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บทคัดย่อ
การศึกษานี้มวี ตั ถุ ประสงค์เ พื่อศึกษาปั จจัยการสื่อ สารที่มผี ลต่อ ประสิทธิภาพในการ
สื่อสาร ของข้าราชการและบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ทาการเก็บข้อมูลจาก
กลุ่มตัวอย่าง 250 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่องมือในการวิจยั สถิตทิ ่ใี ช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน ทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดย
ใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง
มีอายุ อยู่ในช่วงอายุ 25 – 30 ปี มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี เป็ นข้าราชการ มีอายุการ
ทางาน มากกว่า 6 ปี มีรูปแบบการสื่อสารแนวดิ่ง รูปแบบการสื่อสารแนวตัง้ และรูปแบบการ
สื่อสารแนวนอน อยู่ในระดับมาก โดยประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านในด้านความถูกต้องในการ
ปฏิบตั งิ าน การบรรลุวตั ถุประสงค์ในการปฏิบตั งิ าน และความสาเร็จตรงเวลาในการปฏิบตั งิ าน
อยู่ในระดับมากที่สุด สาหรับการทดสอบสมมุตฐิ านปั จจัยการสื่อสารภายในองค์กรรูปแบบการ
สื่อ สารแนวนอนมีผ ลต่อ ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุค ลากรในองค์การบริหารส่ ว น
จังหวัดเชียงรายมากทีส่ ุด
คาสาคัญ : การสือ่ สาร, ประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ าน, องค์การบริหารส่วนจังหวัด

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.
Keywords: communication, operational efficiency, Provincial Administrative Organization
บทนา
ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
กล่าวถึง “การสื่อสาร (Communication)” นับว่าเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิต
ของมนุษย์ โดยในแต่ละวันมนุษย์ใช้การสื่อสารเพื่อถ่ายทอดความคิด ความต้องการ ความรู้สึกไป
พร้อมกับการส่งต่อเรื่องราวต่าง ๆ ของตนไปสู่บุคคลอื่น และสังคม ซึ่งทำให้มนุษย์สามารถดำรงอยู่
ร่วมกันได้ นอกจากนี้ การสื่อสารยังเปรียบเสมื อนเส้นใยของสังคมในแง่มุมของกระบวนการที่ใช้
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
สอดคล้ อ งกั บ ที ่ Visser (2000, อ้ า งถึ ง ใน Samuel C., 2552 : 223) กล่ า วว่ า การ
ติดต่อสื่อสารระหว่างกันภายในองค์กร เป็นการสื่อสารระหว่างบุคคลในองค์กร (Interpersonal
Communication in Organization) โดยเป็นไปตามความสัมพันธ์กับเป้าหมายทางธุรกิจ โครงสร้าง
องค์กร และหน้าที่ ซึ่งความสำเร็จขององค์กรนั้นวัดได้จากผลสำเร็จจากการสื่อสารภายในองค์กร
ฉะนั้นจะเห็นได้ว่า ประสิทธิภ าพในการปฏิบัติงานของบุคลากรส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากทั้งปัจจัยส่วน
บุคคล และกระบวนการสื่อสารภายในองค์กรที่มีความเชื่อมโยงกันในแง่มุมการส่งผลต่อกันและกัน
เช่น หากบุคคลมีลักษณะทางประชากรศาสตร์ต่างกัน ก็จะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานที่
ต่างกัน และหากบุคคลมีความเข้าใจในการสื่อสารที่ดี ก็จะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานที่
สำเร็จลุล่วงได้ดี
เช่นเดียวกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีขนาด
ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย และมีจังหวัดละหนึ่งแห่ง ยกเว้นกรุงเทพมหานครที่เป็น การปกครอง
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) และอำนาจหน้าที่ ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 2
(พ.ศ. 2541) (องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช, 2556)

