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บทท่ี 2 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 
 การศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาสมรรถนะดานการติดตอสื่อสารของผูนําในองคการของธุรกิจ
รับเหมาบริการขนาดกลางและขนาดยอม ผูวิจัยศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของดังนี้ 
 2.1 การติดตอสื่อสารภายในองคการ 
  2.1.1 การติดตอสื่อสารและองคการ 
  2.1.2 กระบวนการติดตอสื่อสาร 
  2.1.3 ประเภทของการติดตอสื่อสาร 
 2.2 ภาวะผูนํา แนวคิดทฤษฎีและแบบจําลองการติดตอสื่อสาร 
  2.2.1 ผูนําและภาวะผูนํา 

  2.2.2 แนวคิดทฤษฎีการติดตอสื่อสาร 
  2.2.3 แบบจําลองการติดตอสื่อสาร 
 2.3 สมรรถนะของผูนําในการติดตอสื่อสาร 
  2.3.1 แนวคิดเก่ียวกับสมรรถนะ 
  2.3.2 องคประกอบของสมรรถนะ 
 2.4 ธุรกิจรับเหมาบริการขนาดกลางและขนาดยอม 
  2.4.1 ธุรกิจรับเหมาบริการ 
  2.4.2 ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
 2.5 รูปแบบและเทคนิคเดลฟาย 
  2.5.1 รูปแบบการพัฒนา 
  2.5.2 เทคนิคเดลฟาย 
 2.6 งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
  2.6.1 ผลงานวิจัยในประเทศ 
  2.6.2 ผลงานวิจัยตางประเทศ 
 

2.1 การติดตอสื่อสารภายในองคการ 
 
 การติดตอสื่อสาร กลาวตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานไดวาเปนการไปมาหาสูหรือ 
พูดจาเพ่ือทําความตกลง (พจนานุกรมฉบับบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525, 2538, หนา 348) โดยนําหนังสือ
หรือขอความของฝายหนึ่งสงใหอีกฝายหนึ่ง (พจนานุกรมฉบับบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525, 2538, 
หนา 842) และรวมถึงการถายทอดขอมูล  ขาวสาร จากผูสงสารไปสูผูรับสารโดยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง 
ท้ังนี้การติดตอ สื่อสารภายในองคการประกอบดวยการติดตอสื่อสารและองคการ กระบวนการ
ติดตอสื่อสารและประเภทของการติดตอสื่อสาร 
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 2.1.1 การติดตอส่ือสารและองคการ 
 การติดตอสื่อสารเปนหัวใจสําคัญในการบริหารจัดการเพราะการติดตอสื่อสารทําใหเกิด
ความเขาใจท่ีดีระหวางผูบริหารและผูรวมงาน และทําใหเกิดความเขาใจท่ีดีไดการสื่อสารระหวาง
บุคคลในองคการ อธิบายไดดังนี ้
  1) การติดตอสื่อสาร หรือการสื่อสารเปนพฤติกรรมตามธรรมชาติของมนุษยในฐานะ
ท่ีเปนสัตวสังคม การเรียนรูการทําความเขาใจในเรื่องของการสื่อสารจึงเปนการศึกษาเก่ียวกับมนุษย
ซ่ึงมีพฤติกรรมการสื่อสารท่ีซับซอนมาก ในชีวิตประจําวันคนจะมีการติดตอสื่อสารกันอยูตลอดเวลา 
ไมวาสื่อสารกับผูอ่ืนหรือสื่อสารกับตนเอง ลักษณะการครุนคิดอยูกับตัวเองนั้นถือเปนการสื่อสาร 
เม่ือใดท่ีประสบปญหาในการสื่อสารจึงคิดวาอุปสรรคอะไรท่ีทําใหการสื่อสารนั้นผิดพลาดหรือลมเหลว 
และเม่ือนึกถึงการสื่อสารท่ีราบรื่นมากอนในอดีตก็บอกไมไดวาอะไรเปนปจจัยที่ชวยใหการสื่อสาร
สัมฤทธิ์ผลอยางมีประสิทธิภาพ ดังนั้นคําวาการสื่อสารซ่ึงตรงกับภาษาอังกฤษ communication ท่ีมี
รากศัพทมาจากภาษาลาตินวา คอมมิวนิสต แปลไดวาเปนการรวมกันในเรื่องของขาวสาร เรื่องของ
