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--------------------------------บทคัดย่ อ
การศึ ก ษาครั้ งนี้ มี ว ตั ถุ ป ระสงค์เ พื่ อ ศึ ก ษาความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่า งรู ป แบบการสื่ อ สารภายในองค์ก รกับ
ประสิ ทธิ ผลการปฏิบตั ิงานของพนักงานสายปฏิบตั ิการ บริ ษทั ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) สังกัดท่าอากาศยาน
สุ วรรณภูมิ ทําการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างจํานวน 324 ชุด สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่
ค่ าร้ อ ยละ ค่ า เฉลี่ ย ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ ความสั มพันธ์ โ ดยใช้ส ถิ ติสั มประสิ ทธิ์ สหสั มพันธ์ ของ
เพียร์ สัน และการวิเคราะห์ ความสัมพันธ์โดยวิเคราะห์ การถดถอยแบบพหุ คูณ ซึ่ งผลการวิจยั พบว่า ความสัมพันธ์
ระหว่างรู ปแบบการสื่ อสารกับประสิ ทธิ ผลการปฏิ บตั ิงานของพนักงานสายปฏิ บตั ิการ อย่างมี นัยสําคัญทางสถิ ติที่
ระดับ 0.05 ในทิศทางตรงกันข้าม
คําสํ าคัญ: รู ปแบบการสื่ อสารภายในองค์กร, ประสิ ทธิ ผลการปฏิบตั ิงาน

ABSTRACT
The objectives of this study were to find the relationship between Intra-Organizational Communication
Patterns and Work Effectiveness of Employees at Airports of Thailand Public Company Limited, Suvarnabhumi
Airport. Data were collected by questionnaire. Of the 324 samples, the statistics used for the analysis were percentage,
mean, standard deviation. Relationship analysis using Pearson's product moment correlation coefficient. And analysis
of relationships by analysis Multiple Regression The results show that the relationship between Intra-Organizational
communication patterns and Work Effectiveness (p < 0.05)
Keywords: Intra-Organizational Communication Patterns, Work Effectiveness of Employees
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1. บทนํา
บริ ษทั ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) (ทอท.) ประกอบธุ รกิจท่าอากาศยานของประเทศไทย โดยธุ รกิจหลัก
ของ ทอท.ประกอบด้วยการดําเนิ นงานและการพัฒนาท่าอากาศยานต่าง ๆ โดยมีท่าอากาศยานที่อยูใ่ นความรับผิดชอบ 6
แห่ ง ซึ่ งประกอบไปด้วย ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานเชี ยงใหม่ ท่าอากาศยานเชี ยงราย ท่าอากาศยานภูเก็ต ท่า
อากาศยานหาดใหญ่ และท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ โดยท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิถือเป็ นท่าอากาศยานนานาชาติแห่งใหม่ ที่
มี ความทันสมัยเพียบพร้ อมไปด้วยสิ่ งอํานวยความสะดวก ระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่มีประสิ ทธิ ภาพสู ง เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการให้บริ การผูโ้ ดยสารและบริ ษทั การบินต่าง ๆ
ซึ่ ง ทอท.ได้คาํ นึ งถึงการมุ่งสร้างองค์กรสู่ ความเป็ นเลิศโดยมุ่งมัน่ ยกระดับการพัฒนาคุณภาพบริ การการพัฒนา
สมรรถนะบุคลากร การบริ หารงานภายในองค์กร รวมถึงการสื่ อสารภายในองค์กรในรู ปแบบต่าง ๆ เพื่อให้การปฏิบตั ิงาน
มี ประสิ ทธิ ผลมากยิ่งขึ้น โดยมุ่งเน้นการพัฒนาดังกล่าวไปยังพนักงานสายปฏิ บตั ิ การบริ ษทั ท่าอากาศยานไทย จํากัด
(มหาชน) ที่สังกัดอยู่ ณ ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ เนื่ องจากสายงานนี้ ถือเป็ นหัวใจสําคัญหลักของท่าอากาศยาน มีจาํ นวน
1,690 คน (ข้อมูลจากฝ่ ายบุคคลบริ ษทั ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน), 2559) และจากผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลและ
ประเมินผลด้านการรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสารภายในองค์กรของพนักงาน ทอท. ซึ่ งระดับการรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสารภายในองค์กร
ของพนักงานสายปฏิบตั ิการบริ ษทั ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) สังกัด ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิพบว่าปี งบประมาณ
2559 ระดับการรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสารภายในองค์กรลดลง จากปี งบประมาณ 2558 จากเดิมระดับการรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสารภายใน
องค์กรอยูท่ ี่ ร้อยละ 16.43 และในปี งบประมาณ 2559 ลดลงอยูท่ ี่ร้อยละ 14.22
จากผลคะแนนดังกล่าว ผูว้ ิจยั จึ งมี ความสนใจที่ จะศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างรู ปแบบการสื่ อสารภายใน
องค์กรกับประสิ ทธิ ผลการปฏิบตั ิงานของพนักงานสายปฏิบตั ิการ บริ ษทั ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน)สังกัด ท่า
อากาศยานสุ วรรณภูมิ เพื่อทราบถึงความสัมพันธ์ระหว่างรู ปแบบการสื่ อสารและประสิ ทธิ ผลการปฏิบตั ิงานของพนักงาน
สายปฏิ บตั ิการ เพื่อก่อให้เกิ ดความเข้าใจในการปฏิ บตั ิงานและสามารถปฏิ บตั ิงานได้อย่างมี ประสิ ทธิ ผลทําให้องค์กร
ประสบผลสําเร็ จพนักงานสามารถปฏิบตั ิงานได้เต็มความสามารถเพื่อประโยชน์สูงสุ ดขององค์กรต่อไป
2. วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อศึ กษาระดับความพึงพอใจต่อรู ปแบบการสื่ อสารภายในองค์กรของพนักงานสายปฏิ บตั ิ การ บริ ษทั
ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) สังกัด ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ
2. เพื่อศึกษาระดับประสิ ทธิ ผลการปฏิ บตั ิงานของพนักงานสายปฏิ บตั ิการ บริ ษทั ท่าอากาศยานไทย จํากัด
(มหาชน) สังกัด ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ
3. เพื่อศึ กษาความสัมพันธ์ ระหว่างรู ปแบบการสื่ อสารภายในองค์กรและประสิ ทธิ ผลการปฏิ บตั ิ งานของ
พนักงานสายปฏิบตั ิการบริ ษทั ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) สังกัด ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ
3. กรอบแนวคิด
การศึ กษาในครั้ งนี้ นาํ แนวคิ ด ทฤษฎี เกี่ ยวข้องกับรู ปแบบการสื่ อสารภายในองค์กรกับประสิ ทธิ ผล การ
ปฏิบตั ิงานของพนักงานสายปฏิบตั ิการ บริ ษทั ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) สังกัด ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ ดังนี้
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ตัวแปรต้ นทีต่ ้ องการจะศึกษา

