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บทคัดยอ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพและปญหาของการสื่อสารในการปฏิบัติงานของผูบริหาร
สถานศกึษา  อาจารยผูสอน  และเจาหนาทีว่ทิยาลยัเทคนคิ สงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา ในเขต
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 และเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรที่สังกัดหนวยงานวิทยาลัยเทคนิค
ตางกัน เกี่ยวกับสภาพการปฏิบัติและปญหาในการสื่อสารในการปฏิบัติงาน  โดยใชกลุมตัวอยางทั้งสิ้น 307 คน
จากวทิยาลยัเทคนคิเพชรบรุ ี  วทิยาลยัเทคนคิประจวบครีขีนัธ วทิยาลยัเทคนคิราชบรุ ี  วทิยาลยัเทคนคิราชบรุ ี 2
และวทิยาลยัเทคนคิโพธาราม  ไดรบัขอมูลกลบัคนืมาจาํนวน 303 คน  คดิเปนรอยละ  98.69 และใชแบบสอบ
ถามเปนเครื่องมือในการเก็บขอมูล ผลการวิจัยพบวา สภาพการสื่อสารของบุคลากรโดยภาพรวมมีสภาพการ
สือ่สารทีม่กีารปฏบิตัอิยูในระดบัมาก  (x = 3.53)  สภาพปญหาในการสือ่สารของบคุลากร โดยรวมพบวามปีญหา
ในการปฏิบัติในระดับปานกลาง (x = 2.86) และเมื่อวิเคราะหเปรียบเทียบคาเฉลี่ยระหวางหนวยงานที่สังกัด กับ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการปฏิบัติในการสื่อสารโดยภาพรวมไมแตกตางกัน แตเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา
ดานผูสงสาร ดานชองทาง และดานผูรบัสาร แตกตางกนัอยางมนียัสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 ยกเวนดานสาร
ที่ไมแตกตางกัน  สําหรับปญหาในการสื่อสาร มีคาเฉลี่ยความคิดเห็นโดยภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยพบวาดานผูสงสารและดานผูรับสารแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
ยกเวนอกี 2 ดาน คอืดานสารและดานชองทางทีไ่มแตกตางกนั

คาํสาํคญั : สภาพการสือ่สารภายในองคการ / ปญหาการสือ่สารภายในองคการ

1 ผูชวยศาสตราจารย ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
2 รองศาสตราจารย ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
3 อาจารย



วารสารวจิยัและพฒันา มจธ. ปที ่29 ฉบบัที ่4 ตลุาคม-ธนัวาคม 2549556

A Study of Condition and Problems of Organizational
Communication among the Administrators,  Instructors and
Staffs in Technical Colleges under the Vocational Education

Commission of the Central Vocational Institute Area 1

Kuntida  Thamwipat 1,  Jariya  Neanchaleay 2,
King Mongkut's University of Technology Thonburi, Bangmod, Toongkru, Bangkok 10140

 and Boonlerd  Phengsuk 3

Samut Prakarn Technical College, Maung, Samut Prakarn  10280

Abstract

The objective of this research was to study  condition and  problems of organizational
communication  among the administrators, instructors and staffs in technical colleges under the
vocational education commission of the Central Vocational Institute Area 1. The sample was
composed of 307 persons from Petchaburi Technial College, Prachubkireekan Technical College,
Ratchaburi Technical College, Ratchaburi Technical College II, and Potharam Technical College.
The questionnaire was used as an instrument in collecting the data. The research result was found
that the condition of communication among the personnel rated at a high level (x = 3.53). The
problematic condition of communication among the personnel rated at a middle level (x = 2.86). By
comparison with the subsidiary departments and the personal attitudes, it was found that the
condition of communication was not different. Nevertheless, it was found that the sender, the
channel and the receiver showed a statiscally significant difference at the level of 0.01 whereas the
message did not. As for the problems of communication among the personnel, it was found that
their attitude showed a statistically significant difference at the level of 0.01. Moreover, the sender
and the receiver showed a statistically significant difference at the level of 0.01 whereas the
message and the  channel did not.

Keywords : The Condition of Organizational Communication / The Problems of Organizational
Communication
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1. บทนาํ
การสือ่สารเปนกจิกรรมทีม่คีวามสาํคัญตอมนษุย  เพราะการสือ่สารเปนเครือ่งมอืในการเชือ่มโยงใหมนษุยมี

ปฏสิมัพนัธตอกนั  มนษุยสามารถทีจ่ะถายทอดความนกึคดิเพือ่กอใหเกดิความเขาใจระหวางกนั   โดยอาศยั   “การ
สือ่สาร”   ดงัทีพ่รรณราย   ทรพัยะประภา [1] ไดกลาวไววา  มนษุยใชการสือ่สารในชวงเวลาตืน่ถงึรอยละ  70
ซึง่จาํแนกเปนการสือ่สารโดยการพดู  รอยละ 30 การฟง  รอยละ 45 การอานเพือ่ความเขาใจ รอยละ 16 และ
การเขยีนรอยละ  9  สวน รจติลกัษณ  แสงอไุร [2]  กลาววา  มนษุยใชการสือ่สารระหวางกนัถงึรอยละ 75
ไมวาจะเปน  การทกัทาย  การไตถามทกุขสขุ  การสนทนา  การอภปิราย  และการปรกึษาหารอื

การสื่อสารระหวางบุคคลหรือระหวางกลุม ทําใหเกิดการรวมตัวของบุคคลหรือกลุมบุคคล ซึ่งเรียกวา
“องคการ”  เพราะฉะนัน้ในแตละองคการ  กม็กีารสือ่สารภายในทีม่รีปูแบบเฉพาะ ซึง่การสือ่สารนบัวาเปนสายงาน
ที่สําคัญตอประสิทธิภาพ และสัมฤทธิผลของการจัดการหรือการบริหารขององคการ นอกจากนี้ การสื่อสารยังมี
ความสําคัญในการชวยใหคนที่อยูรวมกันรูความหมายจากการที่ ไดดู ไดฟง ไดสัมผัสบอยๆ ทําใหเขาใจเรื่องนั้นๆ
มากขึน้ การตดิตอสือ่สารไมวาจะเปนระหวางผูปฏบิตังิานดวยกนั  ระหวางหวัหนากบัผูใตบงัคบับญัชา และระหวาง
กลุมทาํงานกบับคุคลภายนอก  กเ็พือ่สรางความเขาใจระหวางกนั  และทาํใหเกดิการแลกเปลีย่นทศันคตแิละความ
คิดซึ่งกันและกัน

ในการบรหิารงานในองคการ เพือ่ใหเกดิประสทิธผิลและบรรลวุตัถปุระสงคและเปาหมายทีก่าํหนด จาํเปน
ตองอาศยัความรวมมือของบคุคลในองคการ และการสือ่สารนบัเปนกระบวนการทีส่าํคญัในการบรหิารงาน เพราะ
ชวยในการตดัสนิใจของหวัหนาหนวยงานใหบงัเกดิผลทีช่ดัเจน ดงันัน้ บทบาทของการสือ่สารจงึมคีวามสาํคญัยิง่สาํหรับ
นกับรหิารหรอืหวัหนางานในองคการหรอืหนวยงานทัว่ๆ ไป  ลกัษณะการสือ่สารทีด่เีปนสวนหนึง่ของการบรหิาร สิง่
ทีผู่บรหิารและผูใตบงัคบับญัชาควรคาํนงึถงึกค็อื  การสือ่สารทีม่ปีระสทิธภิาพตองมลีกัษณะนาเชือ่ถอื มคีวามเหมาะ
สมกบัสภาวะแวดลอม มคีวามหมายตอผูรบั มคีวามตอเนือ่งและสม่าํเสมอ และใชวธิกีารสือ่สารทีเ่หมาะสมในเนือ้หา

