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บทคดัย่อ 

 
 การวจิยัครัง้น้ีมคีวามมุ่งหมายเพื่อศึกษาปจัจัยรูปแบบการสื่อสารทีม่คีวามสัมพนัธก์ับความพึงพอใจใน
การปฏิบัตงิาน ปจัจัยรูปแบบการสื่อสาร ได้แก่ การสื่อสารจากบนลงล่าง การสื่อสารจากล่างขึ้นบน การสื่อสาร
ตามนแนวนอน และการสื่อสารแบบข้ามสาย และ ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ได้แก่ ลักษณะงานที่ท า 
ค่าตอบแทนและสวสัดกิาร ความมัน่คงของงาน และ ความส าเรจ็และความก้าวหน้าในงาน  
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครัง้น้ี คือ พนักงานธนาคารแห่งหน่ึง ส่วนงานสินเชื่อรายย่อย สาขา
ส านักงานใหญ่ จ านวนทัง้สิ้น 290 คน เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการ
วเิคราะหข์อ้มูล ไดแ้ก่ ค่ารอ้ยละ, ค่าคะแนนเฉลี่ย, ค่าความเบีย่งเบนมาตรฐาน และการวเิคราะหค์วามสมัพนัธโ์ดย
ใช้สถติสิหสมัพนัธอ์ย่างง่าย (Pearson Product Correlation Coefficient) 
 ผลการวจิยั พบว่า 
 1. ระดบัคะแนนรูปแบบการสื่อสารของพนักงานธนาคารแห่งหน่ึง ดา้นการสื่อสารจากบนลงล่าง ดา้นการ
สื่อสารจากล่างขึน้บน ดา้นการสื่อสารตามแนวนอน และ ดา้นการสื่อสารแบบขา้มสายอยู่ในระดบัมาก  
 2. ระดับคะแนนความพึงพอใจในการปฏบิตัิงาน ด้านลักษณะงานที่ท า ด้านค่าตอบแทนและสวสัดกิาร 
ดา้นความมัน่คงของงาน ดา้นความส าเรจ็และความก้าวหน้าในงานอยู่ในระดบัมาก   
 3. รูปแบบการสื่อสาร ไดแ้ก่ ดา้นการสื่อสารจากบนลงล่าง ดา้นการสื่อสารจากล่างขึน้บน ดา้นการสื่อสาร
ตามแนวนอน และดา้นการสื่อสารแบบขา้มสาย มคีวามสมัพนัธก์ับความพงึพอใจในการปฏบิัตงิาน ในระดบัปาน
กลางและความสมัพนัธเ์ป็นไปในทศิทางเดยีวกัน อย่างมนัียส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .001 
  
ค าส าคญั: รูปแบบการสื่อสาร ความพงึพอใจในการปฏบิตังิาน พนักงานธนาคาร 
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ABSTRACT 
 

This research aims to study the factors of organization communication factors related to the job 
satisfaction of bank employees. The organization communication factors included downward 
communication, upward communication, horizontal communication and cross-channel communication, 
while job satisfaction included job description, compensation, benefits, job security and success and 
progress in the job. 
The sample group was based upon two hundred and ninety employees working in the Retail Operations 
Head Office of an unnamed bank. The questionnaire was used as the data collection instrument.  The 
statistics for data analysis included percentage, means, standard deviation and Pearson Product 
Correlation Coefficient. 
 The results were as follows: 
 1. Organizational communication factors of bank employees included downward communication, 
upward communication, horizontal communication and cross-channel communication at a great level. 
 2. The factors of job satisfaction, job description, compensation, benefits, job security and success 
and progress in the job was at a moderate level. 
 3 .  There was a positive correlation at a moderate level between organizational communication, 
which was comprised of downward communication, upward communication, horizontal communication and 
cross-channel communication and job satisfaction at a statistically significant level of .001. 
 
Keywords: Organization Communication, Job Satisfaction, Bank Employees 
 
บทน า 
 หากไดท้บทวนปญัหาต่างๆ ทีเ่กิดขึน้ในองคก์าร ไม่ว่าจะเป็นปญัหาดา้นใด ก็จะพบว่าปญัหาส่วนใหญ่
เกี่ยวข้องกับการสื่อสาร โดยเฉพาะปญัหาด้านการจัดการ จะมีสาเหตุเชื่อมโยงกับการสื่อสาร การพัฒนาการ
จดัการจงึตอ้งพฒันาการสื่อสารควบคู่ไปดว้ย มฉิะนัน้ก็จะเปิดปญัหาเดมิ ๆ ซ ้าอกี เหตุทีม่กัก่อใหเ้กิดปญัหาในการ
สื่อสารที่มักพบไดแ้ก่ อุปสรรคของการสื่อสาร การสื่อสารทีเ่ป็นปญัหาไม่จ าเป็นตอ้งมาจากสาเหตุเรื่องอุปสรรค
เสมอไป หลายครัง้พบว่าการสื่อสารไม่เป็นผล หรือไม่ได้รับผลดเีท่าที่ควร ทัง้ ๆ ที่ปราศจากอุปสรรค กล่าวคอื 
สถานการของการสื่อสาร อนัประกอบดว้ย ผูส้่งสาร ผูร้บัสาร ช่องทางการสื่อสาร และตวัสารเอง ไม่มอีุปสรรคสิง่ใด
สกัดอยู่ หากแต่ตวัผูส้่งสารเองก่อใหเ้กิดปญัหาขึน้ หรอืกล่าวอกีนัยหน่ึงคอื มกีารท าใหเ้กิดปญัหาจากสาเหตุต่าง ๆ  
ในหลายกรณี ปญัหาที่มักเกิดในระดบัองค์การ คือ การปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามระเบยีบขององคก์าร เพราะเมื่อ
องค์การได้ก าหนดนโยบาย และถ่ายทอดถึงพนักงานบริหารในระดบัต่าง ๆ  เป็นข้อก าหนดเพื่อเป็นกรอบหรอื
แนวทางปฏิบตัิไวล่้วงหน้า ด้วยการออกเป็นระเบียบ และค าสัง่ แต่พนักงานขาดความเข้าใจ หรือเข้าใจแต่ไม่
ปฏบิตัติาม หรอืปฏบิตัติ่างไปจากนโยบาย เป็นผลใหก้ารปฏบิตังิานโดยรวมไม่ตรงตามวตัถุประสงค ์(สบืคน้เมือ่ 1 
เมษายน 2561, จาก http://www.tpa.or.th.) 