ตัวแปรตามทีต่ ้ องการจะศึกษา

ลักษณะส่ วนบุคคล
-

เพศ
อายุ
สถานภาพ
ระดับการศึกษา
หน่วยงานที่สังกัด
ระดับตําแหน่งงาน

รู ปแบบการสื่ อสารภายในองค์ กร
- รู ปแบบการสื่ อสารจากบนลงล่าง (Downward)
- รู ปแบบการสื่ อสารจากล่างขึ้นบน (Upward)
- รู ปแบบการสื่ อสารจากแนวราบ (Horizontal)

ประสิ ทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
สายปฏิบัตกิ าร บริษัท ท่ าอากาศยานไทย จํากัด
(มหาชน) สั งกัด ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ
- ด้านปริ มาณงาน
- ด้านคุณภาพงาน
- ด้านความรู ้เกี่ยวกับงาน
- ด้านความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่
- ด้านความซื่ อสัตย์สุจริ ต

รู ปที่ 1 กรอบแนวคิด
4. การดําเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจยั ครั้งนี้ คือ พนักงานสายปฏิบตั ิการ บริ ษทั
ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) สังกัด ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิรวมทั้งหมด 5 ฝ่ าย จํานวนทั้งสิ้ น 1,690 คน ข้อมูล
จากงานทรัพยากรบุคคล เดือนตุลาคม 2559 และเนื่ องจากขนาดประชากรที่ศึกษามีจาํ นวนมาก จึงใช้วิธีการกําหนด
ขนาดกลุ่มตัวอย่าง (Sample Size) หลักการผันแปรของ Taro Yamane ทําให้ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างเป็ น 324 คน
จากประชากรทั้งหมดโดยได้กาํ หนดความการสุ่ มคลาดเคลื่อนของตัวอย่าง
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ประกอบด้วยแบบสอบถาม ซึ่ งแบ่งออกเป็ น 3 ตอน คือ
ส่ วนที่ 1 คําถามเกี่ยวกับข้อมูลทัว่ ไปเกี่ยวกับลักษณะส่ วนบุคคลของพนักงานสายปฏิบตั ิการ จํานวน 6 ข้อ
เป็ นแบบตรวจรายการ (Check-List) ให้เลื อกตอบเพียงข้อเดี ยวประกอบด้วยเพศอายุ สถานภาพ ระดับการศึ กษา
หน่วยงานที่สังกัด และระดับตําแหน่งงาน
ส่ วนที่ 2 คําถามเกี่ยวกับรู ปแบบการติดต่อสื่ อสารภายในองค์กร
ส่ วนที่ 3 คําถามเกี่ยวกับประสิ ทธิ ผลการปฏิบตั ิงานของพนักงานสายปฏิบตั ิการ ลักษณะแบบสอบถามเป็ น
มาตรประเมิน Rating Scale
การวิเคราะห์ขอ้ มูล สถิติที่ใช้ในการทดสอบ คือ สถิติเชิงพรรณนา คือ การอธิ บายลักษณะทัว่ ไปของข้อมูล
ที่เก็บรวบรวมได้ในรู ปแบบการนําเสนอของตารางแจกแจงความถี่ (Frequency Table) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าร้อยละ
(Percentage) สถิติเชิงอนุมาน เป็ นการทดสอบความสัมพันธ์ โดยใช้สถิติแบบ Correlation Analysis และการวิเคราะห์
การถดถอยแบบพหุ คูณ (Multiple Regression Analysis) เพื่อวิเคราะห์หาค่าความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลด้านรู ปแบบ
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การสื่ อสารภายในองค์กร (ตัวแปรต้น) และปั จจัยด้านประสิ ทธิ ผลการปฏิบตั ิงานของพนักงานสายปฏิบตั ิการ (ตัวแปร
ตาม) เป็ นการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเชิงปริ มาณและตัวแปรเชิงปริ มาณว่ามีความสัมพันธ์กนั หรื อไม่
5. ผลการวิจัย
5.1 ระดับความพึงพอใจต่อรู ปแบบการสื่ อสารภายในองค์กร
จากผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลหาค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานในการวัดระดับความพึงพอใจต่อรู ปแบบ
การสื่ อสารภายในองค์กรของพนักงานสายปฏิบตั ิการบริ ษทั ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) สังกัด ท่าอากาศยาน
สุ วรรณภูมิ มีระดับความพึงพอใจต่อรู ปแบบการสื่ อสารภายในองค์กรโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมากมีค่าเฉลี่ย 3.09 มี