แมวา การสื่อสารภายในองคการในฐานะที่เปนเครื่องมือสําคัญของการบริหารและการจัดการของฝาย
บรหิาร ในการทีจ่ะใหบคุลากรภายในองคการปฏบิตัหินาทีท่ีไ่ดรบัผดิชอบและใหความรวมมอืกบัฝายบรหิาร เพือ่ให
การปฏบิตังิานบรรลวุตัถปุระสงคและเปาหมายขององคการ แตกไ็มไดหมายความวา “การสือ่สาร” สามารถนาํไป
ใชไดในรูปแบบของเครื่องมือ “สําเร็จรูป” แตโดยแทจริงแลว “การสื่อสารภายในองคกร” นั้น มีปญหาท้ังใน
รปูแบบกระบวนการและวธิกีารของการสือ่สารเอง และมปีญหาทัง้ของผูรบัสารและผูสงสารซึง่มคีวามแตกตางกนั
ทัง้ระดบัการศกึษา เพศ วยั ประสบการณ พืน้ฐานทางสงัคม ประเพณ ี  พืน้ฐานทางครอบครวั รวมทัง้ระบบการ
บรหิารกส็ามารถทาํใหเกดิปญหาในการสือ่สารไดเชนเดยีวกนั  และนพพงษ  บญุจติราดลุย [3] กลาววา ในระบบ
การบรหิารกย็งัมปีญหาท่ีเกดิจากการสือ่สาร ไมวาจะเปนปญหาท่ีเกดิจากผูบรหิารไมใหความสาํคญัและสนใจในการ
จดัระบบสือ่สารทีด่ใีหมขีึน้ในหนวยงาน  มคีวามเชือ่อยางผดิๆ วาการสือ่สารจะเปนกญุแจไขปญหาทัง้หลาย โดย
คดิแตเพยีงเทคนคิและเครือ่งมอื ไมคดิถงึเนือ้หาและสิง่ทีส่ือ่สารออกไป และปญหาอนัเกดิจากการจดัระบบงานไม
เหมาะสม
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ในสวนของสถาบนัการศกึษานัน้ วทิยาลยัเทคนคิถอืเปนสถาบนัการศกึษาทีเ่ปนองคการหนึง่  ซึง่มขีนาดใหญ
ดงันัน้  การบรหิารงานใหไดประสทิธภิาพจงึตองอาศยัการสือ่สารจงึทาํใหการทาํงานเกดิความราบรืน่  แตการทีอ่งคกร
มบีคุลากรเปนจาํนวนมาก บางครัง้การสือ่สารทีไ่มมปีระสทิธภิาพอาจเปนสาเหตใุหบคุลากรในองคการไมเขาใจงาน
ทีม่อบหมายหรอืไมเขาใจในวตัถปุระสงคทีต่รงกนั ทาํใหเกดิปญหาการบรหิารงานได

วทิยาลยัเทคนคิมหีนาทีห่ลกัและมคีวามรบัผดิชอบในการจดัการศกึษา ดานวชิาชีพหลกัสตูรประกาศนยีบตัร
วชิาชีพ ระดับประกาศนยีบตัรวิชาชีพชัน้สงู และหลกัสตูรระยะสัน้ รองรบัการขยายโอกาสทางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน
12 ป แกประชาชน โดยผลิตผูสําเร็จการศึกษาที่มีคุณภาพไดมาตรฐานในปริมาณท่ีเหมาะสมกับความตองการ
ของตลาดแรงงานและการพฒันาประเทศ ดงันัน้การบรหิารงานเพือ่กอใหเกดิการปฏบิตังิานของผูทีเ่กีย่วของยอมมผีล
ตอการพฒันาการศกึษาใหสาํเรจ็ตามจดุมุงหมายของการศกึษา ผูบรหิาร อาจารย และเจาหนาที ่ทกุคนภายในวทิยา
ลยัเทคนคิ มกีารตดิตอสือ่สารทีด่ยีอมนาํไปสูความเขาใจ ซึง่จะนาํไปสูความรวมมือและการประสานงาน  เพือ่ความ
กาวหนาและความสําเร็จ

ดงันัน้ในฐานะทีก่ลุมผูวจิยัมสีวนเกีย่วของกบัการจดัการศกึษา จงึดาํเนนิการศกึษาสภาพและปญหาการสือ่สาร
ภายในองคการของผูบรหิาร อาจารย และเจาหนาทีใ่นวทิยาลยัเทคนคิสงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา
ในเขตสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 ทั้งนี้เพื่อเพิ่มพูนความรูและเปนประโยชนตอการบริหารงานภายใน
วทิยาลยัเทคนคิ อกีทัง้ยงัเปนแนวทางใหผูอืน่ศกึษาตอไป

2. วตัถปุระสงคของการศกึษา
1. เพือ่ศกึษาสภาพของการสือ่สารในการปฏบิตังิานของผูบรหิาร  อาจารย  และเจาหนาทีว่ทิยาลยัเทคนคิ

สงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษาในเขตสถาบนัการอาชวีศกึษาภาคกลาง 1

2. เพื่อศึกษาปญหาการสื่อสารในการปฏิบัติงานของผูบริหาร  อาจารย และเจาหนาที่วิทยาลัยเทคนิค
สงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษาในเขตสถาบนัการอาชวีศกึษาภาคกลาง 1

3. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพและปญหาในการสื่อสารของบุคลากรที่ปฏิบัติงาน
ในวทิยาลยัเทคนคิ  สงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการอาชวีศกึษาในเขตสถาบนัการอาชวีศกึษาภาคกลาง 1

3. ขอบเขตของการศกึษาคนควา
ในการศกึษาคนควาครัง้นี ้ ไดกาํหนดขอบเขตประชากร กลุมตวัอยาง และตวัแปร ดงันี้

ประชากร ไดแก กลุมผูบรหิาร กลุมอาจารย และกลุมเจาหนาที ่รวมทัง้สิน้ 731 คน

กลุมตวัอยาง ไดแก ผูบรหิาร อาจารย และเจาหนาที ่จาํนวน 307 คน ใชวธิสีุมตวัอยางแบบแยกประเภท
(Stratified sampling)
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ในสวนของตวัแปร แบงเปน

ตวัแปรอสิระ ไดแก สถานภาพตาํแหนงผูบรหิาร อาจารยและเจาหนาที ่ วทิยาลยัเทคนคิ สงักดัสาํนกังาน
คณะกรรมการการอาชวีศกึษาในเขตสถาบนัการอาชวีศกึษาภาคกลาง 1

ตวัแปรตาม  ไดแก สภาพการปฏบิตั ิ ปญหาการสือ่สารในการปฏบิตังิานของผูบรหิาร อาจารยและเจาหนาที่
วทิยาลยัเทคนคิ สงักดั เปรยีบเทยีบความคดิเหน็ของบคุลากรทีส่งักดัหนวยงานวทิยาลยัเทคนคิทีต่างกนั

4. ระเบยีบวธิกีารวจิยั
4.1 ประชากรและกลุมตวัอยาง  งานวจิยัครัง้นีป้ระกอบดวยกลุมประชากรและกลุมตวัอยางดงันี้