ความรูสึกนึกคิด การกระทําหรือความคิดเห็น (เมธี ปยะคุณ, 2550, หนา 2) 
  การสื่อสาร หมายถึงสิ่งที่ทําใหมนุษยเขาใจกันระหวางบุคคลหรือกลุมบุคคล 
มีผูสงสารรับสารติดตอกัน ไมวาจะเปนทางวาจาหรือการกระทํา การแสดงออกหรือการแฝงความรูสึก
อยูขางใน และการใชทาทางภาษาคําพูดตางๆ บางคนอาจจะแสดงออกทางผลงานของตนเอง เชน 
งานศิลปะตางๆ ท่ีถายทอดออกมาเปนภาพท่ีไดไปจัดนิทรรศการ การไดเห็นและชื่นชมผลงาน
ก็เปนวิธีการสื่อสารลักษณะหนึ่ง เปนตน การสื่อสารเปนเครื่องมือที่สําคัญในการจัดการเพื่อใหเกิด 
ผลงานสําเร็จดวยความรวมแรงรวมใจกันของทุกฝาย การพัฒนาการจัดการจึงตองพัฒนาการสื่อสาร
ควบคูกันไปดวยและการสื่อสารยังเปนเครื่องมือท่ีผูบริหารตองใชในการดําเนินงานใหไดผลตามท่ีตองการ 
เปนผลใหความสําเร็จหรือความลมเหลวของงานข้ึนอยูกับความสําเร็จของการสื่อสารดวย 
  การสื่อสารเปนหัวใจของการทําความเขาใจระหวางกันของมนุษยในสังคม  มนุษย
จะทําความเขาใจกันไดตองอาศัยการสื่อสารเพ่ือใหขอมูล ถายทอดความรูความคิด ความเห็นและ
ประสบการณซ่ึงกันและกันเพ่ือใหสามารถอยูรวมกันไดอยางสงบสุข ท้ังนี้การสื่อสารมีสวนในการชวยให
มนุษยพัฒนาปญญาและความคิดสรางสรรคไดอยางไมมีที่สิ้นสุด  สําหรับการสื่อสารที่เกิดขึ้น
ในองคการหนึ่งๆ นั้นเปนอิทธิพลสําคัญของความสําเร็จขององคการ การสื่อสารเปนพลังขับเคลื่อน
ใหทรัพยากรตางๆ ขององคการเกิดกระบวนการทํางานในแตละแผนกใหดําเนินไปตามวัตถุประสงค
ของแตละงาน 
  ในเอกสารทางวิชาการดานการสื่อสารสวนใหญบันทึกวาปฏิกิริยาของมนุษย
มีความซับซอนอยางท่ีสุด ดวยปจจัยหลายๆ อยางท่ีเก่ียวของกับกระบวนการสื่อสารของมนุษยไมวา
จะเปนปจจัยภายในและปจจัยภายนอกของแตละบุคคล 
  พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ไดใหความหมายของการสื่อสารไวดังนี้ 
“ก. นําหนังสือหรือขอความของฝายหนึ่งสงใหอีกฝายหนึ่ง” (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 
พ.ศ. 2525, 2538, หนา 842) นอกจากนี้ยังมีนักวิชาการท่ีไดใหความหมายของการสื่อสารไวดังนี้ 
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  การสื่อสาร เปนกระบวนการท่ีเก่ียวกับการสงและรับสัญลักษณที่กอใหเกิด
ความหมายข้ึนในใจของผูเก่ียวของ โดยบุคคลเหลานั้นมีประสบการณอยางเดียวกัน (เสนาะ  ติเยาว, 
2538, หนา 33)   
  การสื่อสาร เปนการแลกเปลี่ยนขาวสารระหวางผูสงสารและผูรับสาร  โดยใชสื่อ
หรือชองทางตางๆ เพ่ือมุงหมายโนมนาวจิตใจใหเกิดผลในการใหเกิดการรับรูหรือเปลี่ยนทัศนคติ 
ใหเปลี่ยนพฤติกรรมอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง (นรินทรชยั พัฒนพงศา, 2542, หนา 3) 
  การสื่อสาร หมายถึง กระบวนการท่ีมนุษยเชื่อมโยงความนึกคิดและความรูสึก
ใหถึงกันเพ่ือใหเกิดการตอบสนองในเชิงพ่ึงพาอาศัยซ่ึงกันและกัน (โอภส แกวจําปา, 2547, หนา 1) 
  การสื่อสาร คือการถายโอน  (transfer and understanding of meaning) ดังนั้น
การติดตอสื่อสารจะประสบความสําเร็จก็ตอเม่ือสามารถสงผลตอความหมายและผูรับเกิดความเขาใจ
ถูกตอง การสื่อสารอาจมีลักษณะเปนการสื่อสารระหวางบุคคล  และเปนเครือขายองคการหรือ
ท่ีเรียกกันโดยท่ัวไปวาการติดตอสื่อสารขององคการ (วิรัช สงวนวงศวาน, 2547, หนา 115) 