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.490 เมื่อพิจารณาตามรายรู ปแบบ พบว่า รู ปแบบที่พนักงานสายปฏิบตั ิการมีระดับความพึง
พอใจต่อรู ปแบบการสื่ อสารภายในองค์กรมากได้แก่ รู ปแบบการสื่ อสารจากแนวราบอยูใ่ นระดับมาก (มีค่าเฉลี่ย 3.36
มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.421) รองลงมา ได้แก่ รู ปแบบการสื่ อสารจากล่างขึ้นบน อยูใ่ นระดับมาก (มีค่าเฉลี่ย 2.99 ค่า
เบี่ ยงเบนมาตรฐาน 0.530) และรู ปแบบการสื่ อสารจากบนลงล่าง อยู่ในระดับมาก (มี ค่าเฉลี่ ย 2.93 มี ค่าเบี่ ยงเบน
มาตรฐาน 0.516) สรุ ปได้ดงั ตางรางที่ 1
ตารางที่ 1 สรุ ปจํานวนค่าเฉลี่ ย และส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานในการวัดระดับความพึงพอใจต่อรู ปแบบการสื่ อสาร
ภายในองค์กรในรู ปแบบต่าง ๆ ภายในองค์กรของพนักงานสายปฏิบตั ิการบริ ษทั ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน)
สังกัด ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ
ระดับความคิดเห็น
S.D.
การแปรผล(ระดับ)
x̅
1. รู ปแบบการสื่ อสารจากบนลงล่าง
2.93
0.516
มาก
2. รู ปแบบการสื่ อสารจากล่างขึ้นบน
2.99
0.530
มาก
3. รู ปแบบการสื่ อสารจากแนวราบ
3.36
0.421
มาก
ค่าเฉลี่ย
3.09
0.490
มาก
(มาก 3.68 – 5.00 / ปานกลาง 2.34 – 3.67 / น้อย1.00 – 2.33)
5.2 ประสิ ทธิ ผลการปฏิบตั ิงานของพนักงานสายปฏิบตั ิการ
จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลหาค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานด้านประสิ ทธิ ผลการปฏิบตั ิงานของพนักงาน
สายปฏิบตั ิการ บริ ษทั ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) สังกัด ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ สามารถสรุ ปผลการวิจยั ได้
จากตารางที่ 2 พบว่า พนักงานสายปฏิบตั ิการบริ ษทั ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) สังกัด ท่าอากาศยานสุ วรรณ
ภูมิ มีประสิ ทธิ ผลในการปฏิบตั ิงาน โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.19 มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.522เมื่อ
พิ จ ารณาตามรายด้า น พบว่ า พนั ก งานมี ป ระสิ ท ธิ ผ ลการปฏิ บ ัติ ง านมากที่ สุ ด ได้แ ก่ ด้า นความซื่ อ สั ต ย์สุ จ ริ ต
อยูใ่ นระดับมากที่สุด (มีค่าเฉลี่ย 4.50 มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.443) รองลงมาด้านความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่
อยูใ่ นระดับมากที่สุด (มีค่าเฉลี่ย 4.28 มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.583) ด้านปริ มาณงานอยูใ่ นระดับมากที่สุด (มีค่าเฉลี่ย
4.23 มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.560) ด้านความรู ้เกี่ยวกับงานอยูใ่ นระดับมาก (มีค่าเฉลี่ย 4.15 มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.453) และด้านคุณภาพงาน อยูใ่ นระดับมาก (มีค่าเฉลี่ย 3.77 มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.570)
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ตารางที่ 2 สรุ ประดับประสิ ทธิ ผลการปฏิบตั ิงานของพนักงานสายปฏิบตั ิการบริ ษทั ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน)
สังกัด ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ
ระดับความคิดเห็น
x̅
1. ด้านปริ มาณงาน
4.23
2. ด้านคุณภาพงาน
3.77
3. ด้านความรู ้เกี่ยวกับงาน
4.15
4. ด้านความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่
4.28
5. ด้านความซื่ อสัตย์สุจริ ต
4.50
ค่าเฉลี่ย
4.19
(มาก 3.68 – 5.00 / ปานกลาง 2.34 – 3.67 / น้อย1.00 – 2.33)