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
วัตถุประสงค์ของการวิ จยั
1. เพื่อศึกษาปั จจัยส่วนบุคคล ของข้าราชการและบุคลากรในองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงราย
2. เพือ่ ศึกษาปั จจัยการสือ่ สารภายในองค์กร ของข้าราชการและบุคลากรในองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงราย
3. เพือ่ ศึกษาปั จจัยส่วนบุคคลทีส่ ่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านของข้าราชการและ
บุคลากรในองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
4. เพื่อศึกษาปั จจัยการสื่อสารภายในองค์กรที่มผี ลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านของ
ข้าราชการและบุคลากรในองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
สมมติ ฐานของการศึกษา
1. ปั จจัยส่วนบุคคล ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านของบุคลากรในองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงราย
2. ปั จจัยการสื่อสารภายในองค์กรส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านของบุคลากรใน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ประโยชน์ ของผลการวิ จยั
1. ได้ทราบถึงปั จจัยส่วนบุคคล ของข้าราชการและบุคลากรในองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงราย
2. ได้ทราบถึงปั จจัยการสื่อ สารภายในองค์กร ของข้าราชการและบุค ลากรในองค์ก าร
บริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

3. ได้ทราบถึงปั จจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงานของข้าราชการ
และบุคลากรในองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
4. ได้ทราบถึงปั จจัยการสื่อสารภายในองค์กรทีม่ ผี ลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านของ
ข้าราชการและบุคลากรในองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
5. เพื่อนาผลการศึกษาไปปรับใช้เป็ นแนวทางในการบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพ
ในการปฏิบตั งิ านมากขึน้
ขอบเขตของการวิ จยั
ขอบเขตด้านประชากร
ประชากรทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ คือ ข้าราชการและบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงรายจานวนบุคลากรทัง้ หมด 668 คน มาคานวณขนาดกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธขี อง Yamane
(พิสณุ ฟองศรี, 2557) กาหนดความคลาดเคลื่อน ร้อยละ 5 ได้กลุ่มตัวอย่าง จานวน 250
ขอบเขตด้านเนื้ อหา
ผูศ้ กึ ษาจะทาการศึกษาปั จจัยส่วนบุคคลของบุคลากร และรูปแบบการสื่อสาร ในแง่มุม
ของการส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ านของบุคลากร โดยอาศัยกรอบแนวคิด กฎระเบียบ
เกี่ยวกับองค์ก รปกครองส่ว นท้อ งถิ่น แนวคิดเกี่ยวกับลักษณะประชากรศาสตร์ ทฤษฎีการ
สือ่ สารในองค์การ แนวคิดโครงสร้างการสือ่ สารภายในองค์การ หลักการสือ่ สารทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
และแนวคิดเกีย่ วกับประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ านของบุคลากร

กรอบการวิ จยั

-

ปัจจัยส่วนบุคคล
เพศ
อายุ
การศึกษา
ตำแหน่ง
สังกัดหน่วยงาน
อายุการทำงาน

ปัจจัยการสื่อสารภายในองค์กร
- ประสิทธิภาพในการสื่อสาร
- รูปแบบการสื่อสาร
- การสื่อสารแนวดิ่ง
- การสื่อสารแนวตั้ง
- การสื่อสารแนวนอน

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรในองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงราย
- ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
- ความถูกต้องในการปฏิบัติงาน
- การบรรลุวัตถุประสงค์ในการ
ปฏิบัติงาน

วิ ธีการดาเนิ นการวิ จยั
1. การวิจยั ครัง้ นี้ผู้วจิ ยั ได้ใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ของ
ข้าราชการและบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย โดยใช้วธิ กี ารสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบ
เจาะจง แบบสอบถามประกอบด้วย ทัง้ หมด 4 ส่วน ดังนี้ ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูล
สภาพทัวไปของผู
่
ต้ อบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ การศึกษา ตาแหน่ง หน่วยงาน
อายุการทางาน, ส่วนที่ 2 แบบสอบถามประสิทธิภาพในการสือ่ สารภายในองค์กรของข้าราชการ
และบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย โดยการระดับประสิทธิภาพในการสื่อสารของ
ข้าราชการและบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายโดยใช้วธิ กี ารสร้างแบบของ Likert
ซึ่งกาหนดระดับ ประสิทธิภาพในการสื่อสารออกเป็ น 5 ระดับ, ส่วนที่ 3 แบบสอบถามรูปแบบ
การสื่อสารภายในองค์กรของข้าราชการและบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย มี 3
ส่ ว น ดัง นี้ ก ารสื่อ สารแนวดิ่ ง (Downward communication), การสื่อ สารแนวตัง้ (Upward
communication) และการสื่อ สารแนวนอน (Horizontal communication) โดยใช้ว ิธีก ารสร้า ง
แบบของ Likert ซึ่งกาหนดระดับ ประสิทธิภาพในการสื่อสารออกเป็ น 5 ระดับ, ส่วนที่ 4 เป็ น
แบบสอบถามประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านของข้าราชการและบุคลากรองค์การบริหารส่ว น