ประชากรทีใ่ชในการวจิยัครัง้นี ้ คอื ผูบรหิารสถานศกึษา อาจารย และเจาหนาที ่ ในวทิยาลยัเทคนคิ
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ตั้งอยูในเขตสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 ทั้ง 5 แหง ซึ่ง
ประกอบดวย วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วิทยาลัยเทคนิค
ราชบรุ ี2  และวทิยาลยัเทคนคิโพธาราม  ซึง่มจีาํนวนประชากรรวมทัง้สิน้ 731 คน  [4]

กลุมตัวอยางทีใ่ชในการวจิยั คอืผูบรหิารสถานศกึษา  อาจารย  และเจาหนาที ่ ทีสุ่มตวัอยางจากประชากร
และทาํการคาํนวณหาขนาดของตวัแทนรวมทกุชัน้ภมู ิ ซึง่กลุมตวัอยางทีค่าํนวณไดมจีาํนวน 307 คน  รายละเอยีด
แสดงในตารางที ่ 1 ซึง่การคาํนวณหาขนาดของกลุมตวัอยางจะใชการประมาณคาเฉลีย่ของประชากร

ตารางที ่1 จาํนวนประชากรและกลุมตวัอยางของบคุลากร  จาํแนกตามตาํแหนงหนาที่
ในการปฏบิตังิาน

จาํนวน (คน)
ประชากร กลุมตัวอยาง

ผูบรหิารสถานศกึษา 23 10
อาจารยผูสอน 493 207
เจาหนาที่ 215 90

รวม 731 307

ตําแหนงหนาที่ในการปฏิบัติงาน
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5. เครือ่งมอืท่ีใชในการวจิยั
งานวจิยันีเ้ปนงานวจิยัเชงิสาํรวจ (Survey research) เครือ่งมอืทีใ่ชในการเกบ็รวบรวมขอมลู ในการวจิยั

ครัง้นี ้เปนแบบสอบถามแบบกาํหนดคาํตอบให (Check list) แบบประเมนิคา (Rating scale) เพือ่สอบถามสภาพ
การสือ่สารในการปฏบิตังิานของผูบรหิาร อาจารย และเจาหนาที ่วทิยาลยัเทคนคิ  สงักดัสาํนกังานคณะกรรมการ
การอาชวีศกึษา  ในเขตสถาบนัการอาชวีศกึษาภาคกลาง 1  แบงออกเปน  3  ตอน

ตอนที ่1 เปนแบบสอบถามเกีย่วกบัขอมลูทัว่ไปของผูตอบแบบสอบถาม มลีกัษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ
(Check list)

ตอนที ่2  เปนแบบสอบถามเกีย่วกบัสภาพการสือ่สารในการปฏบิตังิานของผูบรหิาร อาจารย และเจาหนาที่
ในวทิยาลยัเทคนคิ สงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา ในเขตสถาบนัการอาชวีศกึษาภาคกลาง 1 มลีกัษณะ
เปนแบบตรวจสอบรายการ (Check list)

ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับปญหาการสื่อสารภายในการปฏิบัติงานของผูบริหาร อาจารย และ
เจาหนาทีว่ทิยาลยัเทคนคิ สงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา ในเขตสถาบนัการอาชวีศกึษาภาคกลาง 1
มลีกัษณะเปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating scale) แบงเปน 5 ระดบั ตามแบบของลเิคริท
[5]

สาํหรบัสถติทิีใ่ชในการวเิคราะหขอมลูคอื คารอยละ คาเฉลีย่ สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมตฐิาน
ดวยสถติ ิ One-way ANOVA

ทั้งนี้ผูวิจัยไดสงรางแบบสอบถามไปใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 ทานเพื่อตรวจสอบในดานความตรง สําหรับ
ความเที่ยงนั้นไดคาความเชื่อม่ัน 0.94 ซึ่งเปนคาท่ีอยูในระดับดี จึงใชแบบสอบถามดังกลาวในการเก็บรวบรวม
ขอมลู

6. ผลการวจิยั
6.1 ขอมลูพืน้ฐาน

กลุมตวัอยางของการวจิยัครัง้นี ้ จาํแนกตามเพศ ระดบัอาย ุระดบัการศกึษา ตาํแหนง  ประสบการณ
ในการปฏิบัติงาน หนวยงานที่สังกัด พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศชายจํานวน รอยละ 54.79 เปน
เพศหญงิรอยละ  45.21 กลุมตวัอยางโดยมากเปนกลุมทีม่อีายรุะหวาง 41 - 50 ป  รอยละ  49.17  รองลงมาคอื
อาย ุ 31 - 40 ป รอยละ  26.73  และชวงอายรุะหวาง  51 - 60 ป รอยละ 6.93 ตามลาํดบั สวนระดบัการศกึษา
ของกลุมตัวอยางสวนใหญเปนผูที่มีระดับการศึกษาในระดับปริญญาตรี รอยละ 61.06 รองลงมาคือเปนผูมีระดับ
การศกึษาระดบัปรญิญาโท รอยละ 21.78

กลุมตัวอยางโดยมากเปนอาจารยผูสอนจํานวน 207 คน คิดเปนรอยละ 67.99  รองลงมาคือตําแหนง
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เจาหนาทีจ่าํนวน 90  คน  คดิเปนรอยละ  29.70   และเปนผูบรหิารสถานศกึษาจาํนวน 10 คน   คดิเปนรอยละ
2.31  ทัง้นีก้ลุมตวัอยางสวนใหญเปนผูทีม่ปีระสบการณในการปฏบิตังิานตัง้แต 20 ปขึน้ไป  คดิเปนรอยละ  38.61
ในเรือ่งของสงักดัหนวยงานพบวากลุมตวัอยางสวนใหญเปนผูทีส่งักดัวทิยาลยัเทคนคิราชบรุ ี  คดิเปนรอยละ 37.29
ลําดับถัดมา คือ สังกัดวิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี  คิดเปนรอยละ 26.07  ถัดมาคือผูที่สังกัดวิทยาลัยเทคนิค
ประจวบครีขีนัธ คดิเปนรอยละ 15.51 สงักดัวทิยาลยัเทคนคิโพธาราม คดิเปนรอยละ  14.85  และสงักดัวทิยาลยั
เทคนคิราชบรุ ี2 คดิเปนรอยละ 6.27 ตามลาํดบั

6.2 สภาพการสื่อสารภายในวิทยาลัยเทคนิคสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ในเขตสถาบนัการอาชวีศกึษาภาคกลาง 1

ตารางที ่2 การวเิคราะหคาเฉลีย่และสวนเบีย่งเบนมาตรฐานของสภาพการสือ่สาร
ในวทิยาลยัเทคนคิ สงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา
ในเขตสถาบนัอาชวีศึกษาภาคกลาง 1 ภาพรวม

ระดับสภาพ
การสื่อสาร

ดานผูสงสาร 3.85 0.47 มาก
ดานสาร 3.70 0.48 มาก
ดานชองทาง 3.27 0.45 ปานกลาง
ดานผูรบัสาร 3.44 0.56 มาก