S.D.
0.560
0.570
0.453
0.583
0.443
0.522

การแปรผล(ระดับ)
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

5.3 การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างรู ปแบบการสื่ อสารภายในองค์กรกับประสิ ทธิ ผลของการปฏิบตั ิงาน
ของพนักงานสายปฏิ บตั ิ การโดยใช้สถิ ติสหสัมพันธ์ อย่างง่ ายของเพียร์ สัน (Pearson’s Correlation Coefficient) ค่า
นัยสําคัญทางสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ครั้งนี้กาํ หนดไว้ที่ 0.05 โดยสามารถหาข้อสรุ ปได้ดงั ตารางที่ 3
ตารางที่ 3 สรุ ปความสัมพันธ์ระหว่างรู ปแบบการสื่ อสารกับประสิ ทธิ ผลการปฏิบตั ิงานของพนักงานสายปฏิบตั ิการ
บริ ษ ัท ท่ า อากาศยานไทย จํา กัด (มหาชน) สั ง กัด ท่ า อากาศยานสุ ว รรณภู มิ โดยใช้ส ถิ ติ ส หสั ม พัน ธ์ อ ย่า งง่ า ย
ของเพียร์ สัน
ประสิ ทธิผลการปฏิบตั ิงาน
รู ปแบบการ
สื่ อสาร