 การสื่อสารในองค์การ (Organizational Communication) เป็นกระบวนการสื่อสารเพื่อประสานงานที่
เกิดขึน้ในแต่ละฝ่ายในองคก์าร องคก์าร (Organization) หมายถงึ แหล่งกลางทีเ่ป็นทีร่วมเขา้ดว้ยกันของกลุ่มคน
แต่ละปจัจยัทรพัยากรต่าง ๆ เพื่อการท างานร่วมกันใหบ้รรลุในเป้าหมายผลส าเรจ็ของกลุ่มทีต่ ัง้ไว ้ โดยทีอ่งคก์าร
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จะเป็นระบบทีม่กีารวางกรอบเหตุผลหรอืระเบยีบส าหรบัส่วนรวม ทีซ่ึ่งสมาชิกทุกฝ่ายต่างจะตอ้งยดึมัน่ปฏบิตัติาม 
และท างานไดอ้ย่างมีระบบและประสานกันอย่างมีระเบยีบ เพื่อที่จะให้งานบรรลุเป้าหมายไดด้้วยประสิทธภิาพ 
(ธงชัย สนัตวิงษ์ และ ชนาธปิ สนัตวิงษ์. 2542:18) 
 รูปแบบการสื่อสารที่ใช้ภายในองคก์ารมีความส าคญัในการประกอบขึ้นมาเป็นโครงสร้างขององคก์าร 
โดยทัว่ไปได้แก่ การสื่อสารจากบนลงล่าง ( Downward Communication) เป็นการสัง่งานจากผู้บงัคบับญัชาถงึ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเกี่ยวกับวธิกีารปฏบิตังิานและกฎระเบยีบต่าง ๆ  ไปยงัผูใ้ต้บงัคบับญัชา รวมถงึการสื่อสารจากล่าง
ขึน้บน (Upward Communication) เป็นการสื่อสารจากผู้ใตบ้ังคับบญัชาไปยังผูบ้ ังคบับญัชา หรอืการสื่อสารตาม
แนวนอน (Horizontal Communication) ซึ่งเป็นการสื่อสารในระดับเดยีวกันของผู้ปฏบิัตงิานระหว่างหน่วยงาน 
ต่างๆ ในองค์การ และการสื่อสารแบบไขว้ (Cross-channel/Diagonal Communication) เป็นการสื่อสารข้าม            
สายงานเพื่อแลกเปลี่ยนความคดิเหน็ระหว่างผูป้ฏบิตังิานทีม่รีะดบัต่างกัน 
 การศึกษาวจิยัครัง้น้ี ผูว้จิยัมคีวามสนใจทีจ่ะศึกษาถึงปจัจัยดา้นรูปแบบการสื่อสาร ทีม่คีวามสมัพนัธ์กับ
ความพงึพอใจในการปฏบิตังิานของพนักงานธนาคารแห่งหน่ึง เพื่อน ามาใช้ในการวางแผนการตดิต่อสื่อสารขอ้มูล
ข่าวสารต่างๆ ขององคก์ารและเพื่อสรา้งความพึงพอใจในการปฏบิตัิงาน ใหพ้นักงานมแีรงจูงใจทีจ่ะท างานให้กับ
องคก์ารไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 
 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั  
 1. เพื่อศึกษาปจัจัยด้านรูปแบบการสื่อสารในองค์การ ที่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการ
ปฏบิตังิานของพนักงานธนาคารแห่งหน่ึง  
 2. เพื่อศึกษาความพงึพอใจในการปฏบิตังิานของพนักงานธนาคารแห่งหน่ึง 
 

กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 1. ตวัแปรอิสระ (Independent Variables) ไดแ้ก่ 
  1.1 ปจัจยัรูปแบบการสื่อสาร 
   1.1.1 การสื่อสารจากบนลงล่าง 
   1.1.2 การสื่อสารจากล่างขึน้บน 
   1.1.3 การสื่อสารตามแนวนอน 
   1.1.4 การสื่อสารแบบขา้มสาย 
 2. ตวัแปรตาม (Dependent Variable) คือ ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนักงานธนาคาร
แห่งหน่ึง  
  2.1 ลักษณะงานทีท่ า 
  2.2 ค่าตอบแทนและสวสัดกิาร 
  2.3 ความมัน่คงของงาน 
  2.4 ความส าเรจ็และความก้าวหน้าในงาน 
 
สมมติฐานในการวิจยั 
 พนักงานที่มีรูปแบบการสื่อสาร ได้แก่ การสื่อสารจากบนลงล่าง การสื่อสารจากล่างขึ้นบน การสื่อสาร
ตามแนวนอน การสื่อสารแบบขา้มสาย มคีวามสมัพนัธก์ับความพงึพอใจในการปฏบิตังิาน 
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ทบทวนวรรณกรรม 
 แนวคิดและทฤษฎีการส่ือสารในองค์การ (กิติมา สุรสนธิ. 2548:35) กล่าวถึง การสื่อสารภายใน
องค์การ ว่าเป็นกระบวนการอย่างหน่ึงของการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึน้ในองคก์าร ระหว่างบุคคลทุก
หน่วยงานทุกระดบั โดยทีบุ่คคลเหล่านัน้จะมคีวามสมัพนัธภ์ายใตบ้รรยากาศ สภาพแวดล้อมการท างานในองคก์าร
ทีส่ามารถแปรเปลี่ยนไปตามกาลเทศะ และบุคคล รวมถงึเกี่ยวขอ้งกับเน้ือหา วตัถุประสงคใ์นการสื่อสารนัน้  
 ความส าคญัของการส่ือสาร (เสนาะ ตเิยาว.์ 2541:3) กล่าวถงึความส าคญัของการสื่อสารองคก์าร ดงัน้ี  
 1. จัดหาข้อมูลเพื่อสามารถแข่งขันกับองคก์ารอื่น การด าเนินงานขององค์การจะประสบความส าเรจ็             
มากน้อยเพียงใด ส่วนหน่ึงอยู่ที่ความสามารถที่จะแข่งขันกับองค์การอื่น โดยเฉพาะทางธุรกิจนับว่าเป็นหวัใจ
ส าคญัของการด าเนินงาน การแข่งขนัเป็นเรื่องตอ้งอาศัยข้อมูลต่าง ๆ หลายอย่าง เพื่อน ามาใช้ในการปรบัตัวให้
เขา้กับสภาพการณ์ทีเ่ปลี่ยนแปลงไป 
 2. ใช้เป็นเครื่องมือในการตัดสินใจ เป้าหมายการด าเนินธุรกิจคือ พยายามท าให้ธุรกิจนั ้น ประสบ
ผลส าเรจ็ ซึ่งขึน้อยู่กับการตดัสนิใจของผูบ้รหิาร นักบรหิารทีร่อบคอบตอ้งแสวงหาขอ้มูลทีเ่ป็นประโยชน์ต่อเขาอยู่
ตลอดเวลา 
 3. สรา้งความสมัพนัธภ์ายในและภายนอกองคก์าร ยิง่องคก์ารบรหิารขนาดใหญ่ขึน้เท่าใดช่องว่างระหว่าง
พนักงานกับผูบ้รหิาร และระหว่างบรษิัทกับลูกคา้หรอืสงัคมจะขยายกวา้งขึน้เท่านัน้ ผูบ้รหิารอยู่ในฐานะทีจ่ะต้อง
จดัหาขอ้มูลต่าง ๆ เพื่อสรา้งความเขา้ใจอนัดรีะหว่างทัง้สองฝ่าย ซึ่งนอกจากจะก่อใหเ้กิดความพอใจแล้ว ยงัส่งผล
ถงึประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานอกีดว้ย 
 4. ช่วยใหเ้กิดการพฒันาการท างานที่มปีระสิทธิภาพ การทีบุ่คลากรสามารถทีจ่ะสื่อสารกันไดอ้ย่างไม่มี
ขอ้จ ากัด และมคีวามไวว้างใจกัน ย่อมน าไปสู่การท างานแบบสรา้งสรรค ์ ท าใหเ้กิดผลงานทีด่แีละน าองคก์ารไปสู่
ความส าเรจ็ในทีสุ่ด 
 รูปแบบการส่ือสาร แบ่งออกเป็น 4 รูปแบบ ดงัน้ี 
 1. การตดิต่อสื่อสารจากบนลงล่าง (Downward Communication) หมายถงึ การตดิต่อสื่อสารจากระดบัสูง
ลงมาสู่ระดับต ่าในองคก์าร หรือจะเป็นจากผูบ้ ังคบับัญชาลงมาสู่ผู ้ใตบ้ังคับบัญชา การไหลของข่าวจะเป็นจาก
ระดับบนสู่ระดบัล่าง โดยมีจุดประสงคใ์นการสื่อสารคือเป็นการส่งสารหรือถ่ายข้อมูล ข่าวสาร ควบคุมดูแลและ
ก ากับงานในองคก์าร เป็นการสัง่การลงยงัผูป้ฏบิตังิาน ขอ้มูลข่าวสารส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของกฎระเบยีบ นโยบาย 
ค าสัง่ ขอ้แนะน าในการปฏบิตังิานจากผูบ้รหิารไปยงัหน่วยงานต่าง ๆ ในองคก์าร เพื่อการน าไปปฏบิตั ิ  
 2. การตดิต่อสื่อสารจากระดบัล่างขึน้บน (Upward Communication) เป็นการตดิต่อสื่อสารจากระดบัทีต่ ่า