คาเฉลี่ยโดยรวม 3.53 0.37 มาก

จากตารางที่ 2 สภาพการปฏิบัติของการสื่อสารในปจจุบันภายของบุคลากรในวิทยาลัยเทคนิค สังกัด
อาชีวศึกษาภาคกลางโดยภาพรวมมีสภาพการปฏิบัติในระดับมาก (X = 3.53) หรือ (การปฏิบัติอยางนั้นบอยๆ
หรือปฏบิตัทิกุสปัดาห หรอืคิดเปนรอยละ 75 ทีป่ฏบิตั)ิ  และเมือ่พจิารณาเปนรายดาน  พบวาสภาพการปฏบิตัขิอง
บคุลากรในดานผูสงสาร  ดานสาร  และดานผูรบัสารมสีภาพการปฏบิตัอิยูในระดบัมาก  (X = 3.85, 3.70  และ
3.44 ตามลาํดบั)  ยกเวนดานชองทางทีม่สีภาพการปฏบิตัใินระดบัปานกลาง  (X = 3.27)

ทัง้นีส้ภาพการสือ่สารในแตละดานมรีายละเอยีด ดงัเสนอในตารางตอไปนี้

สภาพการสื่อสาร X S.D.
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ตารางที ่2.1 สภาพการสือ่สารดานผูสงสาร

ระดบัสภาพ
การสื่อสาร

1. ทานมกีารพฒันาทกัษะความสามารถในการพดู การจงูใจและการโนมนาว 3.61 0.67 มาก
ใหผูรบัสารมคีวามพรอมกอนทีจ่ะรบัขาวสารนัน้ๆ

2. ทานมกีารพฒันาทกัษะความสามารถในการเขยีน ในเรือ่งทีจ่ะทาํการ 3.56 0.73 มาก
สือ่สารนัน้ๆ

3. ทานมกีารพฒันาทกัษะความสามารถในการคดิและใชเหตผุลในการ 3.77 0.71 มาก
สือ่สารนัน้ๆ

4. ทานรบัฟงและยอมรบัในสิง่ทีผู่อืน่มคีวามเหน็ทีแ่ตกตางจากทาน 4.01 0.67 มาก
5. ทานมทีศันคตติอตนเองในทางทีด่ี 3.98 0.76 มาก
6. ทานมทีศันคตติอเรือ่งทีจ่ะทาํการสือ่สารในทางทีด่ี 3.99 0.65 มาก
7. ทานมทีศันคตทิีด่ตีอผูรับสาร 4.04 0.69 มาก
8. ทานเปนผูมคีวามรู ความเขาใจเพยีงพอในเนือ้หาของเรือ่งราวทีต่นจะ 3.89 0.70 มาก

สือ่สารกบัผูอืน่
9. ทานรูจกัเลอืกวธิกีาร ในการสือ่สารใหเหมาะสมกบัเรือ่งทีจ่ะสือ่สาร 3.82 0.75 มาก

โอกาสและผูรบัสาร
10. ทานมหีลกัการยดึม่ันในสิง่ทีถ่กูตอง 4.15 0.67 มาก
11. ทานเปดใจกวาง ไมลาํเอยีงยอมรบัฟงความคดิเหน็ของผูอืน่ แมวา 3.92 0.73 มาก

จะขดัแยงกบัแนวความคดิของตนเอง
12. ทานสามารถทาํใหคูสนทนายอมรบัและมคีวามเชือ่ถอืในตวัทาน 3.70 0.66 มาก
13. ทานตดิตอสือ่สารขอมลูขาวสารตางๆ โดยตัง้อยูบนพืน้ฐานความจรงิ 4.00 0.70 มาก

และเชือ่ถอืได
14. ทานมกีารตดิตอสือ่สารกบัชมุชนหรอืประชาคม (องคการ/ หนวยงาน) 3.58 0.80 มาก

คาเฉลี่ยโดยรวม 3.85 0.47 มาก

สภาพการสือ่สารดานผูสงสาร X S.D.
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ตารางที ่2.2 สภาพการสือ่สารดานสาร

ระดบัสภาพ
การสื่อสาร

1. เนือ้หาของขาวสารทีป่ระชาสมัพนัธภายในและภายนอกสถานศกึษา 3.48 0.80 ปานกลาง
มกัจะเปนขาวเกีย่วกบัทาน/ฝายงานของทาน

2. ขาวสารตางๆทีน่าํมาพดูคยุหรอืแจงใหทราบมคีวามสดใหมและทนัตอ 3.70 0.72 มาก
เหตกุารณ

3. ขาวสารในเรือ่งตางๆ ตลอดจนคาํสัง่ทีอ่อกมาตัง้อยูบนพืน้ฐานความจรงิ 3.85 0.65 มาก
และเชือ่ถอืได

4. เนือ้หาของขาวสาร  ผูสงสารไดมกีารคดัเลอืก ขาวสารใหตรงกบับคุคล 3.70 0.67 มาก
หรอืกลุมคนทีค่วรรบัรูขาวสารเทานัน้

5. เนือ้หาของขาวสารทีแ่จงตอผูปฏบิตังิานและทานเปน เรือ่งทีน่าสนใจ 3.76 0.68 มาก
และเปนประโยชนตอการปฏบิตังิาน

6. ขาวสารจากประชาสมัพนัธภายในสถานศกึษาสามารถชีแ้นวทางในการ 3.64 0.75 มาก
ทาํงานไดเปนอยางดี

7. เนือ้หาขาวสารทีเ่ปนคาํพดู ทานใชอยางตรงไปตรงมาเขาใจงาย ไมกาํกวม 3.80 0.69 มาก
8. เนือ้หาขาวสารทีเ่ปนลายลกัษณอกัษรทานใชภาษาทีก่ะทดัรดั 3.83 0.69 มาก

สือ่ความหมายเขาใจงาย
9. ทานสือ่ความหมายเนือ้หาขาวสารทีเ่ขาใจไดยากโดยใชรปูภาพ/แผนภมูิ 3.54 0.79 มาก

ประกอบเพือ่ใหเขาใจยิง่ขึน้
10. เนือ้หาขาวสารทีอ่ยูในรปูสิง่พมิพ ปายประกาศการจดัสาร ทานให

ความสาํคญัตอการผลติดวยความประณตีพถิพีถินั เปนทีน่าสนใจ 3.62 0.76 มาก
11. เมือ่มขีาวสารสาํคญัๆ ไดมกีารทวนซ้าํและย้าํเตอืนเพือ่ใหผูรบัสารเขาใจ 3.66 0.75 มาก

ปฏบิตัไิดถกูตอง
12. เมือ่มีขาวสารสาํคญัๆ ไดมกีารใชการตดิตอสือ่สารหลายวธิพีรอมกนั

เชน ประกาศ ประชมุ หนงัสอืเวยีน ฯลฯ 3.75 0.79 มาก
13. ขาวสารทีป่ดประกาศทานไดแยกปดประกาศเพือ่ใหเหน็ความสาํคญั 3.72 0.78 มาก
14. เนือ้หาขาวสารทีอ่อกมามกีารกลัน่กรองขอมลูเปนอยางด ีถกูตองและ 3.81 0.70 มาก

เหมาะสม

คาเฉลี่ยโดยรวม 3.70 0.48 มาก

สภาพการสือ่สารดานสาร X S.D.



