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บทคดัย่อ 

 
 การศึกษานี้มวีตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจยัการสื่อสารที่มผีลต่อประสทิธิภาพในการ
สื่อสาร ของขา้ราชการและบุคลากรองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัเชยีงราย ท าการเก็บขอ้มูลจาก
กลุ่มตวัอย่าง 250 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการวจิยั สถติทิี่ใช้ในการวเิคราะห์ 
ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าความถี่ ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน ท าการวเิคราะหข์อ้มูลโดย
ใชโ้ปรแกรมส าเรจ็รูปทางคอมพวิเตอร์ ผลการศกึษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ 
มอีายุ อยู่ในช่วงอายุ 25 – 30 ปี มรีะดบัการศกึษาระดบัปรญิญาตร ีเป็นขา้ราชการ มอีายุการ
ท างาน มากกว่า 6 ปี มรีูปแบบการสื่อสารแนวดิ่ง รูปแบบการสื่อสารแนวตัง้ และรูปแบบการ
สื่อสารแนวนอน อยู่ในระดบัมาก โดยประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานในดา้นความถูกตอ้งในการ
ปฏบิตังิาน การบรรลุวตัถุประสงคใ์นการปฏบิตังิาน และความส าเรจ็ตรงเวลาในการปฏบิตังิาน 
อยู่ในระดบัมากที่สุด ส าหรบัการทดสอบสมมุตฐิานปัจจยัการสื่อสารภายในองค์กรรูปแบบการ
สื่อสารแนวนอนมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์การบริหารส่ วน
จงัหวดัเชยีงรายมากทีสุ่ด  

 
ค าส าคญั : การสือ่สาร, ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิาน, องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั 

ABSTRACT 

 

 The purpose of this study was to study the communication factors affecting 
communication efficiency. of civil servants and personnel of Chiang Rai Provincial 
Administrative Organization Data were collected from a sample of 250 people using 
questionnaires as a research tool. The statistics used in the data analysis were frequency, 



percentage, mean, standard deviation. Data analysis was performed using computer 
software packages. 

 The results showed that Most of the samples were female, aged between 25-30 
years old, having a bachelor's degree. be a civil servant Working life more than 6 years. 
Vertical communication style Vertical communication style and horizontal communication 
style at a high level The efficiency of the work in the accuracy of work. Achievement of 
operational objectives and success on time in operation at the highest level For the 
hypothesis testing of internal communication factors, the horizontal communication model 
had the most effect on the efficiency of personnel in Chiang Rai Provincial Administrative 
Organization. 
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บทน า 

ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

 กล่าวถึง “การสื่อสาร (Communication)” นับว่าเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิต

ของมนุษย์ โดยในแต่ละวันมนุษย์ใช้การสื่อสารเพื่อถ่ายทอดความคิด ความต้องการ ความรู้สึกไป

พร้อมกับการส่งต่อเรื่องราวต่าง ๆ ของตนไปสู่บุคคลอื่น และสังคม ซึ่งทำให้มนุษย์สามารถดำรงอยู่

ร่วมกันได้ นอกจากนี้ การสื่อสารยังเปรียบเสมือนเส้นใยของสังคมในแง่มุมของกระบวนการที่ใช้

เชื่อมโยงสานสร้างความสัมพันธ์ สืบทอดพัฒนา เรียนรู้ และรับรู้วัฒนธรรมซึ่งกันและกันของผู้คน อัน

นำไปสู่การเป็นสังคมที่เจริญก้าวหน้าในทุกด้าน 

ดังกล่าว จะเห็นได้ถึงความสำคัญของการสื่อสารที่มีบทบาทอย่างมากต่อการอยู่ร่วมกันเป็น

กลุ่มสังคมของมนุษย์ เช่นเดียวกับ “องค์กร (Organization)” ที่ถือว่าเป็นหนึ่งในรูปแบบสังคมแห่ง

การรวมตัวอยู่ด้วยกันของมนุษย์จำนวนหนึ่ง ซึ่ง ณัฏฐ์ชุดา วิจิตรจามรี (2558 : 3) ได้จำกัดความว่า 

องค์กรคือ หน่วยงานที่มีการรวบรวมบุคคลเพื่อทำกิจกรรมร่วมกัน ต้องมีการอยู่ร่วมกันด้วยความ

พยายามขจัดความแตกต่าง หรือลดความไม่เข้าใจระหว่างกัน เพื่อการบรรลุเป้าหมายสูงสุดของกลุ่ม

อย่างสร้างสรรค์ ทว่า การจะบรรลุซึ่งเป้าหมายภายใต้สังคมองค์กรที่มีการแบ่งระดับชั้นและหน้าที่นั้น 

ไม่สามารถกระทำได้เพียงลำพัง โดยปราศจากการประสานสัมพันธ์กับผู้อื่น ฉะนั้น การสื่อสารจึงเป็น