กว่าขึน้สู่ระดบัทีสู่งกว่าหรือเป็นการไหลของข่าวสารหรอืการตดิต่อสื่อสารจากผูใ้ตบ้ังคบับญัชาย้อนกลับขึ้นไปสู่
ผูบ้งัคบับญัชา โดยมคีวามมุ่งหมายในการสื่อสาร เพื่อตรวจสอบและไดร้บัผลยอ้นกลับ (Feedback) จากผูร้บัสาร
ว่าสิ่งที่ได้สื่อสารลงไปเพื่อการปฏิบัติเกิดผลอย่างไร ช่วยให้ได้ทราบผลการปฏิบัติงาน การสื่อสารรูปแบบน้ี
ส่วนมาก เป็นเรื่องเกี่ยวกับการตอบสนองค าสัง่จากพนักงาน เสนอแนวคดิ ขอ้คดิเหน็ ขอ้เรยีกรอ้งจากพนักงาน 
โดยมสีื่อทีจ่ะใช้ในรูปแบบของ ขอ้เสนอแนะ ขอ้คดิเหน็ ขออนุมตัหิรอืค ารอ้งทุกข ์เป็นตน้  
 3. การติดต่อสื่อสารลักษณะตามแนวนอนหรือแนวเดียวกัน (Horizontal Communication) เป็นการ
ตดิต่อสื่อสารทีม่กีารไหลของข่าวสารไปในแนวหรอืระดบัเดียวกันในสายการบังคบับญัชาทีเ่ป็นไปตามล าดับขัน้ที่
ใกล้เคยีงกับผงัโครงสรา้ง หรอืแมก้ระทัง่เป็นการสื่อสารตามล าดบัคนทีอ่ยู่ต่างล าดบักัน แต่ไม่ไดม้คีวามสมัพนัธก์นั
ในสายการบังคับบัญชา การติดต่อสื่อสารแบบแนวนอนมีจุดประสงค์เพื่อช่วยในการประสานงาน สร้างความ
ร่วมมอืกันในการแก้ปญัหาทีเ่กิดจากการปฏบิตังิาน มกัจะสื่อสารดว้ยการใหค้ าปรกึษาโดยวาจาหรอืจะเป็นรูปแบบ
ลายลักษณ์อกัษร 
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 4. การติดต่อสื่อสารลักษณะแนวทแยงมุม (Diagonal Communication) หรือแบบข้ามสาย (Cross-
Channel Communication) เป็นการติดต่อสื่อสารข้ามแผนก ข้ามระดับระหว่างบุคคลต่างหน่วยงานหรืออยู่ต่าง
ระดบักัน โดยมจีุดประสงคเ์พื่อใหก้ารสื่อสาร การท างานมปีระสทิธภิาพ มคีวามรวดเรว็ ช่วยลดขัน้ตอนการท างาน 
โดยปกตจิะเป็นการสื่อสารในการใหค้ าแนะน า เพื่อการด าเนินงานทีม่ปีระสทิธภิาพ 
 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกบัความพึงพอใจในการปฏิบติังาน (ปรยีาพร วงศ์อนุตรโรจน์. 2544:122) 
กล่าวว่า ความพงึพอใจในการท างานเป็นความรูส้กึร่วมของบุคคลทีม่ตี่อการท างานในทางบวก เป็นความสุขของ
บุคคลทีเ่กิดจากการปฏบิตังิาน และไดร้บัผลตอบแทน คอื ผลทีเ่ป็นความพงึพอใจทีจ่ะท าให้บุคคลเกิดความรู้สึก
กระตอืรอืรน้ มคีวามมุ่งมัน่ทีจ่ะท างาน มขีวญัและก าลังใจ สิง่เหล่าน้ีจะมผีลต่อประสิทธิภาพและประสทิธผิลของ
การท างาน รวมทัง้การส่งผลต่อความส าเรจ็และเป็นไปตามเป้าหมายขององคก์าร 
ความพงึพอในการปฏบิตังิาน หมายถงึ ความรูส้กึทีบุ่คคลมตี่องานทีต่นปฏบิตัอิยู่ สิง่ทีใ่หเ้กิดความพงึพอใจในการ
ปฏบิตังิานนัน้ ขึน้อยู่กับปจัจยัและองคป์ระกอบหลายอย่าง ดงัน้ี 
 1. ลักษณะงานที่ท า เป็นงานที่บุคคลนัน้ชอบ ท าให้มีโอกาสไดเ้รียนรู้สิง่ใหม่ๆ มีระดับความยากง่าย
เหมาะสมกับคนท า ปรมิาณงานพอดกีับความสามารถและเวลา งานนัน้ส่งเสรมิใหผู้ท้ ามโีอกาสประสบความส าเรจ็  
 2. ค่าตอบแทนและสวสัดกิาร การจ่ายค่าแรงงานและสวสัดกิารทียุ่ตธิรรมและเท่าเทยีมกัน  
 3. ความมัน่คงของงาน ถา้ลักษณะงานมคีวามมัน่คง คนจะพอใจทีจ่ะท างานนัน้อย่างต่อเน่ือง 
 4. ความส าเร็จและความก้าวหน้าในงาน โอกาสที่จะได้รับการแต่งตัง้เลื่อนต าแหน่งและประสบ
ความส าเรจ็ 
 
วิธีด  าเนินการวิจยั  
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั  
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครัง้น้ี ได้แก่ พนักงานประจ าของธนาคารแห่งหน่ึง ส่วนงานสินเชื่อรายย่อย 
สาขาส านักงานใหญ่ ประกอบดว้ย ฝ่ายเช่าซื้อ ฝ่ายก ากับสนิเชื่อ ฝ่ายบรหิารสนิเชื่อรายย่อย ฝ่ายสนับสนุนสนิเชื่อ 
และ ฝ่ายพฒันาหน้ีและกฎหมาย จ านวน 770 คน 
 กลุ่มตวัอยา่ง 
 กลุ่มตวัอย่างทีใ่ช้ในการวจิยัครัง้น้ี ไดแ้ก่ พนักงานประจ าของธนาคารแห่งหน่ึง ส่วนงานสนิเชื่อรายย่อย 
สาขาส านักงานใหญ่ ซึ่งผู ้ท าการวิจัยทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน จึงค านวณตัวอย่างโดยใช้สูตร Taro 
Yamane (Yamane. 1970) ค่าความคลาดเคลื่อนในการสุ่มตวัอย่างรอ้ยละ 5 หรอื .05 จากการค านวณจะไดก้ลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยทัง้สิ้น 264 คน และเพิ่มจ านวนตัวอย่างร้อยละ 10 ของกลุ่มตัวอย่าง เท่ากับ 26 คน 
รวมกลุ่มตวัอย่างทีใ่ช้ในการวจิยัทัง้สิน้ 290 คน 
 การเลือกกลุ่มตวัอยา่ง ผูว้จิยัเลือกกลุ่มตวัอย่างตามขัน้ตอนดงัน้ี 
 ขัน้ตอนที่ 1 การเลือกตวัอยา่งแบบแบ่งชัน้ภูมิ (Stratified Random Sampling) โดยแบ่งประชากร
ออกตามฝ่ายงาน คอื ฝ่ายเช่าซื้อ ฝ่ายก ากับสนิเชื่อ ฝ่ายบรหิารสนิเชื่อรายย่อย ฝ่ายสนับสนุนสนิเชื่อ ฝ่ายพฒันา
หน้ีและกฎหมาย เพื่อใหป้ระชากรทีม่ลีักษณะคล้ายคลึงกันอยู่ในชัน้ภูมิเดียวกัน โดยก าหนดสดัส่วนตามจ านวน
ประชากรทัง้หมดในแต่ละชัน้ภูม ิ(Proportional) 
 ขัน้ตอนที่ 2 การเลือกตวัอยา่งแบบสะดวก (Convenience Sampling) ท าการเก็บรวบขอ้มูลโดยใช้
แบบสอบถามทีจ่ดัเตรยีมไว ้ น าไปเก็บขอ้มูลกับจากพนักงานตามจ านวนสดัส่วนของพนักงานในแต่ละชัน้ภูมิตาม
จ านวนทีก่ าหนดไวใ้นขัน้ตอนที ่1 โดยจะแจกแบบสอบถามดว้ยตวัเองทีฝ่่ายนัน้ๆ ใหค้รบตามจ านวนกลุ่มตวัอย่าง
ทีต่อ้งการ 
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 การเลือกสร้างเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจยั 
 เครื่องมอืทีใ่ช้ในการวจิัยครัง้น้ี เป็นแบบสอบถามจ านวน 1 ชุด โดยแบ่งเน้ือหาค าถามออกเป็น 3 ส่วน 
คอื 
 ส่วนที่ 1 เป็นค าถามเกี่ยวกับลักษณะประชากรศาสตรข์องผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบดว้ยค าถามแบบ
ปลายปิด (Closed-ended Response Question) จ านวน 6 ขอ้  
 ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามความคดิเหน็ ดา้นปจัจยัรูปแบบการสื่อสาร ประกอบดว้ย ดา้นการสื่อสารจาก
บนลงล่าง การสื่อสารจากล่างขึน้บน การสื่อสารตามแนวนอน และการสื่อสารแบบขา้มสาย ลักษณะค าถามปลาย
ปิด จ านวน 20 ขอ้ โดยขอ้ความแต่ละขอ้นัน้จะมคี าตอบใหเ้ลือกลักษณะของประเมนิค่าเป็น 5 ระดบัตามแนวของ 
Likert scale 
 ส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถามความพึงพอใจเกี่ยวกับความพงึพอใจในการปฏบิัตงิาน ประกอบดว้ย ด้าน