วารสารวจิยัและพฒันา มจธ. ปที ่29 ฉบบัที ่4 ตลุาคม-ธนัวาคม 2549564

ตารางที ่2.3 สภาพการสือ่สารดานชองทางผานสือ่ลายลกัษณอกัษร

ระดบัสภาพ
การสื่อสาร

ในสถานศกึษาของทาน  มกีารสือ่สารทีเ่ปนลายลกัษณอกัษร
 สือ่สารผานชองทางเหลานีม้ากนอยเพยีงใด
1. หนงัสอืคาํสัง่ 4.00 0.73 มาก
2. หนงัสอืเวยีน 3.68 0.83 มาก
3. บนัทกึขอความ 3.85 0.78 มาก
4. จดหมายขาว 3.10 0.87 ปานกลาง
5. จดหมายสวนตวั 2.65 1.11 ปานกลาง
6. การจดัทาํวารสารประชาสมัพนัธ 2.99 1.04 ปานกลาง
7. การปดประกาศคาํสัง่ 3.42 0.82 ปานกลาง
8. การทาํรายงานเสนอขาวสาร 2.92 1.00 ปานกลาง
9. การเขยีนบตัรสนเทห 2.17 1.10 นอย

คาเฉลี่ยโดยรวม 3.19 0.54 ปานกลาง

ตารางที ่2.4 สภาพการสือ่สารดานชองทางผานสือ่ทางวาจา

ระดบัสภาพ
การสื่อสาร

ในสถานศกึษาของทาน มกีารสือ่สารทางวาจากนั
ผานชองทางเหลานีม้ากนอยเพยีงใด
1. การสนทนาเปนรายบคุคล 3.83 0.82 มาก
2. การสนทนาเปนกลุม 3.72 0.72 มาก
3. การประชมุคณะกรรมการ (กลุมยอย) 3.62 0.81 มาก
4. การประชมุท้ังหมดในสถานศกึษา 3.09 0.92 ปานกลาง
5. การสัง่การดวยตนเองเปนรายบคุคล 3.43 0.84 ปานกลาง
6. การจดัสมัมนาภายในสถานศกึษา 2.99 0.89 ปานกลาง

คาเฉลี่ยโดยรวม 3.44 0.57 ปานกลาง

สภาพการสือ่สารดานชองทางผานสือ่ทางวาจา X S.D.

สภาพการสือ่สารดานชองทางผานสือ่ลายลกัษณอกัษร X S.D.
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ตารางที ่2.5 สภาพการสือ่สารดานชองทางผานสือ่ท่ีเกีย่วของกบัเทคโนโลยี

ระดบัสภาพ
การสื่อสาร

ในสถานศกึษาของทานม ีการสือ่สารกนัผานชองทางทีเ่กีย่วของกบั
   เทคโนโลย ีเหลานีม้ากนอยเพยีงใด

1. การใชโทรศพัท 3.95 0.96 มาก
2. การใชโทรศพัทภายใน 4.09 0.87 มาก
3. การใชวทิยสุือ่สาร 2.78 0.96 ปานกลาง
4. การใชโทรทศันวงจรปด 2.13 1.18 นอย
5. การใชปายประกาศไฟฟาดวยตวัอักษรเคลือ่นที่ 2.40 1.18 นอย
6. การใชคอมพวิเตอร 3.34 1.13 ปานกลาง
7. การใชเสยีงตามสาย 3.49 0.94 ปานกลาง

คาเฉลี่ยโดยรวม 3.16 0.56 ปานกลาง

ตารางที ่2.6 สภาพการสือ่สารดานผูรบัสาร

ระดบัสภาพ
การสื่อสาร

1. ทานมกีารพฒันาทกัษะในการฟงภาษาพดูตลอดจนการเปนผูทีส่ามารถคดิ 3.75 0.75 มาก
และรบัรูความหมายได

2. ทานมกีารพฒันาทกัษะในการอานตลอดจนการเปนผูทีส่ามารถคดิและ 3.79 0.74 มาก
รบัรูความหมายได

3. ทานมทีศันคตทิีด่ตีอผูสงสาร 3.86 0.75 มาก
4. ทานมทีศันคตทิีด่แีละมคีวามเชือ่มัน่ตอตนเอง 3.92 0.74 มาก
5. ทานรบัฟงและยอมรบัในสิง่ทีผู่อืน่มคีวามเหน็ทีแ่ตกตางจากทาน 3.93 0.67 มาก
6. ทานมคีวามพยายามในการรบัสารและแสดง 3.81 0.73 มาก
7. ทานมปีฏกิริยิาตอบสนองตอผูสงสาร 3.76 0.71 มาก
8. ทานใหความสนใจขาวสารทีน่อกเหนอืจากขาวสารทีเ่ปนประโยชนตอ 3.84 0.69 มาก

ตวัทานเอง
9. ทานนาํขอมูล ขาวสารทีไ่ดรบัไปพบปะพดูคยุกบัเพือ่นรวมงาน เพือ่ 3.96 0.74 มาก

แลกเปลีย่นขอมลูขาวสารในการปฏบิตังิาน
10. ทานมหีลกัการของตนเองในการยดึม่ันในสิง่ทีถ่กูตอง 4.02 0.74 มาก
11. ทานตดิตอสือ่สารขอมลูขาวสารตางๆ โดยตัง้อยูบนพืน้ฐานความจรงิและ 2.81 0.94 ปานกลาง

เชือ่ถอืได
12. ทานใหความสนใจขาวซบุซบิหรอืขาวลอื 4.05 0.76 มาก
13. ทานมกีารใชภาษาหรอืสาํนวนการพดูทีส่ภุาพตอผูใหญหรือผูบงัคบับญัชา 3.75 0.75 มาก

เพือ่นรวมงาน
คาเฉลี่ยโดยรวม 3.86 0.53 มาก

สภาพการสือ่สารดานชองทางผานสือ่ทีเ่กีย่วของกบัเทคโนโลยี X S.D.

สภาพการสือ่สารดานผูรบัสาร X S.D.



วารสารวจิยัและพฒันา มจธ. ปที ่29 ฉบบัที ่4 ตลุาคม-ธนัวาคม 2549566

ปญหาการสื่อสาร X S.D.

ปญหาการสือ่สารดานผูสงสาร X S.D.

6.3 สภาพปญหาในการสื่อสารภายในวิทยาลัยเทคนิคสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชวีศกึษา ในเขตสถาบนัการอาชวีศกึษาภาคกลาง 1

ตารางที ่3 การวเิคราะหคาเฉลีย่และสวนเบีย่งเบนมาตรฐานระดบัปญหา ในการสือ่สาร
ภายในวทิยาลยัเทคนคิ สงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา
ในเขตสถาบนัการอาชวีศกึษาภาคกลาง 1 ภาพรวม

ระดับปญหา
ในการสื่อสาร

ดานผูสงสาร 2.55 0.86 ปานกลาง
ดานสาร 2.81 0.80 ปานกลาง
ดานชองทาง 3.02 0.77 ปานกลาง
ดานผูรบัสาร 2.45 0.91 นอย

คาเฉลี่ยโดยรวม 2.86 0.77 ปานกลาง

จากตารางที่ 3  พบวาสภาพปญหาของการสื่อสารในปจจุบันของบุคลากรในวิทยาลัยเทคนิค สังกัด
สาํนกังานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา ในเขตสถาบนัการอาชวีศกึษาภาคกลาง 1 โดยภาพรวมมปีญหาในการปฏบิตัิ
ในระดับปานกลาง (X = 2.86) และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานผูสงสาร ดานสาร และดานชองทาง
มีปญหาในการสื่อสารในระดับปานกลาง  (X = 2.55,  2.81 และ  3.02)  สวนดานผูรับสาร เปนปญหาการ
สือ่สารอยูในระดบันอย (X = 2.45)