ปัจจัยที่ส่งผลอย่างมีนัยสำคัญต่อการขับเคลื่อนงานสู่เป้าหมายความสำเร็จร่วมกันของบุคคลในองค์กร 

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าการสื่อสารจะมีบทบาทสำคัญต่อการผลักดันองค์กรให้บรรลุเป้าหมายได้ 

แต่การสื่อสารที่ดีนั้นย่อมต้องเป็นการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ กล่าวคือ ผู้สื่อสารต้องมีทักษะในการ



สื่อสารที่ดี มีความถูกต้องชัดเจน อันส่งผลต่อการสร้างความเข้าใจที่ตรงกัน และลดความขัดแย้งต่อกัน 

ดังที่ ณฐอร กีรติลาภิน (2561) ได้ศึกษาเรื่องการสื่อสารในองค์กรสาธารณสุข โดยเลือกศึกษาการ

สื่อสารในโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ที่มีจำนวนบุคลากรจำนวน 1,217 คน ทั้งยังมี

หน่วยงานภายในแยกออกเป็นหน่วยงานย่อยอีกมากมาย ซึ่งพบว่า การมีบุคลากรที่มีความแตกต่าง

ทางสังกัดหน่วยงาน เพศ อายุ รวมถึงประสบการณ์การทำงาน ส่งผลต่อกระบวนการสื่อสารที่มีปัญหา 

และขาดประสิทธิภาพทั้งในระดับผู้บริหารสู่บุคลากรผู้ปฏิบัติ ระหว่างบุคลากรผู้ปฏิบัติสู่ผู้บริหาร และ

บุคลากรผู้ปฏิบัติด้วยกันเอง ทำให้เกิดความขัดแย้ง ความเข้าใจไม่ตรงกัน ความไม่พึงพอใจในการ

ทำงาน และการไม่สามารถบรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้ 

สอดคล ้องก ับท ี ่  Visser (2000, อ ้ างถ ึ ง ใน  Samuel C., 2552 : 223) กล ่ าวว ่ า  การ

ติดต่อสื่อสารระหว่างกันภายในองค์กร เป็นการสื่อสารระหว่างบุคคลในองค์กร (Interpersonal 

Communication in Organization) โดยเป็นไปตามความสัมพันธ์กับเป้าหมายทางธุรกิจ โครงสร้าง

องค์กร และหน้าที่ ซึ่งความสำเร็จขององค์กรนั้นวัดได้จากผลสำเร็จจากการสื่อสารภายในองค์กร 

ฉะนั้นจะเห็นได้ว่า ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากทั้งปัจจัยส่วน

บุคคล และกระบวนการสื่อสารภายในองค์กรที่มีความเชื่อมโยงกันในแง่มุมการส่งผลต่อกันและกัน 

เช่น หากบุคคลมีลักษณะทางประชากรศาสตร์ต่างกัน ก็จะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานที่

ต่างกัน และหากบุคคลมีความเข้าใจในการสื่อสารที่ดี ก็จะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานที่

สำเร็จลุล่วงได้ดี  

เช่นเดียวกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีขนาด

ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย และมีจังหวัดละหนึ่งแห่ง ยกเว้นกรุงเทพมหานครที่เป็นการปกครอง       

ส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัด มีเขตพื้นที่รับผิดชอบครอบคลุมทั้งจังหวัด 

และจัดตั้งขึ้นเพื่อบริการสาธารณประโยชน์ในเขตจังหวัด รวมถึงช่วยเหลือพัฒนางานของหน่วยงาน

ส่วนท้องถิ่น เช่น เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ตลอดจนทำหน้าที่ประสานแผนพัฒนา

ท้องถิ่นเพื่อไม่ให้งานซ้ำซ้อน (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, 2560) นอกจากนี้ องค์การบริหาร

ส่วนจังหวัด (อบจ.) ยังมีอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และ

ที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ 5 พ.ศ. 2562 อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอน

การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  ซึ่งกำหนดให้องค์การบริหารส่วน

จังหวัดมีอำนาจหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของ

ตนเอง อำนาจหน้าที่ตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) และอำนาจหน้าที่ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 2 

(พ.ศ. 2541) (องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช, 2556) 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2


ดังที่กล่าวเห็นได้ว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ถือเป็นหนึ่งในหน่วยทางสังคมที่เรียกว่า 

องค์กร ซึ่งมีทั้งรูปแบบการบริหารจัดการตนเอง มีโครงสร้างหน่วยงาน โครงสร้างอำนาจหน้าที่ และ

โครงสร้างทางบุคลากรตามระเบียบกฎหมายที่ชัดเจน ฉะนั้น จึงนำมาสู่ความสนใจของผู้ศึกษาในการ

ค้นคว้าอิสระครั้งนี้ที่ต้องการศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล กับ ปัจจัยการสื่อสารภายในองค์กรที่ส่งผลต่อ