ด้านความรู ้เกี่ยวกับ
งาน

ด้านความ
รับผิดชอบต่องาน
ในหน้าที่

ด้าน
ปริ มาณงาน

ด้าน
คุณภาพงาน

R

ระดับ

R

ระดับ

R

ระดับ

R

ระดับ

R

ระดับ

รู ปแบบการ
สื่ อสารจากบน
ลงล่าง

0.189**

ตํ่า

0.301**

ปาน
กลาง

0.215**

ตํ่า

0.123*

ตํ่า

0.109*

ตํ่า

รู ปแบบการ
สื่ อสารจากล่าง
ขึ้นบน

0.211**

ตํ่า

0.320**

ปาน
กลาง

0.226**

ตํ่า

0.128*

ตํ่า

0.177*
*

ตํ่า

รู ปแบบการ
สื่ อสารจาก
แนวราบ

0.349**

ปาน
กลาง

0.200**

ตํ่า

0.361**

ปาน
กลาง

0.287*
*

ตํ่า

0.117*

ตํ่า

หมายเหตุ

ด้านความซื่อสัตย์
สุ จริ ต

** มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
* มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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4.4 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างรู ปแบบการสื่ อสารภายในองค์กรกับประสิ ทธิ ผลการปฏิบตั ิงาน
ของพนักงานสายปฏิบตั ิงานบริ ษทั ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) สังกัดท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิใช้การวิเคราะห์
การถดถอยแบบพหุ คูณ (Multiple Regression Analysis)
การศึ ก ษา “ความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งรู ป แบบการสื่ อ สารภายในองค์ ก รกับ ประสิ ท ธิ ผ ลการปฏิ บ ัติ ง าน
ของพนักงานสายปฏิ บตั ิการ บริ ษทั ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) สังกัด ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ” สามารถ
หาข้อสรุ ปได้ดงั ตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 4 แสดงค่าความสัมพันธ์โดยการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุ คูณ ระหว่าง รู ปแบบการสื่ อสารจากบนลงล่าง
กับประสิ ทธิ ผลการปฏิบตั ิงานของพนักงานสายปฏิบตั ิบริ ษทั ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) สังกัด ท่าอากาศยาน
สุ วรรณภูมิ
สัมประสิ ทธิ์ การถดถอย
ประสิ ทธิ ผลการปฏิบตั ิงาน
t
Sig
Standardized Coefficients (Beta)
ด้านปริ มาณงาน
-0.012
-0.158
0.875
ด้านคุณภาพงาน
0.148
1.967
0.050
ความรู ้เกี่ยวกับงาน
0.013
0.216
0.829
ความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่
-0.023
-0.295
0.769
ความซื่ อสัตย์สุจริ ต
-0.023
-0.370
0.712
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 4 แสดงผลการศึกษา พบว่า รู ปแบบการสื่ อสารจากบนลงล่าง มีความสัมพันธ์กบั ประสิ ทธิ ผล
การปฏิบตั ิงานของพนักงานสายปฏิบตั ิการ บริ ษทั ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) สังกัด ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ
อยูใ่ นระดับตํ่า โดยรู ปแบบการสื่ อสารจากบนลงล่างไม่มีอิทธิ พลต่อประสิ ทธิ ผลการปฏิบตั ิงานของพนักงาน ในด้าน
ปริ มาณงาน ด้านความรู ้เกี่ยวกับงาน ด้านการรับผิดชอบต่องานในหน้าที่ และด้านความซื่ อสัตย์สุจริ ต แต่มีอิทธิ พลใน
ด้านคุณภาพงาน แต่อย่างไรก็ตาม รู ปแบบการสื่ อสารจากบนลงล่างพบว่าไม่มีอิทธิ พลต่อประสิ ทธิ ผลการปฏิบตั ิงาน
ของพนักงานซึ่ งตามคําอธิ บายของ สมยศ นาวีการ (2546:48) ได้อธิ บายไว้วา่ การติดต่อสื่ อสาร ลักษณะนี้ จะเป็ นไป
ตามลําดับสายการบังคับบัญชา โดยลักษณะของช่องทางในการติดต่อสื่ อสารมักเป็ นการสั่งงานตามลําดับขั้น การใช้
โปสเตอร์ และติดบอร์ ดประกาศ วารสารของบริ ษทั จดหมายเวียน คู่มือการปฏิบตั ิงาน อีเมล์ เป็ นต้น และข่าวสารที่ใช้
ติดต่อสื่ อสารได้แก่ วิธีการทํางาน เหตุผลของการทํางาน นโยบายและวิธีปฏิบตั ิขององค์การ ผลการปฏิบตั ิงานของ
พนักงาน และข่าวสารเกี่ยวกับเป้าหมายขององค์การ
เมื่อพิจารณาผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรู ปแบบการสื่ อสารภายในองค์กรที่มีอิทธิ พลต่อประสิ ทธิ ผล
การปฏิบตั ิงานของพนักงานสายปฏิบตั ิการ บริ ษทั ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) สังกัด ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ
ตามรายด้าน พบว่า รู ปแบบการสื่ อสารจากบนลงล่างไม่มีอิทธิ พลต่อประสิ ทธิ ผลการปฏิบตั ิงานของพนักงาน ในด้าน