ลักษณะงานทีท่ า ดา้นค่าตอบแทนและสวสัดกิาร ดา้นความมัน่คงของงาน และดา้นความส าเรจ็และความก้าวหน้า
ในงาน ลักษณะค าถามปลายปิด จ านวน 16 ขอ้ โดยขอ้ความแต่ละขอ้นัน้จะมคี าตอบใหเ้ลือกลักษณะของประเมิน
ค่าเป็น 5 ระดบัตามแนวของ Likert scale 
 การวิเคราะหข์้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อ มูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) โดยสถิติแจกแจงความถี่  
(Frequency) รอ้ยละ (Percentage) การหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติอนุมาน ( Inferential statistics) เพื่อทดสอบสมมติฐาน โดยสถิติ
สมัประสทิธิส์หสมัพนัธอ์ย่างง่ายของเพียรส์นั (Pearson product moment correlation coefficient) เพื่อวเิคราะห์
ความสมัพนัธข์องตวัแปรสองตวัทีเ่ป็นอสิระจากกัน 
 
ผลการวิจยั 
 จากการศึกษาเรื่อง “ปจัจัยรูปแบบการสื่อสารทีม่ีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการปฏิบตัิงานของ
พนักงานธนาคารแห่งหน่ึง” สรุปผลไดด้งัน้ี 
 ผลการวิเคราะหข์้อมูลเชิงพรรณนา 
 ส่วนที่ 1 การวิเคราะหข์้อมูลลกัษณะประชากรศาสตร ์
 ผูท้ีต่อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 182 คน คดิเป็นรอ้ยละ 62.8 รองลงมาเป็นเพศชาย 
จ านวน 108 คน คดิเป็นรอ้ยละ 37.2 ผูท้ีต่อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มอีายุ 34-40 ปี จ านวน 107 คน คดิเป็นรอ้ย
ละ 36.9รองลงมาคอื พนักงานทีม่อีายุ 27-33 ปี จ านวน 84 คน คดิเป็นรอ้ยละ 29.0 อายุ 20-26 ปี จ านวน 47 คน 
คดิเป็นรอ้ยละ 16.2 อายุ 41-47 ปี จ านวน 38 คน คดิเป็นรอ้ยละ 13.1 และ อายุ 48 ปีขึน้ไป จ านวน 14  คน คดิ
เป็นรอ้ยละ 4.8 ตามล าดบั ผูท้ีต่อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มสีถานภาพโสด จ านวน 185 คน คดิเป็นรอ้ยละ 63.8 
รองลงมาคอื สถานภาพสมรส จ านวน 103 คน คดิเป็นรอ้ยละ 35.5 สถานภาพหย่ารา้ง/แยกกันอยู่ จ านวน 2 คน 
คดิเป็นรอ้ยละ 0.7 ตามล าดบั ผูท้ีต่อบแบบสอบถามส่วนใหญ่จบการศึกษาระดบัปรญิญาตร ี จ านวน 229 คน คดิ
เป็นร้อยละ 79.0 รองลงมาคือ ระดับสูงกว่าปริญญาตรี จ านวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 17.9 และระดับต ่ากว่า
ปรญิญาตร ี9 คน คดิเป็นรอ้ยละ 3.1 ตามล าดบั ทีต่อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มตี าแหน่งพนักงานระดบัปฏบิตักิาร 
จ านวน  142 คน คดิเป็นรอ้ยละ 49.0  รองลงมาคอื ต าแหน่งพนักงานระดบัหวัหน้างาน จ านวน 103 คน คดิเป็น
รอ้ยละ 35.5  และต าแหน่งพนักงานระดับหวัหน้างานอาวุโส จ านวน 45 คน คดิเป็นรอ้ยละ 15.5 ตามล าดบั ผูท้ี่
ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มอีายุงาน 6-10 ปี จ านวน 95 คน คดิเป็นรอ้ยละ 32.8 รองลงมาคอื มอีายุงานน้อยกวา่
หรอืเท่ากับ 5 ปี จ านวน 82 คน คดิเป็นรอ้ยละ 28.3  มอีายุงาน 11-15 ปี จ านวน 64 คน คดิเป็นรอ้ยละ 22.1 มี
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อายุงาน 16-20 ปี จ านวน 26 คน คดิเป็นรอ้ยละ 9.0 และมอีายุงาน 21 ปีขึน้ไป จ านวน 23 คน คดิเป็นรอ้ยละ 7.9 
ตามล าดบั 
 ส่วนที่ 2 การวิเคราะหข์้อมูลรูปแบบการส่ือสารของพนักงานธนาคารแห่งหน่ึง  
 ระดับความคิดเห็นรูปแบบการสื่อสารด้านการสื่อสารจากบนลงล่างของพนักงานธนาคารแห่งหน่ึง 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.14 เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า พนักงานมีระดับความคิดเหน็
รูปแบบการสื่อสารดา้นการสื่อสารจากบนลงล่าง อยู่ในระดบัมากทีสุ่ด คอื หวัหน้างานเป็นผูใ้หค้ าปรกึษา และช่วย
แก้ไขปญัหาเกี่ยวกับการปฏบิตัิงาน โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.26 รองลงมาคือ หัวหน้างานเป็นผู้สื่อสาร นโยบาย 
ข่าวสารต่าง ๆ  เกี่ยวกับองค์การใหร้ับทราบ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.22 หัวหน้างานเป็นผูใ้หค้ าแนะน าเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.13 หัวหน้างานมกัออกค าสัง่งานโดยมีการรับฟงัความคดิเหน็ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.07 และ หวัหน้างานมกีารประชุมภายในอย่างสม ่าเสมอ มคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00 ตามล าดบั 
 ระดับความคิดเห็นรูปแบบการสื่อสารด้านการสื่อสารจากล่างขึ้นบนของพนักงานธนาคารแห่งหน่ึง 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20 เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า พนักงานมีระดับความคิดเหน็
รูปแบบการสื่อสารดา้นการสื่อสารจากล่างขึน้บน อยู่ในระดบัมากทีสุ่ด คอื เมื่อไม่เขา้ใจในงานทีไ่ด้รบัมอบหมาย 
สามารถขอค าแนะน าจากหวัหน้างาน โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.30 รองลงมาคอื สามารถพูดคุย ปรกึษาเรื่องงานกับ
หวัหน้างานได ้มคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.26 สามารถตดิต่อสื่อสารกับหวัหน้างานไดต้ลอดเวลา มคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.19 
สามารถร่วมแสดงความคดิเหน็ เสนอแนวทางแก้ปญัหาในระหว่างการประชุมกับหวัหน้างานได ้ มคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.18 และ สามารถโตแ้ยง้ต่อหวัหน้างานได ้เมื่อเหน็ว่าค าสัง่ในการปฏบิตังิานนัน้ไม่ถูกตอ้ง มคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.07 
ตามล าดบั 
 ระดับความคิดเห็นรูปแบบการสื่อสารด้านการสื่อสารตามแนวนอนของพนักงานธนาคารแห่ งหน่ึง 
โดยรวมอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด ซึ่งมคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.31 เมื่อพจิารณารายขอ้ พบว่า พนักงานมรีะดบัความคดิเห็น
รูปแบบการสื่อสารดา้นการสื่อสารตามแนวนอนอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด เช่นเดียวกัน คอื หน่วยงานมกีารท างานกัน
เป็นทมี โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.38 รองลงมาคอื มกีารสื่อสารกับเพื่อนร่วมงานเป็นประจ า มคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.36 