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร ทั้งนี้ ผู้ศึกษาจะเลือกศึกษาการสื่อสารในองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดเชียงรายเป็นสำคัญ เนื่องจากเป็นหน่วยงานที่ผู้ศึกษาปฏิบัติงานอยู่ภายในองค์กร และเป็น

บุคลากรผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการสื่อสาร การปฏิบัติงาน รวมถึงการประสานงาน

ภายในองค์กรโดยตรง 

วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

1. เพื่อศกึษาปัจจยัส่วนบุคคล ของขา้ราชการและบุคลากรในองค์การบรหิารส่วนจงัหวดั

เชยีงราย  

2. เพือ่ศกึษาปัจจยัการสือ่สารภายในองคก์ร ของขา้ราชการและบุคลากรในองคก์ารบรหิาร

สว่นจงัหวดัเชยีงราย 

3. เพือ่ศกึษาปัจจยัสว่นบุคคลทีส่่งผลต่อประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของขา้ราชการและ

บุคลากรในองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัเชยีงราย 

4. เพื่อศกึษาปัจจยัการสื่อสารภายในองคก์รที่มผีลต่อประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของ

ขา้ราชการและบุคลากรในองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัเชยีงราย 

สมมติฐานของการศึกษา 

1. ปัจจยัสว่นบุคคล สง่ผลต่อประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของบุคลากรในองคก์ารบรหิาร

สว่นจงัหวดัเชยีงราย  

2. ปัจจยัการสื่อสารภายในองคก์รส่งผลต่อประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของบุคลากรใน

องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัเชยีงราย 

ประโยชน์ของผลการวิจยั 

1. ไดท้ราบถงึปัจจยัส่วนบุคคล ของขา้ราชการและบุคลากรในองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั

เชยีงราย  

2. ได้ทราบถึงปัจจยัการสื่อสารภายในองค์กร ของข้าราชการและบุคลากรในองค์การ

บรหิารสว่นจงัหวดัเชยีงราย 



3. ได้ทราบถงึปัจจยัส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อประสทิธิภาพในการปฏิบตัิงานของข้าราชการ

และบุคลากรในองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัเชยีงราย 

4. ไดท้ราบถงึปัจจยัการสื่อสารภายในองคก์รทีม่ผีลต่อประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของ

ขา้ราชการและบุคลากรในองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัเชยีงราย 

5. เพื่อน าผลการศึกษาไปปรบัใช้เป็นแนวทางในการบรหิารจดัการให้เกิดประสทิธภิาพ 

ในการปฏบิตังิานมากขึน้ 

 

ขอบเขตของการวิจยั 

ขอบเขตด้านประชากร  

ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ คอื ขา้ราชการและบุคลากรองค์การบรหิารส่วนจงัหวดั
เชยีงรายจ านวนบุคลากรทัง้หมด 668 คน มาค านวณขนาดกลุ่มตวัอย่างด้วยวธิขีอง Yamane 
(พสิณุ ฟองศร,ี 2557) ก าหนดความคลาดเคลื่อน รอ้ยละ 5 ไดก้ลุ่มตวัอย่าง จ านวน 250   

ขอบเขตด้านเน้ือหา  

ผูศ้กึษาจะท าการศกึษาปัจจยัส่วนบุคคลของบุคลากร และรูปแบบการสื่อสาร ในแง่มุม
ของการส่งผลต่อประสทิธภิาพการปฏบิตังิานของบุคลากร โดยอาศยักรอบแนวคดิ กฎระเบยีบ
เกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แนวคิดเกี่ยวกับลักษณะประชากรศาสตร์ ทฤษฎีการ
สือ่สารในองคก์าร แนวคดิโครงสรา้งการสือ่สารภายในองคก์าร หลกัการสือ่สารทีม่ปีระสทิธภิาพ 
และแนวคดิเกีย่วกบัประสทิธภิาพการปฏบิตังิานของบุคลากร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กรอบการวิจยั 

    

 