จังหวัดเชียงราย โดยใช้วธิ กี ารสร้างแบบของ Likert ซึง่ กาหนดระดับประสิทธิภาพในการสื่อสาร
ออกเป็ น 5 ระดับ
2. ขัน้ ตอนการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั ได้ดาเนินการสร้างแบบสอบถาม และมี
การตรวจคุณภาพจากผูเ้ ชีย่ วชาญก่อนเริม่ ทาการรวบรวมข้อมูล
3. เมื่อผ่านการตรวจสอบคุณภาพความเทีย่ งตรง และค่าความเชื่อมันของแบบสอบถาม
่
จากนัน้ ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลจริงกับประชากรกลุ่มตัวอย่างทีก่ าหนดไว้ 250 คน
4. ผู้วจิ ยั ได้ทาการวิเคราะห์ข้อ มูลและทดสอบสมมติฐานการศึกษาปั จจัยการสื่อ สาร
ภายในองค์กรทีม่ ผี ลต่อปฏิบตั ภิ าพในการปฏิบตั งิ านของข้าราชการและบุคลากรองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงรายจากแบบสอบถามที่รวบรวมมา โดยใช้สถิตเิ ชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ
(Percentage), ค่ า ความถี่ (Frequency), ใช้ ค่ า เฉลี่ย (Mean) และส่ ว นเบี่ย งเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation) และสถิตทิ ดสอบ ได้แก่ สถิตอิ นุ มาน (Inferential Statistics) เพื่อศึกษา
ปั จจัยส่วนบุคคลที่มผี ลต่อ ประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรในองค์การบริหารส่ว น
จังหวัดเชียงรายจาแนกตามเพศ ใช้การวิเคราะห์ขอ้ มูลโดย สถิติ T - test และวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว F-test (One-way ANOVA) เพื่อทดสอบความแตกต่างถ้ามีความแต่ต่างจะ
ทาการเปรียบเทียบค่าเฉลีย่ ภายหลังการทดสอบรวมเมื่อความแปรปรวนของคะแนนของกลุ่มที่
ต้ อ งการเปรี ย บเที ย บไม่ ต่ า งกั น (Scheffe’ Test) และใช้ ส ถิ ติ ถ ดถอยพหุ คู ณ (Multiple
Regression) เพือ่ ศึกษาปั จจัยการสือ่ สารภายในองค์กรทีส่ ง่ ผลตอ่ประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ าน
ของข้าราชการและบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ผลการวิ จยั
การวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จานวน 148
คน คิดเป็ นร้อยละ 58.7 และเพศชายร้อยละ 41.3 ส่วนใหญ่มอี ายุ อยู่ในช่วงอายุ 25 – 30 ปี
จานวน 88 คน คิดเป็ นร้อยละ 34.9 โดยส่วนใหญ่มรี ะดับการศึกษาระดับปริญญาตรี จานวน
180 คน คิดเป็ นร้อยละ 71.4 ทัง้ นี้สว่ นใหญ่เป็ นข้าราชการ จานวน 147 คน คิดเป็ นร้อยละ 58.3
และส่วนใหญ่มอี ายุการทางาน มากกว่า 6 ปี จานวน 105 คน คิดเป็ นร้อยละ 41.7
ปั จจัยการสื่อ สารภายในองค์ก รของข้า ราชการและบุค ลากรในองค์ก ารบริห ารส่ว น
จังหวัดเชียงราย ผูต้ อบแบบสอบถามมีระดับปั จจัยการสือ่ สารภายในองค์กรโดยรวมในระดับมาก
เมื่อวิเคราะห์รายด้าน พบว่า รูปแบบการสื่อสารแนวนอน อยู่ในระดับมากที่สุด เท่ากับ 4.33
(S.D. = 0.52) รองลงมาด้านประสิทธิภาพในการสือ่ สาร เท่ากับ 4.32 (S.D. = 0.50) ลาดับต่อไป
รูปแบบการสื่อสารแนวดิง่ เท่ากับ 4.12 (S.D. = 0.53) และรูปแบบการสื่อสารแนวตัง้ เท่ากับ
4.05 (S.D. = 0.64)
ประสิท ธิภ าพในการปฏิบัติงานของข้า ราชการและบุ ค ลากรในองค์ก ารบริหารส่ว น
จังหวัดเชียงราย ผูต้ อบแบบสอบถามมีระดับประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านโดยรวมในระดับมาก