ท่านสามารถพูดคุยปรกึษาเรื่องงานกับเพื่อนร่วมงานได ้ มคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.31 เพื่อนร่วมงานใหค้วามร่วมมือใน
การปฏบิตังิาน มคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.26 และเมื่อพบปญัหาในการปฏบิตัิงาน จะปรกึษากับเพื่อนร่วมงานในการหา
แนวทางแก้ไขปญัหา มคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.26 ตามล าดบั  
 ระดับความคิดเห็นรูปแบบการสื่อสารด้านการสื่อสารแบบข้ามสายของพนักงานธนาคารแห่ งหน่ึง 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.82 เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า พนักงานมีระดับความคิดเหน็
รูปแบบการสื่อสารดา้นการสื่อสารแบบขา้มสายอยู่ในระดบัมากเช่นเดยีวกัน คอื เมื่อตอ้งตดิต่อกับหน่วยงานอื่น 
ไดร้บัความร่วมมอืเป็นอย่างด ี โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.91 รองลงมาคอื สามารถขอค าปรกึษา ในการแก้ไขปญัหา
จากหน่วยงานอื่นได ้มคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.90 การตดิต่อสื่อสารกับหน่วยงานอื่น ส่วนใหญ่จะประสบความส าเรจ็ มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.83 มกีารแลกเปลี่ยนความคดิเหน็เกี่ยวกับปญัหาทีเ่กิดขึน้ภายในหน่วยงานกับหน่วยงานอื่น มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.79 และมกีารประชุมร่วมกับหน่วยงานอื่น เพื่อปรกึษาการท างานร่วมกัน มคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.69 
ตามล าดบั 
 ส่วนที่ 3 การวิเคราะหข์้อมูลความพึงพอใจในการปฏิบติังานของพนักงานธนาคารแห่งหน่ึง 
 ระดบัความพงึพอใจในการปฏบิตังิานดา้นลักษณะงานทีท่ าของพนักงานธนาคารแห่งหน่ึง โดยรวมอยู่ใน
ระดบัมาก ซึ่งมคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.96 เมื่อพจิารณารายขอ้ พบว่า พนักงานมรีะดบัความพงึพอใจในการปฏบิัติงาน
ดา้นลักษณะงานทีท่ าอยู่ในระดบัมากเช่นเดียวกัน คอื ไดแ้สดงความสามารถอย่างเต็มที่ในการปฏบิตัิงาน โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.04 รองลงมาคอื มคีวามพอใจในลักษณะงานทีท่ า มคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.97 งานทีไ่ดร้บัมอบหมาย
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เหมาะสมกับความรูค้วามสามารถ มคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.93 และ งานทีไ่ดร้บัมอบหมายเป็นงานทีน่่าสนใจ มคี่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.89 ตามล าดบั 
 ระดบัความพงึพอใจในการปฏบิัตงิานดา้นค่าตอบและสวัสดกิารของพนักงานธนาคารแห่งหน่ึง โดยรวม
อยู่ในระดับมาก ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.81 เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า พนักงานมีระดับความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานด้านค่าตอบและสวสัดกิารอยู่ในระดบัมากเช่นเดยีวกัน คือ พอใจในสวสัดกิารที่ไดร้ับ โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.05 รองลงมาคอื งานทีไ่ดร้บัมอบหมายเหมาะสมกับความรูค้วามสามารถ มคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.75 พอใจ
ในค่าตอบแทนทีไ่ดร้บั มคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.72 และ ค่าตอบแทนและสวสัดกิารทีไ่ด้รบัเพียงพอต่อการด ารงชีพ มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.72 ตามล าดบั 
 ระดบัความพงึพอใจในการปฏบิัตงิานด้านความมัน่คงของงาน ของพนักงานธนาคารแห่งหน่ึง โดยรวม
อยู่ในระดบัมาก ซึ่งมคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.15 เมื่อพจิารณารายขอ้ พบว่า ระดบัความพงึพอใจในการปฏบิตัิงานด้าน
ความมัน่คงของงานอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด คอื คดิว่าองคก์ารมคีวามมัน่คง โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.29 รองลงมาคอื 
เมื่อท างานทีอ่งคก์ารน้ีมคีวามมัน่ใจว่าจะไม่ถูกเลิกจา้งงาน มคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.19 มคีวามภูมใิจในงาน มคี่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.09 และ มคีวามพอใจต่อความมัน่คงในต าแหน่งหน้าทีก่ารงาน มคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.03 ตามล าดบั 
 ระดับความพงึพอใจในการปฏบิัตงิานดา้นความส าเร็จและความก้าวหน้าในงาน ของพนักงานธนาคาร
แห่งหน่ึง โดยรวมอยู่ในระดบัมาก ซึ่งมคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.78 เมื่อพจิารณารายขอ้พบว่า พนักงานมรีะดบัความพึง
พอใจในการปฏิบตัิงานดา้นความส าเร็จและความก้าวหน้าในงานอยู่ในระดับมากเช่นเดยีวกัน คือ งานที่ไดร้บั
มอบหมายประสบความส าเรจ็เป็นทีน่่าพอใจ โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.84 รองลงมาคอื งานทีไ่ดร้บัมอบหมาย ท าให้
มโีอกาสพฒันาความสามารถมากขึ้น มคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.83 มโีอกาสในการศึกษาหาความรูเ้พิ่มเติม หรอืได้รับ
การฝึกอบรม มคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.76 และ มโีอกาสก้าวหน้าในต าแหน่งการงาน 3.67 ตามล าดบั 
 ส่วนที่ 4 การวิเคราะหข์้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน 
 รูปแบบการสื่อสารด้านการสื่อสารจากบนลงล่างมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการปฏิบัตงิาน
พจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า  
 รูปแบบการสื่อสารดา้นการสื่อสารจากบนลงล่างมคีวามสัมพนัธก์ับความพึงพอใจในการปฏิบตัิงานด้าน
ลักษณะงานทีท่ า อย่างมนัียส าคญัทางสถติทิี ่0.001 โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกัน ในระดบัปานกลาง โดย
มคี่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์(r)  เทา่กับ 0.517  
 รูปแบบการสื่อสารดา้นการสื่อสารจากบนลงล่างมคีวามสัมพนัธก์ับความพึงพอใจในการปฏิบตัิงานด้าน
ค่าตอบแทนและสวสัดกิาร อย่างมนัียส าคญัทางสถติทิี ่0.001 โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกัน ในระดบัปาน