วิธีการด าเนินการวิจยั 

 1. การวจิยัครัง้นี้ผู้วจิยัได้ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเก็บรวบรวมขอ้มูลของ
ขา้ราชการและบุคลากรองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัเชยีงราย โดยใชว้ธิกีารสุ่มกลุ่มตวัอย่างแบบ
เจาะจง แบบสอบถามประกอบดว้ย ทัง้หมด 4 ส่วน ดงันี้ ส่วนที ่1 แบบสอบถามเกี่ยวกบัขอ้มูล
สภาพทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม   ประกอบดว้ย เพศ อายุ การศกึษา ต าแหน่ง หน่วยงาน 
อายุการท างาน, สว่นที ่2 แบบสอบถามประสทิธภิาพในการสือ่สารภายในองคก์รของขา้ราชการ
และบุคลากรองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัเชยีงราย โดยการระดบัประสทิธภิาพในการสื่อสารของ
ขา้ราชการและบุคลากรองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัเชยีงรายโดยใชว้ธิกีารสร้างแบบของ Likert 
ซึ่งก าหนดระดบัประสทิธิภาพในการสื่อสารออกเป็น 5 ระดบั, ส่วนที่ 3 แบบสอบถามรูปแบบ
การสื่อสารภายในองค์กรของขา้ราชการและบุคลากรองค์การบรหิารส่วนจงัหวดัเชยีงราย ม ี3 
ส่วน ดังนี้ การสื่อสารแนวดิ่ง (Downward communication), การสื่อสารแนวตัง้ (Upward 
communication) และการสื่อสารแนวนอน (Horizontal communication) โดยใช้วิธีการสร้าง
แบบของ Likert ซึ่งก าหนดระดบัประสทิธิภาพในการสื่อสารออกเป็น 5 ระดบั, ส่วนที่ 4 เป็น
แบบสอบถามประสทิธิภาพในการปฏบิตังิานของข้าราชการและบุคลากรองค์การบรหิารส่วน

ปัจจัยส่วนบุคคล 
-  เพศ 
-  อายุ 
-  การศึกษา 
-  ตำแหน่ง 
-  สังกัดหน่วยงาน 
-  อายุการทำงาน 
 
 
 

ปัจจัยการสื่อสารภายในองค์กร 
- ประสิทธิภาพในการสื่อสาร 
- รูปแบบการสื่อสาร 

- การสื่อสารแนวดิ่ง 
- การสื่อสารแนวตั้ง 
- การสื่อสารแนวนอน 

 

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

ของบุคลากรในองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดเชียงราย 

- ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

- ความถูกต้องในการปฏิบัติงาน 

- การบรรลุวัตถุประสงค์ในการ

ปฏิบัติงาน 

 
 



จงัหวดัเชยีงราย  โดยใชว้ธิกีารสรา้งแบบของ Likert ซึง่ก าหนดระดบัประสทิธภิาพในการสื่อสาร
ออกเป็น 5 ระดบั 
 2. ขัน้ตอนการสร้างเครื่องมอืที่ใช้ในการวจิยั ได้ด าเนินการสร้างแบบสอบถาม และมี
การตรวจคุณภาพจากผูเ้ชีย่วชาญก่อนเริม่ท าการรวบรวมขอ้มลู 
 3. เมื่อผ่านการตรวจสอบคุณภาพความเทีย่งตรง และค่าความเชื่อมัน่ของแบบสอบถาม 
จากนัน้ท าการเกบ็รวบรวมขอ้มลูจรงิกบัประชากรกลุ่มตวัอย่างทีก่ าหนดไว ้250 คน 
 4. ผู้วจิยัได้ท าการวเิคราะห์ข้อมูลและทดสอบสมมติฐานการศึกษาปัจจยัการสื่อสาร
ภายในองคก์รทีม่ผีลต่อปฏบิตัภิาพในการปฏบิตังิานของขา้ราชการและบุคลากรองคก์ารบรหิาร
ส่วนจงัหวดัเชยีงรายจากแบบสอบถามที่รวบรวมมา โดยใช้สถติเิชงิพรรณนา ไดแ้ก่ ค่ารอ้ยละ 
(Percentage), ค่าความถี่  (Frequency), ใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) และสถติทิดสอบ ได้แก่ สถติอินุมาน (Inferential Statistics) เพื่อศกึษา
ปัจจยัส่วนบุคคลที่มผีลต่อประสทิธิภาพในการปฏิบตัิงานของบุคลากรในองค์การบรหิารส่วน
จงัหวดัเชยีงรายจ าแนกตามเพศ ใช้การวเิคราะห์ขอ้มูลโดย สถติ ิT - test และวเิคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดยีว F-test (One-way ANOVA) เพื่อทดสอบความแตกต่างถ้ามคีวามแต่ต่างจะ
ท าการเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่ภายหลงัการทดสอบรวมเมื่อความแปรปรวนของคะแนนของกลุ่มที่
ต้องการเปรียบเทียบไม่ต่างกัน  (Scheffe’ Test) และใช้สถิติถดถอยพหุคูณ (Multiple 
Regression) เพือ่ศกึษาปัจจยัการสือ่สารภายในองคก์รทีส่ง่ผลตอ่ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิาน
ของขา้ราชการและบุคลากรองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัเชยีงราย 
 

ผลการวิจยั 
การวเิคราะหปั์จจยัส่วนบุคคล พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ จ านวน 148 