ทีส่ ุด เมื่อวิเคราะห์รายด้าน พบว่า ความสาเร็จตรงเวลาในการปฏิบตั งิ าน อยู่ในระดับมากที่สุด
เท่ากับ 4.54 (S.D. = 0.42) รองลงมาความถูกต้องในการปฏิบตั งิ าน เท่ากับ 4.53 (S.D. = 0.46)
และการบรรลุวตั ถุประสงค์ในการปฏิบตั งิ าน เท่ากับ 4.37 (S.D. = 0.46)
ผลการทดสอบสมมติ ฐานข้อที่ 1
สมมติฐ านข้อ ที่ 1 ปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คล ส่ ง ผลต่ อ ประสิท ธิภ าพในการปฏิบัติง านของ
ข้าราชการและบุคลากรในองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย จาแนกตาม เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา ตาแหน่ง อายุการทางาน
ข้าราชการและบุคลากรในองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ที่มเี พศต่างกันไม่ได้
ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านทีต่ ่างกัน
ข้าราชการและบุคลากรในองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ที่มอี ายุแตกต่างกันมี
ประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ทีร่ ะดับ 0.05 เมื่อ
พบความแตกต่างทาการทดสอบเป็ นรายคู่ โดย Sheffe’ Test พบว่า ข้าราชการและบุคลากรใน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ที่มชี ่วงอายุ 36 - 40 ปี มีประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน
แตกต่างจาก คนในช่วงอายุ 25 - 30 ปี และช่วงอายุ 31 – 35 ปี อย่างมีนัยยะสาคัญทางสถิตทิ ่ี
ระดับ 0.05 ช่วงอายุ 25 -35 ปี มีประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ าน มากกว่า ช่วงอายุ 36 - 40 ปี
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.05 ช่วงอายุ 31 - 35 ปี มีประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน
มากกว่า ช่วงอายุ 36 - 40 ปี อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
ข้าราชการและบุคลากรในองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ที่มกี ารศึกษาแตกต่าง
กันมีประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านมีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ทีร่ ะดับ 0.05
เมื่อพบความแตกต่างทาการทดสอบเป็ นรายคู่ โดย Sheffe’ Test พบว่า ข้าราชการและ
บุคลากรในองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายที่มกี ารศึกษาระดับปริญญาตตรี จะมีระดับการ
ประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ าน แตกต่างจาก คนทีม่ รี ะดับการศึกษาระดับ การศึกษาปวช./ปวส.
และการศึก ษาระดับ สูง กว่า ปริญ ญาตรี อย่ า งมีนัย ส าคัญ ทางสถิติท่ีร ะดับ 0.05 โดย ระดับ
การศึกษาระดับ ปริญญาตรี จะมีระดับประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ าน มากกว่า ระดับปวช./ปวส.
และระดับสูงกว่าปริญญาตรี อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
ข้าราชการและบุคลากรในองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ทีม่ ที ม่ี ตี าแหน่งแตกต่าง
กันมีประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ทีร่ ะดับ 0.05
เมื่อพบความแตกต่างทาการทดสอบเป็ นรายคู่ โดย Sheffe’ Test พบว่า ข้าราชการและบุคลากร
ในองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ทีม่ ตี าแหน่ง ข้าราชการ จะมีระดับการประสิทธิภาพใน
การปฏิบตั งิ าน แตกต่างจาก ตาแหน่ งลูกจ้างประจา และพนักงานจ้างทัวไป
่ อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 โดย ตาแหน่ง ข้าราชการ จะมีระดับประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ าน น้อย
กว่า ตาแหน่ งลูก จ้างประจา และพนักงานจ้างทัวไป
่ อย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติท่ีระดับ 0.05