กลาง โดยมคี่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์(r)  เท่ากับ 0.454 
 รูปแบบการสื่อสารดา้นการสื่อสารจากบนลงล่างมคีวามสัมพนัธก์ับความพึงพอใจในการปฏิบตัิงานด้าน
ความมัน่คงของงาน อย่างมนัียส าคญัทางสถติทิี ่ 0.001 โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกัน ในระดบัปานกลาง 
โดยมคี่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์(r)  เท่ากับ 0.491 
 รูปแบบการสื่อสารดา้นการสื่อสารจากบนลงล่างมคีวามสัมพนัธก์ับความพึงพอใจในการปฏิบตัิงานด้าน
ความส าเรจ็และความก้าวหน้าในงาน อย่างมนัียส าคญัทางสถติทิี ่0.001 โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกัน ใน
ระดบัปานกลาง โดยมคี่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์(r)  เท่ากับ 0.554 
 รูปแบบการสื่อสารด้านการสื่อสารจากล่างขึ้นบนมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการปฏิบัตงิาน 
พจิารณาเป็นรายดา้น ดงัน้ี 
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 รูปแบบการสื่อสารดา้นการสื่อสารจากล่างขึน้บนมคีวามสัมพนัธก์ับความพงึพอใจในการปฏบิตัิงานด้าน
ลักษณะงานทีท่ า อย่างมนัียส าคญัทางสถติทิี ่0.001 โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกัน ในระดบัปานกลาง โดย
มคี่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์(r)  เท่ากับ 0.505 

รูปแบบการสื่อสารดา้นการสื่อสารจากล่างขึน้บนมคีวามสัมพนัธก์ับความพงึพอใจในการปฏบิตัิงานด้าน
ค่าตอบแทนและสวสัดกิาร อย่างมนัียส าคญัทางสถติทิี ่0.001 โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกัน ในระดบัปาน
กลาง โดยมคี่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์(r)  เท่ากับ 0.413 
 รูปแบบการสื่อสารดา้นการสื่อสารจากล่างขึน้บนมคีวามสัมพนัธก์ับความพงึพอใจในการปฏบิตัิงานด้าน
ความมัน่คงของงาน อย่างมนัียส าคญัทางสถติทิี ่ 0.001 โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกัน ในระดบัปานกลาง 
โดยมคี่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์(r)  เท่ากับ 0.474 
 รูปแบบการสื่อสารดา้นการสื่อสารจากล่างขึน้บนมคีวามสัมพนัธก์ับความพงึพอใจในการปฏบิตัิงานด้าน
ความส าเรจ็และความก้าวหน้าในงาน อย่างมนัียส าคญัทางสถติทิี ่0.001 โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกัน ใน
ระดบัปานกลาง โดยมคี่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์(r)  เท่ากับ 0.531 
 รูปแบบการสื่อสารด้านการสื่อสารตามแนวนอนมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
พจิารณาเป็นรายดา้น ดงัน้ี 
 รูปแบบการสื่อสารดา้นการสื่อสารตามแนวนอนมคีวามสมัพนัธก์ับความพึงพอใจในการปฏบิัตงิานด้าน
ลักษณะงานทที า อย่างมนัียส าคญัทางสถติทิี ่0.001 โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกัน ในระดบัปานกลาง โดย
มคี่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์(r)  เท่ากับ 0.408 
 รูปแบบการสื่อสารดา้นการสื่อสารตามแนวนอนมคีวามสมัพนัธก์ับความพึงพอใจในการปฏบิัตงิานด้าน
ค่าตอบแทนและสวสัดกิาร อย่างมนัียส าคญัทางสถติทิี ่0.001 โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกัน ในระดบัปาน
กลาง โดยมคี่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์(r)  เท่ากับ 0.409 
 รูปแบบการสื่อสารดา้นการสื่อสารตามแนวนอนมคีวามสมัพนัธก์ับความพึงพอใจในการปฏบิัตงิานด้าน
ความมัน่คงของงาน อย่างมนัียส าคญัทางสถติทิี ่ 0.001 โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกัน ในระดบัปานกลาง 
โดยมคี่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์(r)  เท่ากับ 0.481 
 รูปแบบการสื่อสารดา้นการสื่อสารตามแนวนอนมคีวามสมัพนัธก์ับความพึงพอใจในการปฏบิัตงิานด้าน
ความส าเรจ็และความก้าวหน้าในงาน อย่างมนัียส าคญัทางสถติทิี ่0.001 โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกัน ใน
ระดบัปานกลาง โดยมคี่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์(r)  เท่ากับ 0.432 
 รูปแบบการสื่อสารด้านการสื่อสารแบบข้ามสายมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
พจิารณาเป็นรายดา้น ดงัน้ี 
 รูปแบบการสื่อสารดา้นการสื่อสารแบบขา้มสายมคีวามสัมพันธก์ับความพงึพอใจในการปฏบิตัิงานด้าน
ลักษณะงานทที า อย่างมนัียส าคญัทางสถติทิี ่0.001 โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกัน ในระดบัปานกลาง โดย
มคี่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์(r)  เท่ากับ 0.410 
 รูปแบบการสื่อสารดา้นการสื่อสารแบบขา้มสายมคีวามสัมพนัธก์ับความพงึพอใจในการปฏบิตัิงานด้าน
ค่าตอบแทนและสวสัดกิาร อย่างมนัียส าคญัทางสถติทิี ่0.001 โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกัน ในระดบัปาน
กลาง โดยมคี่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์(r)  เท่ากับ 0.413 
 รูปแบบการสื่อสารดา้นการสื่อสารแบบขา้มสายมคีวามสัมพนัธก์ับความพงึพอใจในการปฏบิตัิงานด้าน
ความมัน่คงของงาน อย่างมนัียส าคญัทางสถติทิี ่ 0.001 โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกัน ในระดบัปานกลาง 
โดยมคี่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์(r)  เท่ากับ 0.412 
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 รูปแบบการสื่อสารดา้นการสื่อสารแบบขา้มสายมคีวามสัมพนัธก์ับความพงึพอใจในการปฏบิตัิงานด้าน
ความส าเรจ็และความก้าวหน้าในงาน อย่างมนัียส าคญัทางสถติทิี ่0.001 โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกัน ใน
ระดบัปานกลาง โดยมคี่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์(r)  เท่ากับ 0.516 
 
สรปุผลและอภิปรายผล 
 จากการศึกษาวจิยัเรื่อง ปจัจยัรูปแบบการสื่อสารทีม่คีวามสมัพนัธก์ับความพงึพอใจในการปฏบิตังิานของ
พนักงานธนาคารแห่งหน่ึง มปีระเดน็ทีน่ ามาอภปิรายไดด้งัน้ี 
 รูปแบบการสื่อสาร ประกอบด้วย การสื่อสารจากบนลงล่าง การสื่อสารจากล่างขึ้นบน การสื่อสารตาม