ทัง้นีป้ญหาการสือ่สารในแตละดานมรีายละเอยีด ดงัเสนอในตารางตอไปนี้

ตารางที ่3.1 ปญหาการสือ่สารดานผูสงสาร

ระดบัปญหา
ในการสื่อสาร

1. ขาดทกัษะในการพดูในการจงูใจ โนมนาว ใหผูรบัสารมคีวามพรอมกอนที่ 2.88 0.93 ปานกลาง
จะรบัสารนัน้ๆ

2. ขาดทกัษะในการเขยีนในการจงูใจโนมนาว ใหผูรบัสารมคีวามพรอมกอนที่ 2.78 0.90 ปานกลาง
จะรบัสารนัน้ๆ

3. ไมสามารถใชภาษาพดูและการออกเสยีงใหถกูตองชดัเจน 2.58 0.96 ปานกลาง
4. ไมรบัฟงและไมยอมรบัในสิง่ทีผู่อืน่แสดงความคดิเหน็ 2.46 1.11 นอย
5. มทีศันคตทิีไ่มดตีอตวัเอง เชนขาดความเชือ่ม่ัน 2.46 1.10 นอย
6. มทีศันคตทิีไ่มดตีอผูรบัสาร 2.50 1.08 ปานกลาง
7. มทีศันคตทิีไ่มดตีอเรือ่งทีจ่ะทาํการสือ่สาร 2.42 1.03 นอย
8. ขาดความรูความ เขาใจในเนือ้หาของเรือ่งราวทีจ่ะสือ่สารกบัผูอืน่ 2.52 1.05 ปานกลาง
9. เลอืกวธิกีารในการสือ่สารไมเหมาะสมกบัเรือ่งทีจ่ะสือ่สาร โอกาส 2.52 0.98 ปานกลาง

และผูรับสาร
10. ขาดหลกัการ ใชการตดิตอสวนตวัมากเกนิไป 2.46 1.01 นอย

คาเฉลี่ยโดยรวม 2.55 0.86 ปานกลาง
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ตารางที ่3.2 ปญหาการสือ่สารดานสาร

ระดบัปญหา
ในการสื่อสาร

1. เนือ้หาขาวสาร ทีเ่ปนคาํสัง่มกัคดัลอกจากคาํสัง่เดมิๆ 3.11 0.97 ปานกลาง
2. เนือ้หาขาวสารทีน่าํมาพดูคยุหรอืแจงใหทราบ 2.66 0.97 ปานกลาง
3. ไมไดจดัทาํสารอยางเปนทางการ 2.65 0.96 ปานกลาง
4. เนือ้หาของขาวสารไมไดมกีารคดัเลอืกสารใหตรงกบับคุคลหรอืกลุมคน 2.73 1.02 ปานกลาง

ทีค่วรรับรูขาวสารเทานัน้
5. ไมมกีารจดัลาํดบัของสาร 2.68 0.99 ปานกลาง
6. เนือ้หาขาวสารยากแกการเขาใจ ไมมกีารใชแผนภมู ิรปูภาพ หรอืตัวเลข 2.71 1.01 ปานกลาง

ชวยในการสือ่สาร
7. การจดัเนือ้หาขาวสารมกัอยูในรปูสิง่พมิพ 2.73 0.97 ปานกลาง
8. การแจงขาวสาร กระทาํไมสม่าํเสมอ บางครัง้แจงขาวกระชัน้ชดิเกนิไป 3.05 1.03 ปานกลาง

บางครัง้ลาชาเกนิไป ทาํใหไมสามารถปฏบิตังิานได
9. การสงขาวสารหลายทอด ทาํใหขาวสารบดิเบอืน 2.89 1.05 ปานกลาง

10. ความไมเทีย่งตรงของขาวสารและขาวสารทีไ่ดรบัขาดรายละเอยีด 2.92 1.04 ปานกลาง
ทีช่ดัเจนทาํใหไดรบัขาวสารไมครบทกุเรือ่ง

คาเฉลี่ยโดยรวม 2.81 0.80 ปานกลาง

ตารางที ่3.3 ปญหาการสือ่สารดานชองทาง

ระดบัปญหา
ในการสื่อสาร

1. การยดึตดิในระบบและรปูแบบสายงานมากเกนิไปทาํใหการสงขาวสาร 3.15 0.99 ปานกลาง
ลาชา

2. การปดประกาศขาวสาร  การนาํเสนอขาวสารขาดรปูแบบทีน่าสนใจ 3.04 1.06 ปานกลาง
ไมแยกปดประกาศทาํใหไมเหน็ความสาํคญัของขาวสาร

3. คณุภาพเสยีงและการไดยนิ ในการประกาศเสยีงตามสาย 3.28 0.96 ปานกลาง
4. อุปกรณ์เคร่ืองมือท่ีใช้ในการส่ือสารในสถานศกึษาเช่น คอมพิวเตอร์ 2.97 0.98 ปานกลาง

วทิยสุือ่สารโทรศพัทภายในฯลฯ มไีมเพยีงพอ
5. ความลาสมยัของวสัด ุอปุกรณเครือ่งมอืทีใ่ชในการสือ่สารในสถานศกึษา 2.92 0.99 ปานกลาง
6. ขาดความรู ความชาํนาญในการใชอปุกรณ/เครือ่งมอืสือ่สารทีเ่ปน 2.79 0.98 ปานกลาง

เทคโนโลยใีหมๆ

คาเฉลี่ยโดยรวม 3.02 0.77 ปานกลาง

สภาพปญหาในการสือ่สารดานสาร X S.D.

สภาพปญหาในการสือ่สารดานชองทาง X S.D.
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ตารางที ่3.4 ปญหาการสือ่สารดานผูรบัสาร

ระดบัปญหา
ในการสื่อสาร

1. ขาดทกัษะในการฟงภาษาพดูตลอดจนการเปนผูทีส่ามารถคดิและรบัรู 2.64 0.99 ปานกลาง
ความหมายได

2. ขาดทกัษะในการอานตลอดจนการเปนผูทีส่ามารถคดิและรบัรู 2.56 0.94 ปานกลาง
ความหมายได

3. ทานมทีศันคตทิีไ่มดตีอผูสงสาร 2.46 1.06 นอย
4. ทานมทีศันคตทิีไ่มดตีอขาวสาร 2.35 1.05 นอย
5. ทานมทีศันคตทิีไ่มดตีอสือ่ 2.37 1.06 นอย
6. ทานมทีศันคตทิีไ่มดตีอทานเอง เชนความเชือ่มัน่ 2.30 1.09 นอย
7. ทานไมมพีืน้ความรู ความเขาใจในขาวสารนัน้ 2.39 1.01 นอย
8. ทานไมใหความสนใจ ไมกระตอืรอืรนในการรบัขาวสารทีน่อกเหนอืจาก 2.35 1.06 นอย

ขาวสารทีเ่ปนประโยชนตอตวัทานเอง
9. ทานไมสามารถแสดงความคดิเหน็ และไมเปดโอกาสซกัถาม 2.63 1.09 ปานกลาง

คาเฉลี่ยโดยรวม 2.45 0.91 นอย

6.4 เปรยีบเทยีบความคดิเหน็เกีย่วกบัสภาพการสือ่สาร และปญหาในการสือ่สารของบคุลากรที่
สงักดัหนวยงานทีต่างกนั

สภาพปญหาในการสือ่สารดานผูรบัสาร X S.D.
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สภาพการปฏบิตัิ
ในการสื่อสาร F-test sig