ตาแหน่ง พนักงานจ้างตามภารกิจ จะมีระดับประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ าน น้อยกว่า ตาแหน่ง
ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้างทัวไป
่ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
ข้าราชการและบุคลากรในองค์ก ารบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ที่มที ่มี อี ายุการทางาน
แตกต่างกันมีประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงานมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ที่
ระดับ 0.05 เมื่อพบความแตกต่างทาการทดสอบเป็ นรายคู่ โดย Sheffe’ Test พบว่า ข้าราชการ
และบุคลากรในองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายที่มอี ายุการทางานน้อยกว่า 1 ปี จะมีระดับ
การประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน แตกต่างจาก คนที่มีอ ายุการทางาน 1 – 3 ปี , อายุก าร
ทางาน 4 – 6 ปี และอายุการทางานมากกว่า 6 ปี อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ 0.05 โดย
อายุก ารทางาน น้ อ ยกว่า 1 ปี จะมีระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน น้ อ ยกว่า อายุก าร
ทางาน 1 – 3 ปี และอายุการทางาน 4 – 6 ปี อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ 0.05 อายุการ
ทางาน 1 – 3 ปี จะมีระดับประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ าน มากกว่า อายุการทางาน มากกว่า 6
ปี อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
ผลการทดสอบสมมติ ฐานข้อที่ 2
สมมติฐานข้อที่ 2 ปั จจัยการสื่อสารภายในองค์กรที่มผี ลประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของบุค ลากรในองค์ก ารบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายผลการทดสอบสมมติฐานใน
ภาพรวมพบว่า ปั จจัยการสื่อสารภายในองค์กรส่งผลต่อ ประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงานของ
บุคลากรในองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย และเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า รูปแบบ
การสื่อ สารแนวนอน มีผ ลต่อ ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการและบุค ลากรใน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายมากที่สุด รองลงมาคือรูปแบบการสื่อสารแนวตัง้ อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ่ี
ที่ระดับ 0.05 ส่วนด้านประสิทธิภาพในการสื่อสารและรูปแบบการสื่อสารแนวดิ่งไม่มี
ความสัมพันธ์กบั ประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านของข้าราชการและบุคลากรองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงราย

