบเทียบช่องทางการสื่อสารภายในสานักราชเลขาธิการที่ผู้รับข่าวสารเข้าใจ
ข่าวสารได้น้อย
ช่องทางการสื่อสาร
1. ระบบสารสนเทศภายในองค์กร เช่น ระบบ INFOMA
2. หนังสือเวียน
3. การประชุม
4. e-mail
5. โทรศัพท์
6. สื่อสังคมออนไลน์ เช่น Facebook, Line

ระดับความเข้าใจในการรับรู้ข่าวสาร
เข้าใจน้อย
จานวนคน
ร้อยละ
0
0
0
0
0
0
1
2
0
0
0
0

ตารางที่ 14 แสดงให้เห็นว่า กลุ่มตัวอย่างในการศึกษา มีความเห็นต่อความเข้าใจในข่าวสาร
ในระดับน้อย เมื่อรับข่าวสารผ่าน e-mail มีจานวน 1 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 20
ตารางที่ 15 ข้อมูลเปรียบเทียบช่องทางการสื่อสารภายในสานักราชเลขาธิการที่ผู้รับข่าวสารไม่เข้าใจ
ข่าวสารเลย
ช่องทางการสื่อสาร
1. ระบบสารสนเทศภายในองค์กร เช่น ระบบ INFOMA
2. หนังสือเวียน
3. การประชุม
4. e-mail
5. โทรศัพท์
6. สื่อสังคมออนไลน์ เช่น Facebook, Line

ระดับความเข้าใจในการรับรู้ข่าวสาร
ไม่เข้าใจเลย
จานวนคน
ร้อยละ
0
0
0
0
0
0
1
2
0
0
0
0
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ตารางที่ 15 แสดงให้ เห็ นว่ า กลุ่ มตั ว อย่า งในการศึ กษาที่ ไม่ เข้ าใจข่า วสารเลย เมื่ อรั บ
ข่าวสารผ่าน e-mail มีจานวน 1 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 20
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ภาคผนวก ง
ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในเรื่องความพึงพอใจของบุคลากร
สานักราชเลขาธิการต่อช่องทางการสื่อสารภายในองค์กร
ตารางที่ 16 ข้อมูลเปรียบเทียบช่องทางการสื่อสารภายในสานักราชเลขาธิการที่ผู้รับข่าวสารพึงพอใจ
มากที่สุด

ช่องทางการสื่อสาร
1. ระบบสารสนเทศภายในองค์กร เช่น ระบบ INFOMA
2. หนังสือเวียน
3. การประชุม
4. e-mail
5. โทรศัพท์
6. สื่อสังคมออนไลน์ เช่น Facebook, Line

ระดับความพึงพอใจในการรับทราบ
ข่าวสาร
พึงพอใจมากที่สุด
จานวนคน
ร้อยละ
8
16
5
10
5
10
9
18
21
42
22
44

ตารางที่ 16 แสดงให้เห็นว่า กลุ่มตัวอย่างในการศึกษา มีความพึงพอใจในการรับข่าวสาร
ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ มากที่สุด คิดเป็นจานวน 22 คน หรือร้อยละ 44 รองลงมาคือ ความพึงพอใจ
ในการ รับข่าวสารผ่านโทรศัพท์ มีจานวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 42
ตารางที่ 17 ข้อมูลเปรียบเทียบช่องทางการสื่อสารภายในสานักราชเลขาธิการที่ผู้รับข่าวสารพึงพอใจ
ค่อนข้างมาก

ช่องทางการสื่อสาร
1. ระบบสารสนเทศภายในองค์กร เช่น ระบบ INFOMA
2. หนังสือเวียน
3. การประชุม
4. e-mail
5. โทรศัพท์
6. สื่อสังคมออนไลน์ เช่น Facebook, Line