ปริ มาณงาน ด้านความรู ้เกี่ยวกับงาน ด้านการรับผิดชอบต่องานในหน้าที่ และด้านความซื่ อสัตย์สุจริ ต แต่มีอิทธิ พลใน
ด้านคุณภาพงาน ซึ่ งสอดคล้องกับคําอธิ บายของสมยศ นาวีการ (2546:48) ทั้งนี้ เนื่ องจากการติดต่อสื่ อสารจากบนลง
ล่าง ส่ วนใหญ่ยงั เกิดความไม่สมบูรณ์หรื อข้อผิดพลาดจากการตีความหมายของคําสั่งผิดปกติไปจากเจตนาของผูส้ ่ ง
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สาร และผูส้ ่ งสารซึ่ งเป็ นผูบ้ ริ หารหรื อผูบ้ งั คับบัญชานั้น ไม่ค่อยอธิ บายเหตุผลประกอบคําสั่งการ กอปรกับผูร้ ับสาร
ส่ วนใหญ่ซ่ ึ งเป็ นพนักงานระดับล่างไม่ค่อยมีโอกาสในการซักถามข้อมูลหรื อคําชี้แจงที่ชดั เจนจึงทําให้ประสิ ทธิ ภาพ
ของการสื่ อสารเกิดขึ้นน้อยมาก ส่ งผลให้ประสิ ทธิ ผลในการปฏิบตั ิงานของพนักงานสายปฏิบตั ิการลดลงตามไปด้วย
ตารางที่ 5 แสดงค่าความสัมพันธ์โดยการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุ คูณ ระหว่าง รู ปแบบการสื่ อสารจากล่างขึ้นบน
กับประสิ ทธิ ผลการปฏิบตั ิงานของพนักงานสายปฏิบตั ิบริ ษทั ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) สังกัด ท่าอากาศยาน
สุ วรรณภูมิ
สัมประสิ ทธิ์ การถดถอย
ประสิ ทธิ ผลการปฏิบตั ิงาน
t
Sig
Standardized Coefficients (Beta)
ด้านปริ มาณงาน
0.152
2.212
0.028
ด้านคุณภาพงาน
0.232
3.287
0.001
ความรู ้เกี่ยวกับงาน
0.122
2.215
0.027
ความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่
0.085
1.151
0.251
ความซื่ อสัตย์สุจริ ต
0.145
2.521
0.012
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 5 แสดงผลการศึกษาพบว่า รู ปแบบการสื่ อสารจากล่างขึ้นบน มีความสัมพันธ์กบั ประสิ ทธิ ผล
การปฏิบตั ิงานของพนักงานสายปฏิบตั ิการ บริ ษทั ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) สังกัดท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ
อยูใ่ นระดับปานกลาง โดยรู ปแบบการสื่ อสารจากล่างขึ้นบนไม่มีอิทธิ พลต่อประสิ ทธิ ผลการปฏิบตั ิงานของพนักงาน
ในด้านการรับผิดชอบต่องานในหน้าที่ แต่มีอิทธิ พลในด้านปริ มาณงาน ด้านคุณภาพงาน ด้านความรู ้เกี่ยวกับงานและ
ด้านความซื่ อสัตย์สุจริ ต ซึ่ งตามคําอธิ บายของ เสนาะ ติเยาวน์ (2541, น. 74) ได้อธิ บายไว้วา่ การติดต่อสื่ อสาร จาก
ล่างขึ้นบนนี้ เป็ นการส่ งข้อมูลข่าวสารจากบุคคลที่ตาํ แหน่งตํ่ากว่าหรื อผูใ้ ต้บงั คับบัญชาไปยังบุคคลที่อยู่ ในตําแหน่ ง
สู งกว่า หรื อผูบ้ งั คับบัญชา การติดต่อสื่ อสารลักษณะนี้ เป็ นการเกี่ยวข้องกันโดยตรงกับการที่ผปู ้ ฏิบตั ิงาน มีส่วนร่ วม
ในการทํางาน ซึ่ งเป็ นการเปิ ดโอกาสให้ผใู ้ ต้บงั คับบัญชาสามารถแสดงความคิดเห็นไปยังผูบ้ งั คับบัญชาหรื อหัวหน้า
งานได้ เช่น รายงานการปฏิบตั ิงาน ข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรี ยนต่าง ๆ เป็ นต้น ซึ่ งสอดคล้องกับการศึกษาของ ธนพล
ไกรทอง (2555) ศึกษาเรื่ อง รู ปแบบการสื่ อสารเพื่อการปฏิบตั ิงาน และความพึงพอใจต่อการสื่ อสารในองค์การของ
พนักงาน บริ ษทั กรุ งเทพประกันภัย จํากัด (มหาชน) พบว่า โดยภาพรวม พนักงานรายเดื อน ระดับปฏิ บตั ิการของ
บริ ษทั มีพฤติกรรมการสื่ อสารอยูใ่ นระดับปานกลาง โดยพฤติกรรมการสื่ อสารในรู ปแบบการสื่ อสารจากตัวพนักงาน
ไปยังผูบ้ งั คับบัญชากับความพึงพอใจต่อการสื่ อสารในองค์การมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน
เมื่อพิจารณาผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรู ปแบบการสื่ อสารภายในองค์กรที่มีอิทธิ พลต่อประสิ ทธิผล
การปฏิบตั ิงานของพนักงานสายปฏิบตั ิการ บริ ษทั ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) สังกัด ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ
ตามรายด้าน พบว่า รู ปแบบการสื่ อสารจากล่างขึ้นบนไม่มีอิทธิ พลต่อประสิ ทธิ ผลการปฏิบตั ิงานของพนักงาน ในด้าน
การรับผิดชอบต่องานในหน้าที่ แต่มีอิทธิ พลในด้านปริ มาณงาน ด้านคุณภาพงาน ด้านความรู ้เกี่ ยวกับงานและด้าน
ความซื่ อสัตย์สุจริ ต ซึ่ งสอดคล้องกับคําอธิ บายของ Pace & Faules (1994) อ้างถึงใน ปนัฎดา สังข์แก้ว (2549, น. 29)