อภิ ปรายผล
จากผลการศึก ษาปั จ จัย การสื่อ สารภายในองค์ ก รที่มีผ ลต่ อ ประสิท ธิภ าพในการ
ปฏิบตั งิ านของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย สามารถสรุปประเด็นสาคัญได้
ดังนี้ สมมติฐานข้อที่ 1 ปั จจัยส่วนบุคคล ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านของข้าราชการ
และบุคลากรในองค์การบริห ารส่วนจังหวัดเชียงราย จาแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา
ตาแหน่ง อายุการทางาน จากการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปั จจัยส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ ระดับ
การศึกษา ตาแหน่ง อายุการทางาน ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านของข้าราชการและ
บุคลากรในองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ซึ่ งสอดคล้องกับ งานวิจยั ของ บูรณี สุรยิ ะไชย,
(2563) ศึกษาปั จจัยที่มผี ลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านของเจ้าหน้าที่กรมศุลกากร พบว่า
ผลวิเ คราะห์ปั จ จัย ด้า นประชากรศาสตร์ท่ีแ ตกต่ า งกัน ของเจ้า หน้ า ที่ก รทศุ ล กากรมีผ ลต่ อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน และยังสอดคล้ อ งกับทฤษฎีของ วชิรวัชร งาม
ละม่อม, (2558) ลักษณะทางด้านประชากรศาสตร์ เป็ นความหลากหลายด้านภูมหิ ลังของบุคคล
ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ลักษณะโครงสร้างของร่างกาย ความอาวุโสในการทางาน เป็ นต้น
โดยจะแสดงถึงความเป็ นมาของแต่ละบุคคลจากอดีตถึงปั จจุบัน ดังนัน้ ในหน่ ว ยงานหรือใน
องค์ก รต่าง ๆ ที่ประกอบด้ว ยพนักงาน หรือ บุค ลากรในระดับที่แตกต่างกัน ย่อ มมีล ักษณะ
พฤติกรรมการแสดงออกทีแ่ ตกต่างกันตามไปด้วย
สมมติฐานข้อที่ 2 ปั จจัยการสือ่ สารภายในองค์กรทีม่ ผี ลประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ าน
ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ในภาพรวม
จากการทดสอบสมมติ ฐ านพบว่ า ตั ว แปรต้ น ปั จจัย การสื่ อ สารภายในองค์ ก ร
รู ป แบบการสื่อ สารแนวตัง้ และรู ป แบบการสื่อ สารแนวนอน มีผ ลต่ อ ประสิท ธิภ าพในการ
ปฏิบตั งิ านของข้าราชการและบุคลากรในองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายมากทีส่ ุด อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ่ี ที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ วรวงษ์ เอี่ยมสาอางค์ , (2557)
ศึกษารูปแบบการติดต่อสือ่ สาร ภายในและภายนอกองค์กร ทีส่ ง่ ผลต่อประสิทธิผลในการทางาน
ของพนักงานระดับปฏิบตั กิ ารในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า การติดต่อสื่อสารภายในองค์กร
ด้านการสื่อสารแนวนอน และการติดต่อสือ่ สารภายนอกองค์กรด้านผูส้ ง่ สาร มีผลต่อประสิทธิผล
ในการทางานของพนักงานระดับปฏิบตั กิ ารทีร่ ะดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 และยังสอดคล้องกับ
งานวิจยั ของ พนิดา เกรียงทวีทรัพย์ และสุรมงคล นิ่มจิตต์, (2561) ศึกษารูปแบบการสื่อสารทีม่ ี
ความสัมพันธ์ก ับประสิทธิภาพการทางานภายในองค์กร : กรณีศึกษา สานักงานบริหารหนี้
สาธารณะ พบว่า รูปแบบการสื่อสารแบบแนวล่างขึ้นบน บุคลากรมีการใช้งานการสื่อสารแบบ
แนวนอนในระดับมาก และมีความสัมพันธ์ กบั ประสิทธิภาพการทางานในระดับปานกลาง เป็ น
การสือ่ สารจากผูป้ ฏิบตั งิ านไปยังผูบ้ งั คับบัญชา

ปั จจัยการสื่อสารภายในองค์กรที่มผี ลประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรใน
องค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด เชีย งราย เมื่อ พิจารณาเป็ น รายด้าน พบว่า รูปแบบการสื่อ สาร
แนวนอนมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านของข้าราชการและบุคลากรในองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงรายมากทีส่ ุด อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ่ี ทีร่ ะดับ 0.05 ซึง่ อาจเป็ นเพราะ เพือ่ น
ร่วมงานในองค์กรยอมรับฟั งความคิดเห็นและให้ความร่วมมือในการปรึกษาหารือในปฏิบตั งิ าน
เป็ นอย่างดี ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้องของ วรวงษ์ เอีย่ วสาอาง, (2558, บทคัดย่อ)
ได้ ก ล่ า วว่ า การศึก ษารู ป แบบการติด ต่ อ สื่อ สาร ภายในและภายนอกองค์ ก รที่ส่ ง ผลต่ อ
ประสิทธิภาพผลในการทางานของพนักงานระดับปฏิบตั ิการในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการ
พิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า การติดต่อสือ่ สารภายในองค์กร ทีส่ ง่ ผลต่อประสิทธิผลในการทางาน
อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก ได้แก่ ด้านการติดต่อสื่อสารจากบนลงล่าง ด้านการติดต่อสื่อสารจาก
ล่างขึน้ บน และด้านการติดต่อสื่อสารแนวนอน โดยมีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.05, 3.99 และ 3.97 และ
มีค่าส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.48, 0.49 และ 0.54 และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ รัชนก
เชื้อแพทย์, (2563) ได้ศกึ ษาเกี่ยวกับรูปแบบการสื่อสารภายในองค์กรทีม่ ปี ระภาพสิทธิภาพของ
บริษทั ในนิคมอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลการพิจารณาระดับรูปแบบการ
สือ่ สารภายในองค์กรทีม่ ปี ระสิทธิภาพ ด้านการสือ่ สารแบบแนวนอน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
อาจเป็ นเพราะ เพื่อ นร่ว มงานในองค์ก รยอมรับฟั งความคิดเห็น และให้ค วามร่ว มมือ ในการ
ปรึกษาในปฏิบตั งิ านเป็ นอย่างดี