  การสื่อสารเปนการสงมอบสารสนเทศและสงสิ่งท่ีมีความหมายตางๆ จากฝายหนึ่ง
ไปยังอีกฝายหนึ่ง โดยการใชสัญลักษณท่ีเปนท่ียอมรับรวมกันหรือเปนการแลกเปลี่ยนสารสนเทศและ
การสงมอบสิ่งท่ีมีความสําคัญตางๆ (ธิติภพ ชยธวัช, 2548, หนา 130) 
  การสื่อสารเปนกระบวนการติดตอสงผานขอมูล  ความคิด  ความเขาใจ  หรือ
ความรูสึกระหวางบุคคลซ่ึงมีองคประกอบ 4 ประการ คือ ผูสงสาร สาร สื่อ และผูรับสาร (วันชัย  มีชาติ, 
2548, หนา 138)  
  การนิยาม  “การสื่อสาร” มีความหมายแตกตางกัน แตเปนท่ียอมรับวาการสื่อสาร
ของมนุษยเปนกระบวนการท่ีมีพลวัตหรือการเคลื่อนไหวคือมีความสัมพันธท่ีมีผลกระทบตอกันและกัน
ระหวางองคประกอบตางๆ ของการสื่อสาร การสื่อสารของมนุษยจึงมีความตอเนื่อง มีการเปลี่ยนแปลง 
และตองอาศัยการปรับตัวตลอดเวลา (พัชน ีเชยจรรยา และคนอ่ืนๆ, 2541, หนา 7) 
  การติดตอสื่อสาร คือ การถายโอนและการทําความเขาใจในความหมาย (transfer 
and understanding of meaning) ดังนั้นการติดตอสื่อสารจะประสบความสําเร็จก็ตอเม่ือสามารถ
สงผลตอความหมายและผูรับเกิดความเขาใจอยางถูกตอง การติดตอสื่อสารอาจมีลักษณะเปนการสื่อสาร
ระหวางบุคคลเปนเครือขายในองคการหรือท่ีเรียกกันโดยท่ัวไปวาการติดตอสื่อสารขององคการ 
(organizational communication) (ร็อบบินส สตีเฟนส พี, 2547, หนา 115) 
  สรุปไดวาการสื่อสาร คือ การมีสวนรวมในกิจกรรมที่เปนปฏิสัมพันธกันระหวาง
ผูสงสารและผูรับสาร หมายความวา  
  (1) การสื่อสาร อยางนอยจะตองมีองคประกอบตอไปนี้ จึงจะเรียกวา “การสื่อสาร” 
                  ก. ผูสงสารหรือผูกําหนดสาร 
   ข. สาร 

             ค. สื่อหรือชองทางในการนําสารสงไป  
              ง. ผูรับสาร  
              จ. ผลการสื่อสาร  
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            (2) การสื่อสาร เปนกระบวนการ ซ่ึงประกอบดวย 
              ก. การกําหนดสาร  
          ข. การสงสารไปยังผูรับ  
          ค. สารถึงผูรับ และผูรับก็รับรูถึงสารท่ีสงมานั้น  

   โดยปกติผูสงสารและผูรับสารจะประกอบดวยบุคคล 2 ฝาย คือฝายผูสงสาร
และฝายผูรับสาร หากผูสงสารและผูรับสารเปนบุคคลคนเดียวกัน เรียกวาการสื่อสารภายในบุคคล 
และผูสงสารมักจะเปนผูกําหนดสารท่ีจะสงไป สารท่ีจะสงไปมักจะถูกกําหนดข้ึนท้ังจากผูสงสารเอง 
และจากบุคคลอ่ืน ไมวาจะอยูในรูปของวจนภาษาหรืออวจนภาษา กรณีท่ีผูกําหนดสารและผูสงสาร
เปนบุคคลคนเดียวกัน คือสารท่ีถูกกําหนดข้ึนนั้นเปนนามธรรมท่ีเกิดข้ึน หรือปรุงแตงข้ึนเปนองคความรู 
หรือผุดข้ึนโดยประจักษของผูสงสารนั่นเอง แลวตองการจะสงสารนั้นไปยังกลุมเปาหมายซ่ึงเปนผูรับสาร 
  กระบวนการสงสารจะเริ่มต้ังแตการบรรจุสารเขาไปในระบบการสง ซ่ึงประกอบดวย
สาร สื่อ เวลา โอกาส โดยอาศัยชองทางตางๆ เปนพาหะพาสารไปยังผูรับ สารท่ีสงไปอาจจะอยูในรูปของ
ภาษาพูด สัญลักษณ อักขระ สื่อหรือชองทางท่ีใชในการสง ข้ึนอยูกับวาเนื้อสารนั้นจะอยูในรูปใด  
   ในการสงสารจะตองกําหนดเวลาเพ่ือใหผูรับสารมีโอกาสในการรับ เวลาหมายถึง
จํานวนเวลา (วินาที นาที ชั่วโมง) และระยะเวลา (ครั้ง) โอกาสหมายถึงชวงเวลาท่ีพอเหมาะพอดี
ท่ีผูรับสารสามารถรับรูถึงสาร 