สมยศ นาวี ก าร (2546, น. 48) ได้อ ธิ บ ายไว้ว่ า พนัก งานยัง รู ้ สึ ก ว่ า ไม่ ส ามารถเข้า ถึ ง ผู บ้ ัง คับ บัญ ชา เนื่ อ งจาก
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ผูบ้ งั คับบัญชาอาจมีภารกิจที่ยงุ่ มาก ทําให้ไม่สามารถรับฟั งหรื อพบปะพนักงานที่อยูใ่ ต้บงั คับบัญชาของเขาได้ และ
ถึงแม้วา่ ผูบ้ งั คับบัญชาจะอยู่ แต่พนักงานหรื อผูใ้ ต้บญั ชาเกิดความรู ้สึกว่าผูบ้ งั คับบัญชาไม่สามารถตอบสนองต่อสิ่ งที่
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาพูด จึงเป็ นสาเหตุทาํ ให้พนักงานเกิดการละเลยงานในหน้าที่ของตนส่ งผลให้ไม่เกิดประสิ ทธิ ผลใน
การปฏิบตั ิงานตามมาด้วย
ตารางที่ 6 แสดงค่าความสัมพันธ์โดยการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุ คูณ ระหว่าง รู ปแบบการสื่ อสารจากแนวราบ
กับประสิ ทธิ ผลการปฏิบตั ิงานของพนักงานสายปฏิบตั ิบริ ษทั ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) สังกัด ท่าอากาศยาน
สุ วรรณภูมิ
สัมประสิ ทธิ์ การถดถอย
ประสิ ทธิ ผลการปฏิบตั ิงาน
t
Sig
Standardized Coefficients (Beta)
ด้านปริ มาณงาน
0.424
5.774
0.000
ด้านคุณภาพงาน
0.141
1.871
0.062
ความรู ้เกี่ยวกับงาน
0.348
5.877
0.000
ความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่
0.383
4.854
0.000
ความซื่ อสัตย์สุจริ ต
0.091
1.484
0.139
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 6 แสดงผลการศึ ก ษาพบว่ า รู ป แบบการสื่ อ สารจากแนวราบ มี ร ะดับ ความสั ม พัน ธ์ กับ
ประสิ ทธิ ผลการปฏิบตั ิงานของพนักงานสายปฏิบตั ิการ บริ ษทั ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) สังกัด ท่าอากาศ
ยานสุ วรรณภูมิ อยู่ในระดับตํ่า โดยรู ปแบบการสื่ อสารจากแนวราบไม่ มีอิทธิ พลไม่ มีอิทธิ พลต่อประสิ ทธิ ผลการ
ปฏิ บตั ิ งานของพนักงานในด้านความซื่ อสัตย์สุจริ ต แต่มีอิทธิ พลในด้านปริ มาณงาน ด้านคุ ณภาพงาน ด้านความรู ้
เกี่ยวกับงาน และด้านความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่ ซึ่ งสอดคล้องกับคําอธิ บายของ เสนาะ ติเยาว์ (2537, น. 442)
ได้อธิ บายไว้ว่า การสื่ อสารในแนวราบนี้ นอกจากจะเป็ นกิ จกรรมทางการสื่ อสารที่ ช่วยเสริ มสร้ างสัม พันธภาพ
ระหว่างบุคคลให้ดีข้ ึน แต่ก็มีผลกระทบต่อการสื่ อสารในลักษณะอื่น ๆ ด้วยเช่นกัน คือ การขาดความไว้วางใจซึ่ งกัน
และกัน ไม่เชื่ อใจกัน เพราะเป็ นการติดต่อสื่ อสารเรื่ องส่ วนตัว อาจส่ งผลกระทบต่อการสื่ อสารในรู ปแบบอื่น ๆ จน
บางครั้งอาจเกิดความผิดพลาด ส่ งผลให้งานไม่เป็ นไปตามแบบแผน นําไปสู่ การแข่งขันซึ่ งกันและกันระหว่างเพื่อน
ร่ วมงาน และไปสู่ ผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลได้
5. บทสรุ ปและข้ อเสนอแนะ
1. ลักษณะข้อมูลส่ วนบุคคล ผลการศึกษา พบว่า พนักงานสายปฏิบตั ิการบริ ษทั ท่าอากาศยานไทย จํากัด
(มหาชน) สังกัด ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ ส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย อายุ 30 – 34 ปี มี สถานภาพโสด ระดับการศึกษา
ปริ ญญาตรี หน่วยงานที่สังกัดอยูใ่ นฝ่ ายรักษาความปลอดภัย และมีตาํ แหน่งงานระดับ 4
2. รู ปแบบการสื่ อสารภายในองค์กร ผลการศึกษาพบว่า ระดับความพึงพอใจในการใช้รูปแบบการสื่ อสาร
ภายในองค์กรโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่ อพิจารณาตามรายรู ปแบบพบว่า รู ปแบบการสื่ อสารจากแนวราบ มี
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ระดับความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมากที่สุด และมีระดับความพึงพอใจอยูใ่ นระดับตํ่าที่สุด คือ รู ปแบบการสื่ อสารจาก
บนลงล่าง
3. ประสิ ทธิ ผลการปฏิ บตั ิ งานของพนักงานสายปฏิ บตั ิ การพบว่า ระดับประสิ ทธิ ผลการปฏิ บตั ิ งานของ
พนักงานสายปฏิบตั ิการ บริ ษทั ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) สังกัด ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ มีประสิ ทธิ ผลการ
ปฏิบตั ิงานโดยภาพรวม อยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาตามรายด้านพบว่า ด้านที่สูงที่สุดคือ ด้านความซื่ อสัตย์สุจริ ต