คน คดิเป็นร้อยละ 58.7 และเพศชายร้อยละ 41.3 ส่วนใหญ่มอีายุ อยู่ในช่วงอายุ 25 – 30 ปี  
จ านวน 88 คน  คดิเป็นร้อยละ 34.9 โดยส่วนใหญ่มรีะดบัการศกึษาระดบัปรญิญาตร ีจ านวน 
180 คน คดิเป็นรอ้ยละ 71.4 ทัง้นี้สว่นใหญ่เป็นขา้ราชการ จ านวน 147 คน คดิเป็นรอ้ยละ 58.3 
และสว่นใหญ่มอีายุการท างาน มากกว่า 6 ปี จ านวน 105 คน คดิเป็นรอ้ยละ 41.7  

ปัจจยัการสื่อสารภายในองค์กรของข้าราชการและบุคลากรในองค์การบริหารส่วน
จงัหวดัเชยีงราย ผูต้อบแบบสอบถามมรีะดบัปัจจยัการสือ่สารภายในองคก์รโดยรวมในระดบัมาก 
เมื่อวเิคราะห์รายด้าน พบว่า รูปแบบการสื่อสารแนวนอน อยู่ในระดบัมากที่สุด เท่ากบั 4.33 
(S.D. = 0.52) รองลงมาดา้นประสทิธภิาพในการสือ่สาร เท่ากบั 4.32 (S.D. = 0.50) ล าดบัต่อไป
รูปแบบการสื่อสารแนวดิง่ เท่ากบั 4.12 (S.D. = 0.53)  และรูปแบบการสื่อสารแนวตัง้ เท่ากบั 
4.05 (S.D. = 0.64) 

 
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการและบุคลากรในองค์การบริหารส่วน

จงัหวดัเชยีงราย ผูต้อบแบบสอบถามมรีะดบัประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานโดยรวมในระดบัมาก



ทีสุ่ด เมื่อวเิคราะหร์ายดา้น พบว่า ความส าเรจ็ตรงเวลาในการปฏบิตังิาน อยู่ในระดบัมากที่สุด 
เท่ากบั 4.54 (S.D. = 0.42) รองลงมาความถูกตอ้งในการปฏบิตังิาน เท่ากบั 4.53 (S.D. = 0.46) 
และการบรรลุวตัถุประสงคใ์นการปฏบิตังิาน เท่ากบั 4.37 (S.D. = 0.46) 
 
ผลการทดสอบสมมติฐานข้อท่ี 1  

สมมติฐานข้อที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคล ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการและบุคลากรในองค์การบรหิารส่วนจงัหวดัเชียงราย จ าแนกตาม เพศ อายุ ระดบั
การศกึษา ต าแหน่ง อายุการท างาน 

ข้าราชการและบุคลากรในองค์การบรหิารส่วนจงัหวดัเชียงราย ที่มเีพศต่างกนัไม่ได้
สง่ผลต่อประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานทีต่่างกนั 

ข้าราชการและบุคลากรในองค์การบรหิารส่วนจงัหวดัเชียงราย ที่มอีายุแตกต่างกนัมี
ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานมคีวามแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติ ิทีร่ะดบั 0.05 เมื่อ
พบความแตกต่างท าการทดสอบเป็นรายคู่ โดย Sheffe’ Test พบว่า ขา้ราชการและบุคลากรใน
องค์การบรหิารส่วนจงัหวดัเชยีงราย ที่มชี่วงอายุ 36 - 40 ปี มปีระสทิธภิาพในการปฏบิตัิงาน
แตกต่างจาก คนในช่วงอายุ 25 - 30 ปี และช่วงอายุ 31 – 35 ปี อย่างมนีัยยะส าคญัทางสถติทิี่
ระดบั 0.05 ช่วงอายุ  25 -35 ปี มปีระสทิธภิาพในการปฏบิตังิาน มากกว่า ช่วงอายุ 36 - 40 ปี 
อย่างมนีัยส าคญัทางสถติิที่ระดบั 0.05 ช่วงอายุ 31 - 35 ปี มปีระสทิธิภาพในการปฏิบตัิงาน 
มากกว่า ช่วงอายุ 36 - 40 ปี อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

ขา้ราชการและบุคลากรในองค์การบรหิารส่วนจงัหวดัเชยีงราย ที่มกีารศกึษาแตกต่าง
กนัมปีระสทิธภิาพในการปฏบิตังิานมคีวามแตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิทีร่ะดบั 0.05 

เมื่อพบความแตกต่างท าการทดสอบเป็นรายคู่ โดย Sheffe’ Test พบว่า ขา้ราชการและ
บุคลากรในองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัเชยีงรายที่มกีารศกึษาระดบัปรญิญาตตร ีจะมรีะดบัการ
ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิาน แตกต่างจาก คนทีม่รีะดบัการศกึษาระดบั การศกึษาปวช./ปวส. 
และการศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดย ระดับ
การศกึษาระดบั ปรญิญาตร ีจะมรีะดบัประสทิธภิาพในการปฏบิตังิาน มากกว่า ระดบัปวช./ปวส. 
และระดบัสงูกว่าปรญิญาตร ีอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

ขา้ราชการและบุคลากรในองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัเชยีงราย ทีม่ทีีม่ตี าแหน่งแตกต่าง
กนัมปีระสทิธภิาพในการปฏบิตังิานมคีวามแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติ ิทีร่ะดบั 0.05 
เมื่อพบความแตกต่างท าการทดสอบเป็นรายคู่ โดย Sheffe’ Test พบว่า ขา้ราชการและบุคลากร
ในองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัเชยีงราย ทีม่ตี าแหน่ง ขา้ราชการ จะมรีะดบัการประสทิธภิาพใน
การปฏบิตังิาน แตกต่างจาก ต าแหน่งลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างทัว่ไป อย่างมนีัยส าคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 โดย ต าแหน่ง ขา้ราชการ จะมรีะดบัประสทิธภิาพในการปฏบิตังิาน น้อย
กว่า ต าแหน่งลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างทัว่ไป อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05  



ต าแหน่ง พนักงานจา้งตามภารกจิ จะมรีะดบัประสทิธภิาพในการปฏบิตังิาน น้อยกว่า ต าแหน่ง
ลูกจา้งประจ า และพนกังานจา้งทัว่ไป อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

ขา้ราชการและบุคลากรในองค์การบรหิารส่วนจงัหวดัเชยีงราย ที่มทีี่มอีายุการท างาน
แตกต่างกนัมปีระสทิธิภาพในการปฏิบตัิงานมคีวามแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ ที่
ระดบั 0.05 เมื่อพบความแตกต่างท าการทดสอบเป็นรายคู่ โดย Sheffe’ Test พบว่า ขา้ราชการ
และบุคลากรในองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัเชยีงรายที่มอีายุการท างานน้อยกว่า 1 ปี จะมรีะดบั
การประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน แตกต่างจาก คนที่มีอายุการท างาน 1 – 3 ปี, อายุการ
ท างาน 4 – 6 ปี และอายุการท างานมากกว่า 6 ปี อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั 0.05 โดย 
อายุการท างาน น้อยกว่า 1 ปี จะมีระดบัประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน น้อยกว่า อายุการ
ท างาน 1 – 3 ปี และอายุการท างาน 4 – 6 ปี อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั 0.05 อายุการ
ท างาน 1 – 3 ปี จะมรีะดบัประสทิธภิาพในการปฏบิตังิาน มากกว่า อายุการท างาน มากกว่า 6 
ปี อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

 
ผลการทดสอบสมมติฐานข้อท่ี 2 

 สมมติฐานข้อที่ 2 ปัจจยัการสื่อสารภายในองค์กรที่มผีลประสทิธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนจงัหวดัเชียงรายผลการทดสอบสมมติฐานใน
ภาพรวมพบว่า ปัจจยัการสื่อสารภายในองค์กรส่งผลต่อประสทิธิภาพในการปฏิบตัิงานของ
บุคลากรในองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัเชยีงราย  และเมื่อพจิารณาเป็นรายด้าน พบว่า รูปแบบ
การสื่อสารแนวนอน มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการและบุคลากรใน
องค์การบรหิารส่วนจงัหวดัเชียงรายมากที่สุด รองลงมาคอืรูปแบบการสื่อสารแนวตัง้ อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิี ่ 

ที่ระดบั 0.05 ส่วนด้านประสทิธิภาพในการสื่อสารและรูปแบบการสื่อสารแนวดิ่งไม่มี
ความสมัพนัธ์กบัประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของขา้ราชการและบุคลากรองคก์ารบรหิารสว่น
จงัหวดัเชยีงราย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



อภิปรายผล 
 

จากผลการศึกษาปัจจัยการสื่อสารภายในองค์กรที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏบิตังิานของขา้ราชการองค์การบรหิารส่วนจงัหวดัเชียงราย สามารถสรุปประเด็นส าคญัได้
ดงันี้ สมมตฐิานขอ้ที ่1 ปัจจยัส่วนบุคคล ส่งผลต่อประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของขา้ราชการ
และบุคลากรในองค์การบรหิารส่วนจงัหวดัเชียงราย จ าแนกตาม เพศ อายุ ระดบัการศึกษา 
ต าแหน่ง อายุการท างาน จากการทดสอบสมมตฐิานพบว่า ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ อายุ ระดบั
การศกึษา ต าแหน่ง อายุการท างาน ส่งผลต่อประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของขา้ราชการและ
บุคลากรในองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัเชยีงราย ซึ่งสอดคลอ้งกบั งานวจิยัของ บูรณี สุรยิะไชย, 
(2563) ศกึษาปัจจยัที่มผีลต่อประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของเจา้หน้าที่กรมศุลกากร พบว่า 
ผลวิเคราะห์ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกันของเจ้าหน้าที่กรทศุลกากรมีผลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน และยงัสอดคล้องกับทฤษฎีของ วชิรวชัร งาม
ละม่อม, (2558) ลกัษณะทางดา้นประชากรศาสตร ์เป็นความหลากหลายดา้นภูมหิลงัของบุคคล 
ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ลกัษณะโครงสร้างของร่างกาย ความอาวุโสในการท างาน เป็นต้น 
โดยจะแสดงถึงความเป็นมาของแต่ละบุคคลจากอดีตถึงปัจจุบัน ดงันัน้ในหน่วยงานหรือใน
องค์กรต่าง ๆ ที่ประกอบด้วยพนักงาน หรือบุคลากรในระดบัที่แตกต่างกัน ย่อมมีลักษณะ
พฤตกิรรมการแสดงออกทีแ่ตกต่างกนัตามไปดว้ย 