   (3) การสื่อสารจะสําเร็จสมบูรณ ตอเม่ือผูสงสารรับทราบถึงปฏิกิริยาของผูรับสาร 
หลังจากรับสารนั้นแลว   
   (4) การสื่อสารจะมีคุณคาก็ตอเ ม่ือผูรับสารเกิดการรับรู  เ กิดองคความรู 
เกิดความเชื่อถือเชื่อม่ันจนยอมรับขอเสนอหรือเง่ือนไขในสารนั้น หรือเกิดการตัดสินใจอยางใดอยางหนึ่ง
ซ่ึงนําไปสูการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 
            (5) การสื่อสารในความหมายของระบบบุญนิยม หรือการสื่อสารบุญนิยมจะอาศัย
กรอบทฤษฎีและคําอธิบายของการสื่อสารข้ันพ้ืนฐาน เพ่ืออธิบายใหเห็นถึงพฤติกรรม กระบวนการ 
และผลของการสื่อสารท่ีมีทิศทางและเปาหมายจากลบไปสูบวก 
   จากความหมายของการสื่อสารท่ีกลาวสรุปไดวาการสื่อสารหมายถึง กระบวนการ
ถายทอดขอมูล ขาวสารและเรื่องราวตางๆ จากผูสงสารไปสูผูรับสารโดยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง
ในสภาพแวดลอมหนึ่งๆ จนเกิดการเรียนรูความหมายในสิ่งท่ีถายทอดรวมกันและตอบสนองตอกันได
ตรงตามเจตนาของท้ังสองฝาย ซ่ึงอาจจะมีลักษณะเปนการสื่อสารระหวางบุคคลและการสื่อสารของ
องคการ 
  2) องคการ และการสื่อสารในองคการเปนเครื่องมือสําคัญของมนุษย เปนสื่อกลาง
ท่ีชวยอํานวยใหมนุษยซ่ึงตางฝายตางก็มีความสามารถจํากัดแตกตางกันไปใหไดมีโอกาสเขามารวมกัน 
เพ่ือเพ่ิมกําลังความสามารถใหสามารถทํางานท่ียากข้ึนและใหญข้ึนใหมีทางสําเร็จลงไดรวดเร็วทันใช 
เปรียบเสมือนกับการพยายามใหมีการรวมคนและทรัพยากรอ่ืนๆ และกลับกลายเปนองคการที่มี
ลักษณะเหมือนการสรางคนใหมีขนาดท่ีใหญข้ึน มีกําลังความสามารถมากข้ึน ทํางานไดผลดีข้ึนใชเวลา
และความพยายามนอยลงกวาเดิม (ธงชัย สันติวงษ, 2539, หนา 26) 
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   มีนักวิชาการกลาวไววา องคการ คือกลุมของบุคคลที่ซึ่งไดมีการรวมกันเขาและ
รวมทํากิจกรรมดวยกัน โดยกิจกรรมเหลานั้นไดมีการจัดประสานใหเขากันอยางดี เพ่ือสามารถทํางาน
ใหบรรลุตามวัตถุประสงครวมกันหรือหลายๆ วัตถุประสงคพรอมกันได  
   สาเหตุของการใชคําวาองคการนั้น ไดเลือกตามการใหความหมายในพจนานุกรม 
ท่ีไดระบุถึง คําวา องคกร น. สวนประกอบยอยของหนวยใหญทําหนาท่ีสัมพันธกันหรือข้ึนตอกันและกัน 
(อ.organ) สวนคําวา องคการ น. ศูนยรวมของกิจการที่ประกอบกันขึ้นเปนหนวยงานเดียวกัน 
(อ.organization) (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน  พ.ศ. 2525, 2538, หนา 910) ผูวิจัยจึงเลือกใช
คําวาองคการ และยังมีความหมาย หรือคุณลักษณะอ่ืนๆ ท่ีใกลเคียงกัน ไดแก 
   องคการมีคุณลักษณะสําคัญ 3 ประการดังนี้คือ   
    (1) เปนกลุมของบุคคลตั้งแตสองคนข้ึนไป   
    (2) มีการรวมตัวกันเขาเปนอันหนึ่งอันเดียวกันและรวมกันทํางานในลักษณะกลุม
ท่ีมีการรวบรวมทรัพยากรและความพยายามของทุกฝายมาดําเนินการรวมกัน   
    (3) โดยมุงท่ีจะดําเนินการใหบรรลุถึงผลสําเร็จในเปาหมายท่ีสูงข้ึน ซ่ึงไมอาจทําให
สําเร็จลงไดดวยการกระทําโดยลําพังอิสระ     
   องคการ หมายถึง การรวมกลุมกันของคนเพ่ือดําเนินการใหบรรลุวัตถุประสงครวมกัน 
ในองคการท่ัวไปจึงตองมีวัตถุประสงค มีคนและมีโครงสรางในองคการสมัยใหมการดําเนินการ
จะมีความยืดหยุน มีการติดตอสื่อสารตลอดท่ัวถึงท้ังภายในและกับภายนอกองคการ และมีความสามารถ