และระดับตํ่าที่สุด คือ ด้านคุณภาพงาน
4. การวิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล สหสั ม พัน ธ์ ผ ลการศึ ก ษาพบว่า ความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่า งรู ป แบบการสื่ อ สารกับ
ประสิ ทธิ ผลการปฏิบตั ิงานของพนักงานสายปฏิบตั ิการบริ ษทั ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) สังกัดท่าอากาศยาน
สุ วรรณภู มิ เมื่ อ พิ จารณาตามรายรู ปแบบการสื่ อสารพบว่า รู ป แบบการสื่ อสารจากบนลงล่ างมี ความสัม พันธ์ กบั
ประสิ ท ธิ ผลการปฏิ บ ัติ ง านของพนัก งานสายปฏิ บ ัติ ก าร ด้านที่ อ ยู่ใ นระดับ สู งคื อ ด้านคุ ณ ภาพงาน โดยมี ร ะดับ
นัยสําคัญของการทดสอบอยูท่ ี่ 0.301 และด้านอยูใ่ นระดับตํ่า คือด้านความซื่ อสัตย์สุจริ ต โดยมีระดับนัยสําคัญของการ
ทดสอบอยูท่ ี่ 0.109
ความสัมพันธ์ระหว่างรู ปแบบการสื่ อสารกับประสิ ทธิ ผลการปฏิบตั ิงานของพนักงานสายปฏิบตั ิการ บริ ษทั
ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) สังกัด ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ เมื่ อพิจารณาตามรายรู ปแบบการสื่ อสาร พบว่า
รู ปแบบการสื่ อสารจากล่างขึ้นบนมีความสัมพันธ์กบั ประสิ ทธิ ผลการปฏิบตั ิงานของพนักงานสายปฏิบตั ิการ ด้านที่อยู่
ในระดับสู งคือ ด้านคุณภาพงาน โดยมีระดับนัยสําคัญของการทดสอบอยูท่ ี่ 0.320 และด้านที่อยูใ่ นระดับตํ่าคือ ด้าน
ความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่ โดยมีระดับนัยสําคัญของการทดสอบอยูท่ ี่ 0.128
ความสัมพันธ์ระหว่างรู ปแบบการสื่ อสารกับประสิ ทธิ ผลการปฏิบตั ิงานของพนักงานสายปฏิบตั ิการ บริ ษทั
ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) สังกัด ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิเมื่ อพิจารณาตามรายรู ปแบบการสื่ อสาร พบว่า
รู ปแบบการสื่ อสารจากแนวราบ มีความสัมพันธ์กบั ประสิ ทธิ ผลการปฏิบตั ิงานของพนักงานสายปฏิบตั ิการด้านที่อยู่
ในระดับสู งคือ ด้านความรู ้เกี่ยวกับงานโดยมีระดับนัยสําคัญของการทดสอบอยูท่ ี่ 0.361และด้านที่อยูใ่ นระดับตํ่า คือ
ด้านความซื่ อสัตย์สุจริ ต โดยมีระดับนัยสําคัญของการทดสอบอยูท่ ี่ 0.117
5. การวิเคราะห์ ความสั ม พันธ์ โ ดยใช้ก ารวิเคราะห์ การถดถอยแบบพหุ คู ณผลการศึ กษาความสัม พันธ์
ระหว่างรู ปแบบการสื่ อสาร ที่มีอิทธิ พลต่อประสิ ทธิ ผลการปฏิบตั ิงานของพนักงานสายปฏิบตั ิการ บริ ษทั ท่าอากาศ
ยานไทย จํากัด (มหาชน) สังกัด ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 พบว่า รู ปแบบการ
สื่ อสารจากบนลงล่าง ไม่มีอิทธิ พลต่อประสิ ทธิ ผลการปฏิบตั ิงานของพนักงานในด้านปริ มาณงาน ด้านความรู ้เกี่ยวกับ
งาน ด้านรับผิดชอบต่องานในหน้าที่ และด้านความซื่ อสัตย์สุจริ ต แต่จะมีอิทธิ พลต่อประสิ ทธิ ผลการปฏิบตั ิงานของ
พนักงาน ด้านคุณภาพงาน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
รู ปแบบการสื่ อสารจากล่างขึ้นบน ไม่มีอิทธิ พลต่อประสิ ทธิ ผลการปฏิบตั ิงานของพนักงาน อย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในด้านรับผิดชอบต่องานในหน้าที่ แต่จะมีอิทธิ พลต่อประสิ ทธิ ผลการปฏิบตั ิงานของพนักงาน
ในด้านปริ มาณงาน ด้านคุณภาพงาน ด้านความรู ้เกี่ยวกับงาน และด้านความซื่ อสัตย์สุจริ ต อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05
รู ปแบบการสื่ อสารจากแนวราบ ไม่มีอิทธิ พลต่อประสิ ทธิ ผลการปฏิบตั ิงานของพนักงาน อย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในด้านความซื่ อสัตย์สุจริ ต แต่จะมีอิทธิ พลต่อประสิ ทธิ ผลการปฏิบตั ิงานของพนักงาน ในด้าน
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การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
ครัง้ ที่ ๑๒ ปี การศึกษา ๒๕๖๐

ปริ มาณงาน ด้านคุณภาพงาน ด้านความรู ้เกี่ยวกับงาน และด้านความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่ อย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05
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