แนวนอน และการสื่อสารแบบขา้มสาย มคีวามสมัพันธก์ับความพึงพอใจในการปฏิบตัิงานของพนักงานธนาคาร
แห่งหน่ึง 
 รูปแบบการสื่อสารดา้นการสื่อสารจากบนลงล่าง มคีวามสมัพนัธก์ับความพงึพอใจในการปฏบิตังิาน ของ
พนักงานธนาคารแห่งหน่ึง อย่างมนัียส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.001 กล่าวคอื เมื่อรูปแบบการสื่อสารดา้นการสื่อสาร
จากบนลงล่างของพนักงานธนาคารแห่งหน่ึงดีขึน้ พนักงานธนาคารแห่งหน่ึงจะมคีวามพึงพอใจในการปฏบิตัิงาน
โดยรวมดขีึน้ จงึเป็นไปตามสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวจิยัของ นภาพร ไทยเหนือ (2552) ไดท้ าการ
วิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการสื่อสารภายในหน่วยงานกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรมหาวทิยาลัยราชภฏัเชียงราย พบว่า ความสมัพนัธร์ะหว่างรูปแบบการสื่อสารจากบนลงล่างกับความพึง
พอใจในการปฏบิตังิานของบุคลากรในมหาวทิยาลัยราชภฏัเชียงราย มคี่าเท่ากับ .469 ซึ่งเป็นค่าบวก แสดงใหเ้หน็
ว่ารูปแบบการสื่อสารจากบนลงล่างกับความพึงพอใจในการปฏบิตัิงานของบุคลากรมคีวามสมัพนัธ์ไปในทิศทาง
เดียวกัน ทัง้น้ีอาจเป็นเพราะ พนักงานธนาคารแห่งหน่ึงมีความคดิเห็นว่า หัวหน้างานเป็นผู้สื่อสาร นโยบาย 
ข่าวสารต่าง ๆ เกี่ยวกับองคก์ารใหร้บัทราบ และหวัหน้างานเป็นผูใ้หค้ าปรกึษาและช่วยแก้ไขปญัหาเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงาน จึงท าให้รูปแบบการสื่อสารด้านการสื่อสารจากบนลงล่างมีความสัมพันธ์กับความพึงพอในการ
ปฏบิตังิาน 
 รูปแบบการสื่อสารดา้นการสื่อสารจากล่างขึน้บน มคีวามสมัพนัธก์ับความพงึพอใจในการปฏบิตังิาน ของ
พนักงานธนาคารแห่งหน่ึง อย่างมนัียส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.001 กล่าวคอื เมื่อรูปแบบการสื่อสารดา้นการสื่อสาร
จากล่างขึน้บนของพนักงานธนาคารแห่งหน่ึงดขีึน้ พนักงานธนาคารแห่งหน่ึงจะมคีวามพงึพอใจในการปฏบิตัิงาน
โดยรวมดขีึน้ ซึ่งเป็นไปตามสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวจิยัของ นภาพร ไทยเหนือ (2552) ไดท้ าการ
วิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการสื่อสารภายในหน่วยงานกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรมหาวทิยาลัยราชภฏัเชียงราย พบว่า ความสมัพนัธร์ะหว่างรูปแบบการสื่อสารจากล่างขึน้บนกับความพึง
พอใจในการปฏบิตังิานของบุคลากรในมหาวทิยาลัยราชภฏัเชียงราย มคี่าเท่ากับ .691 ซึ่งเป็นค่าบวก แสดงใหเ้หน็
ว่ารูปแบบการสื่อสารจากล่างขึน้บนกับความพึงพอใจในการปฏบิตัิงานของบุคลากรมคีวามสัมพนัธไ์ปในทิศทาง
เดียวกัน ทัง้น้ีอาจเป็นเพราะ พนักงานธนาคารแห่งหน่ึงมีความคดิเห็นว่า สามารถพูดคุย ปรึกษาเรื่องงานกับ
หวัหน้างานได ้และ เมื่อไม่เขา้ใจในงานทีไ่ด้รบัมอบหมายสามารถขอค าแนะน าจากหวัหน้างาน จงึท าใหรู้ปแบบ
การสื่อสารดา้นการสื่อสารจากล่างขึน้บนมคีวามสมัพนัธก์ับความพงึพอในการปฏบิตังิาน  
 รูปแบบการสื่อสารดา้นการสื่อสารตามแนวนอน มคีวามสมัพนัธก์ับความพงึพอใจในการปฏบิตัิงาน ของ
พนักงานธนาคารแห่งหน่ึง อย่างมนัียส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.001 กล่าวคอื เมื่อรูปแบบการสื่อสารดา้นการสื่อสาร
ตามแนวนอนของพนักงานธนาคารแห่งหน่ึงดีขึน้ พนักงานธนาคารแห่งหน่ึงจะมคีวามพึงพอใจในการปฏบิตัิงาน
โดยรวมดขีึน้ ซึ่งเป็นไปตามสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวจิยัของ นภาพร ไทยเหนือ (2552) ไดท้ าการ
วิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการสื่อสารภายในหน่วยงานกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ
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บุคลากรมหาวทิยาลัยราชภฏัเชียงราย พบว่าความสมัพนัธ์ระหว่างรูปแบบการสื่อสารตามแนวนอนกับความพึง
พอใจในการปฏบิตังิานของบุคลากรในมหาวทิยาลัยราชภฏัเชียงราย มคี่าเท่ากับ .688 ซึ่งเป็นค่าบวก แสดงใหเ้หน็
ว่ารูปแบบการสื่อสารตามแนวนอนกับความพึงพอใจในการปฏบิตัิงานของบุคลากรมคีวามสมัพนัธ์ไปในทศิทาง
เดยีวกัน ทัง้น้ีอาจเป็นเพราะ พนักงานธนาคารแห่งหน่ึงมคีวามคดิเหน็ว่า ภายในหน่วยงานมกีารท างานกันเป็นทมี 
และมีการสื่อสารกับเพื่อนร่วมงานเป็นประจ า จึงท าให้รูปแบบการสื่อสารด้านการสื่อสารตามแนวนอนมี
ความสมัพนัธก์ับความพงึพอใจในการปฏบิตังิาน  
 รูปแบบการสื่อสารดา้นการสื่อสารแบบขา้มสาย มคีวามสมัพนัธก์ับความพงึพอใจในการปฏบิตัิงาน ของ
พนักงานธนาคารแห่งหน่ึง อย่างมนัียส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.001 กล่าวคอื เมื่อรูปแบบการสื่อสารดา้นการสื่อสาร
ตามแนวนอนของพนักงานธนาคารแห่งหน่ึงดีขึน้ พนักงานธนาคารแห่งหน่ึงจะมคีวามพึงพอใจในการปฏบิตัิงาน
โดยรวมดขีึน้ ซึ่งเป็นไปตามสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ซึ่งสอดคล้องกับงานวจิยัของ และสอดคล้องกับงานวจิยัของ มานิดา  
ค าจนี (2547) ไดท้ าการวจิยัเรื่อง การสื่อสารภายในองคก์รทีม่ผีลต่อความพงึพอใจในการปฏบิตังิานของพนักงาน
รายเดือน : กรณีศึกษา บริษัท วาไทยอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) พบว่า รูปแบบการสื่อสารแบบข้ามสาย มี
ความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการปฏบิัติงาน อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.01 ทัง้น้ีอาจเป็นเพราะ พนักงาน
ธนาคารแห่งหน่ึงมคีวามคดิเหน็ว่า เมื่อตอ้งตดิต่อกับหน่วยงานอื่นไดร้ับความร่วมมอืเป็นอย่างด ี และสามารถขอ
ค าปรึกษา ในการแก้ไขปญัหาจากหน่วยงานอื่นได ้จึงท าให้รูปแบบการสื่อสารดา้นการสื่อสารแบบข้ามสายมี
ความสมัพนัธก์ับความพงึพอในการปฏบิตังิาน 
 
ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจยั 
 1. รูปแบบการสื่อสารดา้นการสื่อสารจากบนลงล่าง หวัขอ้หวัหน้างานมกีารประชุมภายในกับท่านอย่าง
สม ่าเสมอ พบว่ามีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ดังนั ้น หัวหน้างานควรเพิ่มการประชุมภายในใหม้ากขึ้น เช่น เพื่อสื่อสาร