ในการตอบสนองตอความเปลี่ยนแปลงท้ังปวง (ร็อบบินส สตีเฟนส พี, 2547, หนา 6)   
   องคการ หมายถึง รูปแบบของการทํางานของมนุษยท่ีมีลักษณะการทํางานเปนกลุม
ท่ีมีการประสานงานกันตลอดเวลา ตลอดจนตองมีการกําหนดทิศทาง มีการจัดระเบียบวิธีทํางานและ
การติดตามวัดผลสําเร็จของงานท่ีทําอยูเสมอดวย 
   องคการ คือการท่ีบุคคลมาอยูและปฏิบัติงานรวมกัน  โดยมีการแบงหนาท่ี
ความรับผิดชอบหรือแบงงานกันตามความถนัด เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคหรือเปาหมายท่ีไดตั้งไว และ
มีองคประกอบท่ีสามารถสรุปไดคือ 
   (1) บุคคลตั้งแต  2 คนข้ึนไป 
   (2) มีโครงสรางในการบริหารงาน 
   (3) มีเปาหมายในการดําเนินงาน 
   (4) มีการกําหนดหนาท่ีความรับผิดชอบ 
   (5) มีการสื่อสาร ประสานงานซ่ึงกันและกันเพ่ือใหงานบรรลุผลสําเร็จ 
   การสื่อสารในองคการ คือการแบงปนขาวสาร  ความคิด และทัศนคติในองคการ
ระหวางผูจัดการ พนักงานและทีมงาน โดยมีการใชเทคโนโลยีสื่อสารหรือสื่อสารมวลชนเพ่ือแลกเปลี่ยน
ขาวสารกัน (Lewis, 1987, p. 135) หากการสื่อสารเปนกระบวนการท่ีบุคคลแลกเปลี่ยนแบงปนขาวสาร
กันโดยมุงใหเกิดความเขาใจรวมกันเพ่ือท่ีจะผลักดันนโยบายขององคการไปสูการปฏิบัติท่ีไปในทิศทาง
เดียวกันและบรรลุผลสําเร็จหรือเพ่ือท่ีจะมีอิทธิพลตอบุคคลอ่ืนโดยผานสัญลักษณและระบบสารท่ีเขาใจ
รวมกันโดยมีองคประกอบท่ีสําคัญคือ ผูสงสาร สาร สื่อและผูรับสาร  
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   การติดตอสื่อสารภายในองคการ หมายถึง กระบวนการในการแลกเปลี่ยน
สัญลักษณท่ีมีความหมายตอกัน เปนการใชสัญลักษณในการสื่อสารตางๆ เพ่ือสรางความเขาใจตรงกัน
และการถายทอดหรือการแลกเปลี่ยนความคิด ความรูสึก ความเขาใจทุกรูปแบบ เพ่ือใหผูท่ีอยูใน
องคการนั้น มีความเขาใจตรงกัน เพ่ือใหการปฏิบัติงานและองคการสามารถดํารงอยูไดอยางมีประสิทธิภาพ 
และใหมีความเขาใจในความหมายหรือจุดประสงคตามเจตนาท่ีตองการของผูสงสาร เพ่ือโนมนาว
ใหเห็นดวยและคลอยตามความคิดเห็นและเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเพ่ิมข้ึน 
 การสื่อสารขององคการ คือการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารและความรูในหมูสมาชิกขององคการ
เพ่ือใหบรรลุประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององคการ การสื่อสารขององคการมีหลายระดับ  ไดแก
ระดับปจเจกบุคคล  ระดับกลุม  และระดับองคการ  ดังนั้นองคการจึงจําเปนตองมีการสื่อสาร 
ดวยเหตุผลหลายประการ สรุปไดดังนี้ (ทองใบ สุดชารี, 2542, หนา 28) 
  1) ลักษณะขององคการ ในปจจุบันทุกองคการไมวาจะเปนลักษณะใดก็ตาม
ตองเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงและการแขงขันทําใหองคการตองพัฒนาอยูตลอดเวลา ซ่ึงองคการ
ตองมีสายใยของการสื่อสาร (communication network) ท่ีทําหนาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพ 
หากองคการตองการความไดเปรียบในเชิงแขงขัน จําเปนตองใชกลยุทธที่เกี่ยวของกับขั้นตอน
ของการสื่อสาร กลาวคือ 
   (1) ข้ันการไดขอมูลขาวสารตางๆ โดยการสังเกตสภาพการแขงขันภายนอก
ศึกษาเง่ือนไขตางๆ วิเคราะหกลยุทธของคูแขงและเชื่อมโยงขอมูลขาวสารท้ังหมดใหอยูในสภาพ