ระดับความพึงพอใจในการรับทราบ
ข่าวสาร
พึงพอใจค่อนข้างมาก
จานวนคน
ร้อยละ
28
56
27
54
29
58
23
46
24
48
18
36
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ตารางที่ 17 แสดงให้เห็นว่า กลุ่มตัวอย่างในการศึกษา มีความพึงพอใจในการรับข่าวสาร
ค่อนข้างมาก ผ่านช่องทางต่าง ๆ สูงสุด 3 ลาดับแรก ได้แก่ การประชุม มีจานวน 29 คน หรือร้อยละ
58 ลาดับที่ 2 คือ ระบบสารสนเทศภายในองค์กร มีจานวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 56 ลาดับที่ 3
หนังสือเวียน มีจานวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 54
ตารางที่ 18 ข้อมูลเปรียบเทียบช่องทางการสื่อสารภายในสานักราชเลขาธิการที่ผู้รับข่าวสารพึงพอใจ
ปานกลาง

ช่องทางการสื่อสาร
1. ระบบสารสนเทศภายในองค์กร เช่น ระบบ INFOMA
2. หนังสือเวียน
3. การประชุม
4. e-mail
5. โทรศัพท์
6. สื่อสังคมออนไลน์ เช่น Facebook, Line

ระดับความพึงพอใจในการรับทราบ
ข่าวสาร
พึงพอใจปานกลาง
จานวนคน
ร้อยละ
13
26
17
34
15
30
11
22
4
8
9
18

ตารางที่ 18 แสดงให้เห็นว่า กลุ่มตัวอย่างในการศึกษา มีความพึงพอใจในการรับข่าวสาร
ปานกลาง ผ่านช่องทางต่าง ๆ สูงสุด 3 ลาดับแรก ได้แก่ หนังสือเวียน มีจานวน 17 คน หรือร้อยละ
34 ล าดับที่ 2 คือ การประชุม มีจ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 30 ลาดับที่ 3 ระบบสารสนเทศ
ภายในองค์กร มีจานวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 26

48
ตารางที่ 19 ข้อมูลเปรียบเทียบช่องทางการสื่อสารภายในสานักราชเลขาธิการที่ผู้รับข่าวสารพึงพอใจน้อย

ช่องทางการสื่อสาร
1. ระบบสารสนเทศภายในองค์กร เช่น ระบบ INFOMA
2. หนังสือเวียน
3. การประชุม
4. e-mail
5. โทรศัพท์
6. สื่อสังคมออนไลน์ เช่น Facebook, Line

ระดับความพึงพอใจในการรับทราบ
ข่าวสาร
พึงพอใจน้อย
จานวนคน
ร้อยละ
1
2
1
2
1
2
5
10
1
2
1
2

ตารางที่ 19 แสดงให้เห็นว่า กลุ่มตัวอย่างในการศึกษา จานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 10 มี
ความพึงพอใจน้อยในการรับข่าวสารผ่าน e-mail และมีจานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 2 ที่รู้สึกพึง
พอใจน้อยต่อการรับข่าวสารผ่านระบบสารสนเทศภายในองค์กร หนังสือเวียน การประชุม โทรศัพท์
สื่อสังคมออนไลน์
ตารางที่ 20 ข้อมูลเปรียบเทียบช่องทางการสื่อสารภายในสานักราชเลขาธิการที่ผู้รับข่าวสารไม่พึง
พอใจเลย

ช่องทางการสื่อสาร
1. ระบบสารสนเทศภายในองค์กร เช่น ระบบ INFOMA
2. หนังสือเวียน
3. การประชุม
4. e-mail
5. โทรศัพท์
6. สื่อสังคมออนไลน์ เช่น Facebook, Line

ระดับความพึงพอใจในการรับทราบ
ข่าวสาร
ไม่พึงพอใจเลย
จานวนคน
ร้อยละ
0
0
0
0
0
0
1
2
0
0
0
0

ตารางที่ 20 แสดงให้เห็นว่า กลุ่มตัวอย่างในการศึกษา จานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 4 ไม่มี
ความพึงพอใจในการรับข่าวสารผ่าน e-mail อย่างไรก็ตาม ไม่มีบุคลากรใดที่รู้สึกไม่พึงพอใจต่อการ
รับรู้ข่าวสารผ่านระบบสารสนเทศภายในองค์กร หนังสือเวียน การประชุม โทรศัพท์ และสื่อสังคม
ออนไลน์
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