วทิยาลยั
เทคนคิ
เพชรบรุี

วทิยาลยั
เทคนคิ

ประจวบครีขีนัธ

วทิยาลยั
เทคนคิ
ราชบรุี

วทิยาลยั
เทคนคิ
ราชบรุ ี2

วทิยาลยั
เทคนคิ
โพธาราม

ตารางที ่4 คาเฉลีย่ สวนเบีย่งเบนมาตรฐานของสภาพการปฏบิตักิารดานการสือ่สาร และปญหาในการสือ่สารภายใน
วทิยาลยัเทคนคิสงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา ในเขตสถาบนัการอาชวีศกึษา ภาคกลาง 1
โดยภาพรวม และเปนรายดาน  จาํแนกตามหนวยงานทีส่งักดั

X S.D. X S.D. X S.D.  X S.D. X S.D.
ดานผูสงสาร 3.66 0.32 3.99 0.38 3.92 0.59 3.94 0.41 3.87 0.46 5.02** .001
ดานสาร 3.63 0.40 3.78 0.46 3.72 0.58 3.84 0.34 3.66 0.47 1.14 .334
ดานชองทาง 3.51 0.29 3.11 0.41 3.23 0.48 3.28 0.35 3.10 0.51 10.04** .000
ดานผูรับสาร 3.67 0.28 4.10 0.39 3.92 0.62 3.99 0.61 3.76 0.64 5.92** .000
คาเฉลีย่โดยรวม 3.58 0.24 3.53 0.34 3.54 0.45 3.60 0.31 3.43 0.42 1.32 .262

ปญหาในการสือ่สาร  X S.D. X S.D.  X S.D.  X S.D.  X S.D. F sig
ดานผูสงสาร 2.85 0.90 2.15 0.70 2.57 0.94 2.56 0.74 2.44 0.61 5.38** .000
ดานสาร 2.86 0.92 2.64 0.69 2.91 0.85 2.92 0.61 2.62 0.59 1.76 .135
ดานชองทาง 2.93 0.82 3.03 0.74 3.09 0.81 3.27 0.71 2.90 0.59 1.29 .271
ดานผูรับสาร 2.85 0.93 1.95 0.56 2.47 1.00 2.37 0.74 2.24 0.72 8.75** .000
คาเฉลีย่โดยรวม 3.02 0.90 2.60 0.56 2.92 0.84 2.94 0.62 2.70 0.52 2.98* .020

จากตารางที่ 4 พบวา เมื่อเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยของสภาพการสื่อสารของบุคลากรที่
ปฏิบัติงานในวิทยาลัยเทคนิค สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในเขตสถาบันการอาชีวศึกษา ภาค
กลาง 1 โดยบคุลากรทีป่ฏบิตังิานในวทิยาลยัเทคนคิทัง้  5  แหง  มคีาเฉลีย่ความคดิเหน็เกีย่วกบัสภาพการสือ่สาร
ของบคุลากร โดยภาพรวมไมแตกตางกนั แตเมือ่พจิารณาเปนรายดานพบวา ดานผูสงสาร ดานชองทาง และดาน
ผูรบัสาร มคีวามแตกตางกนัอยางมนียัสาํคัญทางสถติทิีร่ะดบั  0.01  (คา Sig เทากบั 0.000 และ 0.000)  ยกเวน
ดานสารทีไ่มแตกตางกนั เมือ่ทดสอบดวยสถติ ิ  One - Way ANOVA

สาํหรบัปญหาในการสือ่สารของบคุลากรทีป่ฏบิตังิานในวทิยาลยัเทคนคิทีส่งักดัสาํนกังานคณะกรรมการ
การอาชวีศกึษา ในเขตสถาบนัการอาชวีศกึษาภาคกลาง 1 โดยบคุลากรทีป่ฏบิตังิานในวทิยาลยัเทคนคิทัง้ 5 แหง
มีคาเฉลี่ยความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาในการสื่อสารของบุคลากร โดยภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถติทิีร่ะดบั 0.05  (F = 2.98, Sig = 0.020) แตเมือ่พจิารณาเปนรายดานพบวา ดานผูสงสาร และดานผูรบัสาร
มคีวามแตกตางกนัอยางมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01  (คา Sig เทากบั  0.000 และ 0.000)  ยกเวนดานสาร
และดานชองทางไมแตกตางกนั  เมือ่ทดสอบดวยสถติ ิOne - Way ANOVA

หนวยงาน
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7. อภปิรายผล
การศึกษาสภาพและปญหาการสื่อสารภายในองคการของผูบริหาร อาจารย และเจาหนาที่ ในวิทยาลัย

เทคนคิ  สงักดัสาํนกัคณะกรรมการการอาชวีศึกษา  ในเขตสถาบนัการอาชวีศกึษาภาคกลาง 1 ตามกรอบแนวคดิ
ของการศกึษาคนควาโดยทาํการศกึษาสภาพและปญหาการสือ่สารของบคุลากรทีป่ฏบิตังิานในวทิยาลยัเทคนคิทีเ่ปน
อยูในปจจบุนั  ตามรูปแบบ SMCR (SMCR Model) ไดแก  ผูสงสาร สาร ชองทาง และผูรบัสาร  มปีระเดน็
สาํคญัทีส่มควรนาํมาอภปิรายผล  ดงันี้

7.1 สภาพการสือ่สารของบคุลากรทีป่ฏบิตังิานในวทิยาลยัเทคนคิ  จากการศกึษา  พบวา  ดาน
ผูสงสารบุคลากรเปนผูที่มีหลักการยึดมั่นในสิ่งที่ถูกตอง เปนผูที่มีทัศนคติที่ดีตอผูรับสาร รับฟงและยอมรับในสิ่งที่
ผูอื่นมีความเห็นที่แตกตาง ดานสาร พบวา บุคลากรสวนใหญปฏิบัติเกี่ยวกับสารในดานขาวสารในเรื่องตางๆ
ตลอดจนคาํสัง่ทีอ่อกมาตองตัง้อยูบนพืน้ฐานความจรงิ  สาํหรบัชองทางในการสือ่สาร  พบวาการสือ่สารดวยวาจา
มีมากกวาการสื่อสารผานสื่อที่เปนลายลักษณอักษรซึ่งการสื่อสารดวยวาจาที่มีการใชมากที่สุดเรียงตามลําดับคือ
การสนทนาเปนรายบคุคล  และการสนทนาเปนกลุม  การประชมุคณะกรรมการ (กลุมยอย)  การสัง่การดวยตนเอง
เปนรายบคุคล  ซึง่ตางกบัผลการวจิยัของ เพญ็ศร ี ทบัทมิ [6]  ทีศ่กึษาสภาพและปญหาการสือ่สารภายในวทิยาลยั
เทคนคิกาฬสนิธุ ทีม่กีารสือ่สารแบบเปนลายลกัษณอกัษรมากกวาการสือ่สารดวยวาจา