พรอมท่ีจะถูกถายเทออกไป 
    (2) ข้ันการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร มีการสงขอมูลขาวสารไปยังบุคลากรท่ีเก่ียวของ 
  2) วัฒนธรรมขององคการ ทุกองคการจะตองมีวัฒนธรรมของตนเอง  วัฒนธรรม
ประกอบดวยบรรทัดฐาน ทัศนคติ คานิยม  ความเชื่อ  และปรัชญาขององคการ  วัฒนธรรมท่ีแตกตางกัน
ยอมมีการสื่อสารท่ีแตกตางกันดวย ตัวอยางเชน องคการท่ีมีวัฒนธรรมเนนทํางานหนักและลงทุนมาก 
ตองการทํางานเปนทีมและหวังผลระยะสั้นใหความสําคัญกับตัวบุคคลและลูกคา  การสื่อสารท่ีเกิดข้ึน
ในองคการจะมีลักษณะท่ีทุกคนมีความสัมพันธกัน  ไมมีใครเปนผูบังคับบัญชา ดังนั้นการเลือกใช
การสื่อสารท่ีเหมาะสมกับวัฒนธรรมของแตละองคการจึงมีความสําคัญและสงผลตอความสําเร็จ
ขององคการดวย 
  3) ระดับและเปาหมายขององคการ องคการแบงระดับของการบริหารออกเปน  3 ระดับ 
ไดแก ระดับสูง ซ่ึงสนใจในเรื่องการพัฒนา วิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกและจัดทํากลยุทธของ
องคการ ระดับกลางจะเก่ียวของกับการนํานโยบายและคําสั่งของฝายบริหารระดับสูงไปปฏิบัติ และ
ระดับลางจะปฏิบัติงานเก่ียวกับการผลิตและการบริการขององคการ  ดังนั้นการท่ีองคการมีระดับและ
เปาหมายขององคการท่ีแตกตางกัน จึงจําเปนจะตองใชการสื่อสารท่ีแตกตางกันคือ 
   องคการระดับสูง มีเปาหมายขององคการคือการพัฒนา วิเคราะหสภาพแวดลอม
ภายนอกและจัดทํากลยุทธ  
   องคการระดับกลาง มีเปาหมายขององคการคือ การนาํนโยบายและคําสั่งของ
ฝายบริหาร ไปปฏิบัติ 
   องคการระดับปฏิบัติการ มีเปาหมายขององคการคือการผลิตและการบริการ 
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  4) ขนาดขององคการ เม่ือองคการมีขนาดเล็กผูบริหารสามารถสื่อสารไดโดยตรงกับผูอ่ืน 
ผูสงและผูรับขอมูลขาวสารสามารถใชชองทางการสื่อสารอยางไมเปนทางการ  แตเมื่อองคการ
เจริญเติบโตข้ึนและผูบริหารมีความตองการขอมูลขาวสารในการบริหารและการตัดสินใจมากข้ึน
จําเปนตองใชชองทางการสื่อสารอยางเปนทางการ เนื่องจากผูบริหารมีภาระหนาท่ีมากจึงตองใช
กฎเกณฑ นโยบาย และระเบียบปฏิบัติเปนเครื่องมือของการติดตอสื่อสารอยางเปนทางการ 
  5) ความตองการเปนอิสระ ผูบริหารและบุคลากรในองคการลวนมีความตองการ
สวนบุคคลท่ีจะสื่อสารกับสมาชิกคนอ่ืนๆ เพ่ือตอบสนองความตองการสวนตน  เชน  ความเจริญกาวหนา
และความตองการเปนอิสระ เปนตน 
  6) คุณภาพของชีวิตในงาน บุคลากรทุกคนในองคการตองการมีคุณภาพของชีวิตในงาน 
(quality of work life) มีหลายแนวทางท่ีนํามาใชเพ่ือปรับปรุงคุณภาพของชีวิตในงานเชน สิ่งยอนกลับ
เกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานของตน  การปฏิบัติงานที่มีโอกาสสื่อสารกับผูอื่นและการสงเสริมใหมี
ความสัมพันธระหวางบุคลากรอยางไมเปนทางการ เปนตน 
 องคการในปจจุบันตองเผชิญกับสภาวะแวดลอมท่ีเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา องคการตองมี
การปรับเปลี่ยนอยูเสมอและแนวคิดเก่ียวกับองคการในแบบเดิมกับองคการสมัยใหมก็มีความแตกตางกัน 
เชน การจัดการแบบคงเดิมกับแบบพลวัต รูปแบบไมยืดหยุนกับแบบยืดหยุน การเนนท่ีเนื้องานกับ
เนนทักษะ การมีสถานท่ีทํางานและเวลาทํางานคงท่ีกับการทํางานไดทุกท่ีทุกเวลา ในปจจุบันแนวโนม