ข้อเสนอแนะ
1. จากการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุ
อยู่ในช่วงอายุ 25 – 30 ปี มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี เป็ นข้าราชการ มีอายุการทางาน
มากกว่า 6 ปี จะเห็นได้ว่าผู้หญิงวัยทางานที่เป็ นข้าราชการและมีประสบการณ์การทางานจะมี
รูปแบบการสื่อสารภายในองค์กรที่มปี ระสิทธิภาพ ดังนัน้ ผู้บริหารองค์กรควรพัฒนาทักษะการ
สือ่ สารให้ขา้ ราชการและบุคลากรในตาแหน่งอื่นๆ มากขัน้
2. จากการวิเ คราะห์ปัจ จัยการสื่อ สารภายในองค์กรของข้า ราชการและบุค ลากรใน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย พบว่า ข้าราชการและบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงรายมีปัจจัยการสื่อสารภายในองค์กรทัง้ ในด้านประสิทธิภาพ รูปแบบการสื่อสารแนวดิง่
รูปแบบการสือ่ สารแนวตัง้ และรูปแบบการสือ่ สารแนวนอน ในระดับมาก ดังนัน้ ผูบ้ ริหารสามารถ
นาข้อมูลไปใช้ในกาหนดเป้ าหมายในการพัฒนาองค์กรให้มปี ระสิทธิภาพมากขึน้
3. จากการวิเ คราะห์ประสิทธิภ าพในการปฏิบัติง านของข้า ราชการและบุค ลากรใน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย พบว่า ข้าราชการและบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงรายมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติง านในระดับมากที่สุ ด ทัง้ ในด้านความถู กต้อ งในการ