7.2 ปญหาการสื่อสารในวิทยาลัยเทคนิค สังกัดสํานักคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในเขตสถาบัน
การอาชวีศกึษาภาคกลาง 1 จากการศกึษาพบวา  โดยภาพรวมมปีญหาในการปฏบิตัใินระดบัปานกลางและเมือ่พจิารณา
เปนรายดาน ดานผูสงสารมีปญหา คือ ผูปฏิบัติขาดทักษะการพูดในการจูงใจ โนมนาวใหผูรับสารมีความพรอม
กอนทีจ่ะรบัสารนัน้ๆ และไมสามารถใชภาษาพดูและการออกเสยีงใหถกูตองชดัเจน ดานสาร มปีญหาการสือ่สาร
ในระดบัปานกลาง คอื เนือ้หาขาวสาร ทีเ่ปนคาํสัง่มกัคดัลอกจากคาํสัง่เดมิๆ การแจงขาวสาร กระทาํไมสม่าํเสมอ
บางครั้งแจงขาวกระชั้นชิดเกินไป บางครั้งลาชาเกินไป ทําใหไมสามารถปฏิบัติงานได สวนปญหาในดานชองทาง
คือ คุณภาพเสียงและการไดยินในการประกาศเสียงตามสาย การยึดติดในระบบและรูปแบบสายงานมากเกินไป
ทาํใหการสงขาวสารลาชา  และการปดประกาศขาวสาร  การนาํเสนอขาวสารขาดรปูแบบทีน่าสนใจไมแยกปดประกาศ
ทาํใหไมเหน็ความสาํคญัของขาวสาร สวนดานผูรบัสารเปนปญหาในการปฏบิตังิานอยูในระดบันอย คอื  ขาดทกัษะ
ในการฟง ตลอดจนการเปนผูที่สามารถคิดและรับรูความหมายได  ไมสามารถแสดงความคิดเห็น และขาดทักษะ
ในการอาน

8. ขอเสนอแนะ
8.1 ขอเสนอแนะจากผลการวจิยั

1. ในเรือ่งของการสือ่สาร พบวา ในสถานศกึษา มปีญหาในการสือ่สารภาพรวมอยูในระดบัปานกลาง
โดยเฉพาะดานชองทางในการสือ่สาร  ดงันัน้  ฝายวชิาการควรไดรบัการปรบัปรงุถงึวธิกีารนาํเสนอขาวดานวชิาการ
ใหทัว่ถงึและสม่าํเสมอ ดวยรปูแบบทีเ่หมาะสม เชน ปายนเิทศ เอกสารสรปุเผยแพร เปนตน นอกจากนัน้ ควรได
พฒันาระบบการสือ่สารใหมคีวามรวดเรว็  ทัว่ถงึ  และมคีวามสม่าํเสมอ
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2. ดานผูรับสาร สถานศึกษาสวนใหญ มีปญหาในการรับขาวสารโดยคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง
ทัง้นีป้ญหาท่ีพบในการรบัขาวสารลาํดับแรกคอื  การขาดทกัษะในการฟง  ภาษาพดู  ตลอดจนการเปนผูทีส่ามารถ
คดิและรบัรูความหมายได  และปญหาในดานการรบัขาวสารทีพ่บในระดบันอยคอื  มทีศันคตทิีไ่มดตีอตนเอง เชน
ความเชื่อมั่น รวมท้ังบุคลิกภาพที่เปนที่นาเชื่อถือ จึงควรมีการพัฒนาระบบการนิเทศภายใน เพื่อพบปะชี้แจงให
เกดิความเขาใจตรงกนัตามหลกัการบรหิารแบบมสีวนรวม

3. วธิกีารทีใ่ชในการรบัขาวสารในสถานศกึษา มกีารสือ่สารทีผ่านชองทางทีเ่ปนลายลกัษณอกัษร คอื
หนงัสอืคาํสัง่ บนัทกึขอความ หนงัสอืเวยีน ประกาศคาํสัง่ จดหมายขาว  การสือ่สารทางวาจา สวนใหญ จะเปน
การสนทนาเปนรายบคุคล  การสนทนาเปนกลุม และการประชมุคณะกรรมการ (กลุมยอย)  สวนการสือ่สารผาน
ชองทางทีเ่กีย่วของกบัเทคโนโลยโีดยการใชโทรศพัทภายใน  การใชโทรศพัท  การใชเสยีงตามสาย  พบวา ระบบ
โทรศพัทภายในไมสะดวกสาํหรับใชในการสือ่สาร  ดงันัน้  สถานศกึษาควรไดมกีารพฒันาบคุลากร  ดานงานสารบรรณ
ใหสามารถจดัทาํหนงัสอืเวยีน  คาํสัง่  บนัทกึทางราชการไดอยางมปีระสทิธผิล  ทัง้รปูแบบและการใชภาษา  กาํหนด
แนวทางในการออกคาํสัง่ตางๆ ใหชดัเจนมกีารตรวจสอบกอนสือ่สารสูผูเกีย่วของ  รวมทัง้พฒันาการนเิทศภายใน
และจดับรรยากาศสิง่แวดลอมในการแลกเปลีย่นความคดิเหน็  ประชมุใหเอือ้ตอการแสดงความคดิเหน็ตามระบอบ
ประชาธปิไตยและหลกัการมสีวนรวม  และพฒันาเครือ่งมอืในการสือ่สารใหมปีระสทิธภิาพเพิม่ขึน้

8.2 ขอเสนอแนะในการทาํวจิยัครัง้ตอไป
1. ในการศึกษาวิจัยในครั้งตอไปควรศึกษาถึงวิธีการสื่อสาร ตลอดจนขั้นตอนของการสื่อสารภายใน

วทิยาลยัเทคนคิใหเหน็ถงึวธิกีาร  และขัน้ตอนของการสือ่สารตามสภาพการปฏบิตัจิรงิทีเ่ปนอยูดวย

2. ในการศึกษานอกจากจะศึกษาสภาพทั่วไปและปญหาในการสื่อสารแลว ยังควรศึกษาเพิ่มเติม
การศกึษาโดยแบงการศกึษาออกเปนดานๆ เชน  ดานการบรหิารงาน  ดานวชิาการ  ดานธรุการ  ดานการปกครอง
และดานการบริหาร เนื่องจากสภาพและปญหาในการสื่อสารในแตละดานนาจะมีความแตกตางกัน และจะทําให
ทราบถึงสภาพและปญหาท่ีแทจริงในแตละดานไดอยางครอบคลุม

3. ควรมีการศกึษารปูแบบและเทคโนโลยทีางการสือ่สารทีท่นัสมยั   เชน   คอมพวิเตอร   โทรทศัน
วงจรปด การสือ่สารระบบเครอืขาย และโทรสาร ถงึรปูแบบสภาพและปญหาในการใชรปูแบบการสือ่สารทีต่างกนั
เพือ่จะไดทราบถงึรปูแบบทีเ่หมาะสมกบัสภาพการสือ่สารภายในวทิยาลยัเทคนคิในแตละระดบั หรอืแตละวทิยาลยั
เทคนคิ  ซึง่จะทาํใหการปฏบิตังิานดานตางๆ ของสถานศกึษามปีระสทิธผิลมากยิง่ขึน้

4. ในการศกึษาครัง้นีศ้กึษาจากกลุมวทิยาลยัเทคนคิ  สงักดัสาํนกัคณะกรรมการการอาชวีศกึษา ในเขต
สถาบนัการอาชวีศกึษาภาคกลาง 1 ซึง่วทิยาลยัเทคนคิมกีารเปดการเรยีนการสอนอยูทัว่ประเทศในทกุภมูภิาค  ดงันัน้
ผูทีส่นใจในเรือ่งของการศกึษาสภาพและปญหาในการสือ่สารภายในองคกร  จงึควรนาํไปพจิารณาเพือ่ทาํการศกึษา
ตอไป
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