การจางงานแบบจางเหมาหรือรับเหมาบริการเพ่ิมข้ึน เนื่องมาจากคาแรงงานสูง การรับเหมาบริการ 
นอกจากสามารถควบคุมตนทุนคาใชจายไดแลว ยังชวยลดปญหาดานแรงงานสัมพันธ กลาวคือบริษัท
ไมตองสื่อสารหรือพบกับพฤติกรรมพนักงาน ซึ่งการรับเหมาไมตองติดตอโดยตรงกับพนักงาน
แตจะติดตอสื่อสารกับเจาของกิจการ เปนการติดตอเจรจาทางธุรกิจระหวางบริษัท (ประเวศน 
มหารัตนสกุล, 2552, หนา 103) สําหรับองคการสรางสรรคตองการผูบริหารท่ีวิเคราะหเปนและ
มุงท่ีจะใชทรัพยากรในอนาคตไปดานใดบาง ดังนั้นผูนําในสถานการณปจจุบันตองใชความคิดสรางสรรค
ในการบริหารงาน 
 กลาวโดยสรุป การบริหารจัดการภายในองคการจําเปนจะตองมีการสื่อสารดวยเหตุผล
หลายประการ ไดแก ลักษณะขององคการ วัฒนธรรมขององคการ ระดับและเปาหมายขององคการ 
ขนาดขององคการ ความตองการเปนอิสระของบุคลากรและคุณภาพของชีวิตในการทํางานของบุคลากร 
ดังนั้นผูบริหารในฐานะผูนําขององคการและเปนศูนยกลางของการสื่อสารภายในองคการ  จําเปนจะตอง
คํานึงถึงสิ่งตางๆ ดังท่ีไดกลาวมา เพ่ือใหการสื่อสารภายในองคการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
เหมาะสมกับบริบทขององคการ และนําพาองคการไปสูเปาหมายไดเปนผลสําเร็จ 
 2.1.2 กระบวนการติดตอส่ือสาร (communication process) 
 การสื่อสารเปนพฤติกรรมอยางหนึ่งของมนุษย เชนเดียวกับพฤติกรรมอยางอื่น เชน 
การกินอยูหลับนอน การทํางาน การเลนกีฬา เปนตน และเปนกระบวนการที่เกิดขึ้นเปนประจํา
ในชีวิตประจําวันของแตละบุคคล ซ่ึงลักษณะการสื่อสารในชีวิตประจําวันของคนเรานั้นอาจเกิดขึ้น
ท้ังการสื่อสารระหวางมนุษยดวยกันเอง สื่อสารกับสัตวอื่น ตลอดถึงการสื่อสารกับเครื่องมือ
โดยเฉพาะปจจุบันไดมีการคนพบและนําคอมพิวเตอรมาใชในงานตางๆ อยางมาก จึงมีการสื่อสาร
รูปแบบใหมเกิดขึ้น คือการสื่อสารกับเครื่องมือ อยางไรก็ตามการสื่อสารระหวางมนุษยดวยกันเอง
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ถือวาเปนเรื่องสําคัญที่สุดและเปนความหมายที่แทจริงของการสื่อสาร ซึ่งการสื่อสารจะเกิดขึ้น
เม่ือบุคคลหนึ่งตองการถายทอดหรือสงขาวสารไปยังบุคคลอีกคนหนึ่ง ดังนั้นกระบวนการสื่อสาร
จึงมีองคประกอบคือผูสงสาร สาร สื่อหรือชองทาง และผูรับสาร  
  1) ความหมายของกระบวนการติดตอสื่อสาร  
  มีนักวิชาการใหคําจํากัดความวา กระบวนการติดตอสื่อสาร หมายถึง การแลกเปลี่ยน
ความคิดหรือขาวสารขอมูลเพื่อที่จะกอใหเกิดความเขาใจและเชื่อใจระหวางกัน หรือเพื่อใหมี
มนุษยสัมพันธท่ีดีไดและการติดตอสื่อสารคือการแลกเปลี่ยนขอเท็จจริง ความเห็นหรือความรูสึก
ระหวางบุคคลตั้งแตสองฝายขึ้นไป การติดตอสื่อสารยังหมายถึงการแลกเปลี่ยนคําพูด อักษร 
สัญลักษณ หรือขาวสาร เพ่ือใหสมาชิกในองคการหนึ่งองคการใดไดเขาใจความหมายและสามารถ
เขาใจฝายอ่ืนๆ ได 
  สําหรับการสื่อสารระหวางบุคคลในสํานักงาน หมายถึง กระบวนการแลกเปลี่ยน
ขอมูลขาวสาร ขอเท็จจริงหรือความรูสึกตั้งแตบุคคลสองฝายข้ึนไป โดยฝายหนึ่งเปนผูสงขาวสารและ
อีกฝายเปนผูรับขาวสาร ซ่ึงท้ังสองฝายอาจเปนบุคคลภายในองคการเดียวกันหรือตางองคการก็ได 
ท้ังนี้กระบวนการสื่อสารระหวางบุคคลอาจทําไดดวยการพูด การเขียนหรือการแสดงลักษณะทาทาง 