ปฏิบตั งิ าน การบรรลุวตั ถุประสงค์ในการปฏิบตั งิ าน และความสาเร็จตรงเวลาในการปฏิบตั งิ าน
อยู่ ใ นระดับ มากที่สุ ด ดัง นั น้ ผู้บ ริห ารสามารน าข้อ มู ล นี้ เ พื่อ พัฒ นาขับ เคลื่อ นองค์ก รให้ มี
ประสิทธิภาพมากขึน้
4. จากการวิเ คราะห์ ปั จ จัย การสื่อ สารภายในองค์ ก รที่มีผ ลประสิท ธิภ าพในการ
ปฏิบัติงานของบุค ลากรในองค์ก ารบริห ารส่ว นจังหวัดเชีย งราย พบว่า ตัว แปรต้น มีผ ลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติง านของบุ ค ลากรในองค์ก ารบริห ารส่ว นจั ง หวัดเชียงราย เรีย ง
ตามล าดับ ดัง นี้ รู ป แบบการสื่อ สารแนวนอน มีผ ลต่ อ ประสิท ธิภ าพในการปฏิบัติง านของ
ข้าราชการและบุคลากรในองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายมากทีส่ ุด รองลงมาคือรูปแบบการ
สื่อสารแนวตัง้ ลาดับต่อไปคือ ประสิทธิภาพมรการสื่อสาร และรูปแบบการสื่อสารแนวดิง่ ดังนัน้
ผูบ้ ริหารต้องปรับปรุงรูปแบบการสื่อสารแนวดิง่ หรือการสื่อสารจากผูบ้ ริหารลงไปสู่ผปู้ ฏิบตั ใิ ห้ดี
ขึน้ และจะส่งผลให้ประสิทธิภาพในการสือ่ สารเพิม่ ขึน้ ด้วย
ข้อเสนอแนะงานวิ จยั ครัง้ ต่อไป
1. ควรขยายผลการศึกษา เรื่องปั จจัยการสื่อสาร ช่องทางการสื่อสาร การสื่อสารแบบ
ออนไลน์ ทีส่ ง่ ผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านของข้าราชการและบุคลากรหน่วยงานภาครัฐ
2. ควรขยายผลการศึกษาประสิทธิภาพการสือ่ สารในด้านอื่นๆ ให้เกิดการพัฒนาองค์กร
ในหลายๆ ด้านเพือ่ ใช้ในการพัฒนาศักยภาพขององค์กรต่อไป
เอกสารอ้างอิ ง
ณัฏฐ์ชุดา วิจติ รจามรี. (2558). การสือ่ สารในองค์การ. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
ณฐอร กีรติลาภิน. (2561). รูปแบบและปั จจัยทีส่ ง่ ผลต่อประสิทธิภาพการสือ่ สารในองค์กร
กรณีศกึ ษาโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน). (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต).
มหาวิทยาลัยศิลปากร, สาขาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน.
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ . (2560). ประวัตคิ วามเป็ นมา. สืบค้นจาก
http://www.dla.go.th/servlet/DLAServlet?visit=history
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช. (2556). ประวัตคิ วามเป็ นมาและอานาจหน้าที.่
สืบค้นจาก http://www.nakhonsi.go.th/content/view/11/
องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา. (2564). ประวัตคิ วามเป็ นมาของ อบจ.
สืบค้นจาก http://www.nakhonsi.go.th/content/view/11/
กองการเจ้า หน้ า ที่ องค์ก ารบริห ารส่ว นจัง หวัด เชีย งราย. (2565). จ านวนบุ ค ลากรจัง หวัด
เชียงราย. สืบค้นจาก http://www.officer.chiangraipao.go.th/

วชิรวัชร งามละม่อม. (2558). ทฤษฎีการมีส่วนร่วม. สถาบันวิชาการไทยวิจยั พัฒนาการจัดการ
TRDM : ปทุมธานี.
พรพิณ ประกายสันติสุข. (2550). ลักษณะส่วนบุคคลค่านิยมทรัพยากรการท่องเทีย่ วและ
พฤติกรรมการท่องเทีย่ วในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนของนักท่องเทีย่ วชาวไทย
ในกรุงเทพมหานคร. (วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต).
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
กอบกาญจน์ เหรียญทอง. (2556). ปั จจัยทีม่ ผี ลต่อพฤติกรรมการท่องเทีย่ วตลาดน้ าอัมพวา
จังหวัดสมุทรสงคราม. (การค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยสยาม.
ศิรวิ รรณ เสรีรตั น์. (2550). พฤติกรรมผูบ้ ริโภค. กรุงเทพมหานคร: สานักพิมพ์ บริษทั ธีระฟิ ล์ม
และไซเท็ก จากัด.
เบญจวรรณ แจ่มจารุญ . (2557). ปั จจัยบรรยากาศในการสือ่ สารภายในองค์กร กระบวนการใน
การสือ่ สาร และสือ่ สังคมออนไลน์ ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการสือ่ สารภายในองค์กรของ
บริษทั เอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร. (การค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต).
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ.
พัธรา นักรา. (2550). กลยุทธ์การสือ่ สารทีใ่ ช้ในการบริหารการเปลีย่ นแปลง ของธนาคาร
ไทยพาณิชย์ จากัด [มหาชน] . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : กรุงเทพฯ.
DOI: https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/CU.the.2007.
47
สร้ อ ยตระกู ล อรรถมานะ. (2542). พฤติ ก รรมองค์ ก าร. พิ ม พ์ ค รั ง้ ที่ 2. กรุ ง เทพฯ :
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สมยศ นาวีการ. (2549). การบริหารและพฤติกรรมองค์การ. กรุงเทพมหานคร : บรรณกิจ.
Katherine M. (2009). Executive productivity. New York: Amacom.
Samuel C.certo. 2000. Modern Management: Diversity, quality ethics, and the global
environment. Prentice Hall