 
สมมตฐิานขอ้ที ่2 ปัจจยัการสือ่สารภายในองคก์รทีม่ผีลประสทิธภิาพในการปฏบิตังิาน

ของบุคลากรในองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัเชยีงราย ในภาพรวม 
 จากการทดสอบสมมติฐานพบว่า  ตัวแปรต้น ปัจจัยการสื่อสารภายในองค์กร  
รูปแบบการสื่อสารแนวตัง้ และรูปแบบการสื่อสารแนวนอน มีผลต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏบิตังิานของขา้ราชการและบุคลากรในองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัเชยีงรายมากทีสุ่ด อย่างมี
นัยส าคญัทางสถติทิี ่ที่ระดบั 0.05 ซึ่งสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ วรวงษ์ เอี่ยมส าอางค์, (2557) 
ศกึษารปูแบบการตดิต่อสือ่สาร ภายในและภายนอกองคก์ร ทีส่ง่ผลต่อประสทิธผิลในการท างาน
ของพนักงานระดบัปฏบิตักิารในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า การตดิต่อสื่อสารภายในองค์กร
ดา้นการสื่อสารแนวนอน และการตดิต่อสือ่สารภายนอกองคก์รดา้นผูส้ง่สาร มผีลต่อประสทิธผิล
ในการท างานของพนักงานระดบัปฏบิตักิารทีร่ะดบันัยส าคญัทางสถติ ิ0.05 และยงัสอดคลอ้งกบั
งานวจิยัของ พนิดา เกรยีงทวทีรพัย ์และสุรมงคล นิ่มจติต์, (2561) ศกึษารูปแบบการสื่อสารทีม่ี
ความสมัพนัธ์กับประสิทธิภาพการท างานภายในองค์กร  : กรณีศึกษา ส านักงานบริหารหนี้
สาธารณะ พบว่า รูปแบบการสื่อสารแบบแนวล่างขึ้นบน บุคลากรมกีารใช้งานการสื่อสารแบบ
แนวนอนในระดบัมาก และมคีวามสมัพนัธ์กบัประสทิธภิาพการท างานในระดบัปานกลาง เป็น
การสือ่สารจากผูป้ฏบิตังิานไปยงัผูบ้งัคบับญัชา 



ปัจจยัการสื่อสารภายในองค์กรที่มผีลประสทิธิภาพในการปฏิบตัิงานของบุคลากรใน
องค์การบริหารส่วนจงัหวดัเชียงราย เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า รูปแบบการสื่อสาร
แนวนอนมผีลต่อประสิทธภิาพในการปฏบิตังิานของขา้ราชการและบุคลากรในองค์การบรหิาร
สว่นจงัหวดัเชยีงรายมากทีสุ่ด อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิี ่ทีร่ะดบั 0.05 ซึง่อาจเป็นเพราะ เพือ่น
ร่วมงานในองคก์รยอมรบัฟังความคดิเหน็และใหค้วามร่วมมอืในการปรกึษาหารอืในปฏบิตังิาน
เป็นอย่างด ีซึ่งสอดคลอ้งกบัผลงานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้งของ วรวงษ์ เอีย่วส าอาง, (2558, บทคดัย่อ) 
ได้กล่าวว่า การศึกษารูปแบบการติดต่อสื่อสาร ภายในและภายนอกองค์กรที่ส่งผลต่อ
ประสทิธิภาพผลในการท างานของพนักงานระดบัปฏิบตัิการในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการ
พจิารณาเป็นรายดา้นพบว่า การตดิต่อสือ่สารภายในองคก์ร ทีส่ง่ผลต่อประสทิธผิลในการท างาน 
อยู่ในระดบัเหน็ดว้ยมาก ไดแ้ก่ ดา้นการตดิต่อสื่อสารจากบนลงล่าง ดา้นการตดิต่อสื่อสารจาก
ล่างขึน้บน และดา้นการตดิต่อสื่อสารแนวนอน โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.05, 3.99 และ 3.97 และ
มคี่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.48, 0.49 และ 0.54 และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ รชันก 
เชื้อแพทย์, (2563) ไดศ้กึษาเกี่ยวกบัรูปแบบการสื่อสารภายในองคก์รทีม่ปีระภาพสทิธภิาพของ
บรษิทัในนิคมอุตสาหกรรมโรจนะ จงัหวดัพระนครศรอียุธยา ผลการพจิารณาระดบัรูปแบบการ
สือ่สารภายในองคก์รทีม่ปีระสทิธภิาพ ดา้นการสือ่สารแบบแนวนอน ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก 
อาจเป็นเพราะ เพื่อนร่วมงานในองค์กรยอมรับฟังความคิดเห็นและให้ความร่วมมือในการ
ปรกึษาในปฏบิตังิานเป็นอย่างด ี