ข่าวสาร นโยบายใหม่ ๆ หรอืทบทวนวธิกีารท างาน ท าใหพ้นักงานสามารถปฏบิตังิานไดอ้ย่างถูกตอ้ง 
 2. รูปแบบการสื่อสารดา้นการสื่อสารจากล่างขึน้บน หวัขอ้ท่านสามารถโตแ้ยง้ต่อหวัหน้างานได ้เมื่อเหน็
ว่าค าสัง่ในการปฏบิตังิานนัน้ไม่ถูกต้อง พบว่ามคี่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ดงันัน้ หวัหน้างานควรเปิดโอกาสให้พนักงาน
เสนอความคดิเหน็หรอืความคดิใหม่ ๆ ได ้หรอืสรา้งค่านิยมใหพ้นักงานรูจ้กักล้าท า กล้าคดิในสิง่ทีถู่กตอ้งมากขึน้  
 3. รูปแบบการสื่อสารดา้นการสื่อสารตามแนวนอน หวัขอ้ เมื่อพบปญัหาในการปฏบิตังิานท่านจะปรกึษา
กับเพื่อนร่วมงานในการหาแนวทางแก้ไขปญัหา มคี่าน้อยทีสุ่ด อาจเป็นเพราะเพื่อนร่วมงานไม่สามารถตัดสินใจ 
หรือช่วยแก้ไขปญัหาได ้จะต้องให้ผู ้ที่มีอ านาจในการตดัสินใจร่วมแก้ไขปญัหาดังกล่าว แต่หากปญัหานัน้เป็น
ปญัหาเล็ก ๆ ทีส่ามารถช่วยกันแก้ไขปญัหาได ้การสนับสนุนใหม้กีารท างานเป็นทมีจะช่วยท าใหก้ารสื่อสารในดา้น
น้ีมปีระสทิธภิาพมากขึน้ 
 4. รูปแบบการสื่อสารด้านการสื่อสารแบบข้ามสาย หัวข้อท่านมีการประชุมร่วมกับหน่วยงานอื่น เพื่อ
ปรกึษาการท างานร่วมกัน มคี่าน้อยทีสุ่ด อาจเป็นสาเหตุทีท่ าใหป้ญัหาระหว่างหน่วยงานเกิดขึน้ได ้ เพราะมีการ
ปรกึษาการท างานร่วมกันน้อย เมื่อหน่วยงานหน่ึงพบปญัหาทีก่ระทบกับหน่วยงานอื่นแต่ไม่มกีารปรกึษากัน จะท า
ใหผ้ลกระทบนัน้เพิม่ขึน้ ท าใหค้วามพงึพอใจในการปฏบิตังิานของพนักงานลดลงดว้ย 
 5. ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ทัง้ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านลักษณะงานที่ท า ด้านค่าตอบแทนและ
สวัสดิการ ด้านความมัน่คงของงาน และด้านความส าเร็จและความก้าวหน้าในงาน พบว่ารูปแบบการสื่อสารทีม่ี
ความสมัพนัธม์ากทีสุ่ด คอื รูปแบบการสื่อสารจากบนลงล่าง ดงันัน้ การสื่อสารระหว่างหวัหน้างานมายงัพนักงาน
จงึมคีวามส าคญัเป็นอย่างมากต่อความพงึพอใจในการปฏบิตังิาน ธนาคารควรจดัใหม้กีารฝึกอบรมดา้นการสื่อสาร
ใหก้ับหวัหน้างาน เพื่อเพิม่ทกัษะและประสทิธภิาพในการสื่อสารใหม้ากขึน้ ดงัน้ี 
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 ด้านลักษณะงานที่ท า หัวหน้างาน ควรมีการสัง่การที่ชัดเจน ถูกต้อง สามารถอธิบายงานให้พนักงาน
เขา้ใจงานทีต่อ้งท า และท าการมอบหมายทีเ่หมาะสมกับความรู ้ความสามารถของพนักงาน  
 ด้านค่าตอบแทนและสวสัดกิาร เน่ืองจากค่าตอบแทนเป็นความลับขององคก์ร มีเพียงหัวหน้างานทีจ่ะ
ทราบข้อมูลค่าตอบแทนของพนักงานที่อ ยู่ภายใต้การบังคับบัญชา ดังนั ้น หัวหน้างานควรพิจารณาการให้
ค่าตอบแทนของพนักงานแต่ละท่านตามความรู ้ความสามารถ เพื่อใหเ้กิดความยุตธิรรม 
 ดา้นความมัน่คงในงาน หวัหน้างานควรมกีารสื่อสารใหพ้นักงานมคีวามรู ้ ความเขา้ใจในภาพลักษณ์ของ
ธนาคาร รวมทัง้สรา้งความเชื่อมัน่ใหก้ับพนักงานถงึความมัน่คงในงานทีท่ า แจง้หลักเกณฑ ์กฎระเบยีบต่าง ๆ ที่
ชัดเจนใหก้ับพนักงาน เพื่อใหพ้นักงานสามารถปฏบิตัติามไดอ้ย่างถูกตอ้ง และสามารถปฏบิตังิานในองคก์รแห่งน้ี
ไดใ้นระยะยาว 
 ด้านความส าเร็จและความก้าวหน้าในงาน หัวหน้างานควรเปิดโอกาสให้พนักงานไดม้ีโอกาสพฒันา
ความรู ้ความสามารถเพิม่เตมิ เช่น หาหวัขอ้การฝึกอบรมทีเ่หมาะสม มอบหมายงานทีม่โีอกาสฝึกทกัษะ พฒันา
ขดีความสามารถใหก้ับพนักงาน 
 

ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 
 1. ควรศึกษาประเภทของสื่อที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารในองค์การ เพื่อให้ทราบว่าสื่อประเภทต่างๆ                   
มีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด และควรใช้สื่อใดในการติดต่อสื่อสารภายในองคก์ารเพื่อให้เกิดความพึงพอใจ              
ในการปฏบิตังิาน 
 2. การวจิยัครัง้น้ีมขีอบเขตในการวจิยัอยู่ในส านักงานใหญ่ ดงันัน้ ควรท าการศึกษาความพงึพอใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารในสาขาอื่นเพื่อน าผลการวิจัยมาเปรียบเทียบกันว่ามีความพึงพอใจในการ
ปฏบิตังิานแตกต่างกันอย่างไร 
 3. ควรศึกษาปจัจยัอื่น ๆ ทีม่คีวามสมัพนัธก์ับความพงึพอใจในการปฏบิตังิานของพนักงาน เช่น รูปแบบ
วฒันธรรมองคก์ร หรอื ปจัจยัดา้นบรรยากาศองคก์าร ทีม่คีวามแตกต่างเพื่อเปรยีบเทยีบและเป็นแนวทางในการ
ปรบัปรุงการท างานและการจดัการทรพัยากรมนุษยข์ององคก์ารใหม้ปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้  
 
กิตติกรรมประกาศ 
 สารนิพนธ์ฉบับน้ีส าเร็จลุ ล่วงได้ด้วยดี เ น่ืองจากความกรุณาและความช่วยเหลืออย่างดียิ่งจาก                  
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.กุลเชษฐ ์มงคล อาจารยท์ีป่รกึษาสารนิพนธฉ์บบัน้ี ทีท่่านไดเ้สยีสละเวลาอนัมคี่ายิง่ในการ
ใหค้ าปรกึษา ค าแนะน า และขอ้เสนอแนะทีด่ ีตลอดจนไดต้รวจสอบและแก้ไขขอ้บกพร่องต่างๆ อนัเป็นประโยชน์
ในการจัดท าสารนิพนธ์ ตัง้แต่เริ่มด าเนินการจนกระทัง่ด าเนินการเสร็จสมบู รณ์ และขอขอบพระคุณ                       
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ ดร.ธตินัินธุ ์ ชาญโกศล และ อาจารย ์ดร.วสนัต ์สกุลกิจกาญจน์ ทีก่รุณาใหค้วามอนุเคร าะห์
เป็นผูเ้ชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ ตลอดจนใหค้ าแนะน าต่างๆ ทีเ่ป็นประโยชน์ในการท างานวิจัย 
รวมถงึเป็นคณะกรรมการสอบสารนิพนธ ์ ผูว้จิยัรูส้กึซาบซึ้งในความกรุณา จงึขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา 
ณ โอกาสน้ี   
 สุดท้ายน้ี ผู ้ว ิจัยขอกราบขอบพระคุณบดิา มารดา และครอบครัวของผู ้วจิัย ตลอดจนเพื่อนนิสติ เพื่อน
ร่วมงาน และทุกคนทีค่อยห่วงใยและคอยใหก้ าลังใจเสมอมา ท าใหผู้ว้จิยัมคีวามมุ่งมานะ และพยายามจนประสบ
ความส าเรจ็ รวมถงึเจา้หน้าทีใ่นมหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒทุกท่าน ทีไ่ดใ้หม้ติรภาพดดี ี ความช่วยเหลือ และ
อ านวยความสะดวกต่างๆ ใหแ้ก่ผูว้จิยั ตลอดจนผูท้ีม่สี่วนช่วยเหลือผูว้จิยัในส่วนอื่นๆ ทีม่ไิดก้ล่าวไวใ้นทีน้ี่ดว้ย  
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