 
 

ข้อเสนอแนะ 
 

1. จากการวเิคราะหปั์จจยัส่วนบุคคล พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ มอีายุ 
อยู่ในช่วงอายุ 25 – 30 ปี มรีะดบัการศกึษาระดบัปรญิญาตร ีเป็นขา้ราชการ มอีายุการท างาน 
มากกว่า 6 ปี จะเหน็ไดว้่าผู้หญิงวยัท างานที่เป็นขา้ราชการและมปีระสบการณ์การท างานจะมี
รูปแบบการสื่อสารภายในองค์กรที่มปีระสทิธภิาพ ดงันัน้ผู้บรหิารองค์กรควรพฒันาทกัษะการ
สือ่สารใหข้า้ราชการและบุคลากรในต าแหน่งอื่นๆ มากขัน้ 

2. จากการวิเคราะห์ปัจจยัการสื่อสารภายในองค์กรของข้าราชการและบุคลากรใน
องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัเชยีงราย พบว่า ขา้ราชการและบุคลากรองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั
เชียงรายมปัีจจยัการสื่อสารภายในองค์กรทัง้ในด้านประสทิธภิาพ รูปแบบการสื่อสารแนวดิง่ 
รปูแบบการสือ่สารแนวตัง้ และรปูแบบการสือ่สารแนวนอน ในระดบัมาก ดงันัน้ผูบ้รหิารสามารถ
น าขอ้มลูไปใชใ้นก าหนดเป้าหมายในการพฒันาองคก์รใหม้ปีระสทิธภิาพมากขึน้ 

3. จากการวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการและบุคลากรใน
องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัเชยีงราย พบว่า ขา้ราชการและบุคลากรองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั
เชียงรายมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในระดับมากที่สุด ทัง้ในด้านความถูกต้องในการ



ปฏบิตังิาน การบรรลุวตัถุประสงคใ์นการปฏบิตังิาน และความส าเรจ็ตรงเวลาในการปฏบิตังิาน 
อยู่ในระดับ มากที่สุด ดังนัน้ผู้บริหารสามารน าข้อมูลนี้ เพื่อพัฒนาขับเคลื่อนองค์กรให้มี
ประสทิธภิาพมากขึน้ 

4. จากการวิเคราะห์ปัจจัยการสื่อสารภายในองค์กรที่มีผลประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย พบว่า ตัวแปรต้น มีผลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนจังหวดัเชียงราย  เรียง
ตามล าดับดังนี้  รูปแบบการสื่อสารแนวนอน มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
ขา้ราชการและบุคลากรในองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัเชยีงรายมากทีสุ่ด รองลงมาคอืรปูแบบการ
สื่อสารแนวตัง้ ล าดบัต่อไปคอื ประสทิธภิาพมรการสื่อสาร และรูปแบบการสื่อสารแนวดิง่ ดงันัน้ 
ผูบ้รหิารต้องปรบัปรุงรูปแบบการสื่อสารแนวดิง่หรอืการสื่อสารจากผูบ้รหิารลงไปสู่ผูป้ฏบิตัใิห้ดี
ขึน้ และจะสง่ผลใหป้ระสทิธภิาพในการสือ่สารเพิม่ขึน้ดว้ย 

 
ข้อเสนอแนะงานวิจยัครัง้ต่อไป 

1. ควรขยายผลการศกึษา เรื่องปัจจยัการสื่อสาร ช่องทางการสื่อสาร การสื่อสารแบบ
ออนไลน์ ทีส่ง่ผลต่อประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของขา้ราชการและบุคลากรหน่วยงานภาครฐั 

2. ควรขยายผลการศกึษาประสทิธภิาพการสือ่สารในดา้นอื่นๆ ใหเ้กดิการพฒันาองคก์ร
ในหลายๆ ดา้นเพือ่ใชใ้นการพฒันาศกัยภาพขององคก์รต่อไป 
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