ซ่ึงเปนเครื่องมือในการสื่อความหมายที่ตองการใหผู อื่นทราบ เมื่อผูรับไดรับขาวสารและ
จะทําการแปลความหมายของขาวสารแลวแจงขาวสารท่ีผูรับเขาใจกลับไปยังผูสง เพ่ือยืนยันความเขาใจ
ขาวสารนั้น (ปทมาภรณ สุวรรณมณี, 2550, หนา 1-8) 
  ความหมายของการติดตอสื่อสารท่ีตรงตามความเปนจริงท่ีสุด ในทางการท่ีนาจะเปน 
นักวิชาการกลาวไววา กระบวนการติดตอสื่อสารในองคการคือ การกระจายหรือสื่อความเกี่ยวกับ
นโยบายและคําสั่งลงไปยังเบื้องลาง พรอมกันกับรับเอาขอเสนอแนะ ความเห็นและความรูสึกตางๆ  
กลับข้ึนมา และตองตระหนักถึงความสนใจความนิยม และความพยายามรวมมือท่ีจะไดรับจากพนักงาน
ทุกคน (ธงชัย สันติวงษ, 2539, หนา 423) 
  นักวิชาการดานการสื่อสารไดวิเคราะห กําหนดองคประกอบและอธิบายความสัมพันธ
ขององคประกอบตางๆ ในกระบวนการของการสื่อสารไวดังนี้ 
  (1) ผูสงสาร หมายถึง แหลงกําเนิดสาร อาจเปนบุคคล องคการ สถาบันหรือ
คณะบุคคลท่ีเปนผูกําหนดสาระ ความรู ความคิดท่ีจะสงไปยังผูรับสาร ดังนั้นการสื่อสารจะบรรลุ
จุดประสงคหรือไมเพียงใด จึงข้ึนอยูกับผูสงสารและสารท่ีสงเปนสําคัญ สารนั้นหมายถึง เรื่องราว 
ความรูความคิดตางๆ ที่ผูสงประสงคจะใหไปถึงผูรับ มีองคประกอบที่เปนปจจัยชี้ความสําเร็จ
ของการสื่อสาร 3 ประการ คือ (1) เนื้อหาของสาร (2) สัญลักษณหรือรหัสของสาร (3) การเลือกและ
จัดลําดับขาวสาร 

    (2) ตัว เขารหัสสาร สารที่จะสง ไปยังผู รับนั้น ปกติ เปนความรูความคิด
ท่ีไมอาจจะสงออกไปไดโดยตรง จําเปนตองทําใหสารนั้นอยูในลักษณะท่ีจะสงได เชน ทําใหเปนคําพูด 
สัญญาณ ภาษา ทาทาง หรือรหัสอ่ืนๆ เปนตน การสื่อสารโดยทั่วไปผูสงสาร เชนเปนคําพูดหรือ
อาจจะใชเครื่องมือสื่อสารตางๆ เปนเครื่องชวย เชน โทรเลข โทรศัพท เปนตน 
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    (3) ชองทางการสื่อสาร ขาวสารจากผูสงจะถูกถายทอดโดยอาศัยสื่อหรือตัวกลาง 
ซ่ึงอาจเปนสื่ออยางงาย เชน การพบปะพูดคุยกันตัวตอตัว การเขียน การแสดงกิริยาทาทาง ไปจนถึง
การใชสื่อท่ีมีความซับซอนยิ่งข้ึน เชน วิทยุ โทรทัศน คอมพิวเตอร ภาพยนตร เปนตน 
   (4) การแปลรหัสสาร คือการแปลความหมายของรหัสสัญญาณที่สงมายังผูรับ
เพ่ือใหเกิดความเขาใจ หากผูสงใชรหัสสัญญาณท่ีผูรับสามารถแปลความหมายไดเองโดยตรง เชน 
ใชภาษาท่ีผูรับเขาใจ การสื่อสารก็จะงายข้ึน แตหากผูสงใชรหัสสัญญาณที่ผูรับไมอาจเขาใจได เชน 
ใชภาษาท่ีผูรับฟงไมเขาใจ การสื่อสารก็จะเพ่ิมความยุงยากซับซอนยิ่งข้ึน ซ่ึงยอมจะสงผลตอความสําเร็จ
ของการสื่อสาร  
    (5) ผูรับสาร เปนจุดหมายปลายทางของการสื่อสารซ่ึงจะตองมีการรับรู เขาใจ 
หรือแสดงพฤติกรรมตามท่ีผูสงสารตองการ หากไมเปนไปตามนั้นก็ถือวาการสื่อสารนั้นลมเหลว ผูรับสาร
จะตองมีทักษะการสื่อสารดีเชนเดียวกับผูสงสารจึงจะชวยใหการสื่อสารบรรลุผลสมบูรณ 
   (6) ปฏิกิริยาของผูรับสารและการตอบสนอง เม่ือผูรับไดรับสารและแปลความหมาย
จนเปนท่ีเขาใจอยางใดอยางหนึ่งแลว ผูรับสารยอมจะมีปฏิกิริยาตอบสนองตอสารอยางใดอยางหนึ่ง
ดวยเชน เห็นดวย ไมเห็นดวย คลอยตามหรือตอตาน เปนตน ซ่ึงการตอบสนองของผูรับอาจผิดไปจาก
ผูสงสารตองการได ปฏิกิริยาตอบสนองของผูรับหากไดมีการยอนกลับ ไปยังผูสงสารใหรับรูจะชวยให
เกิดการปรับการสื่อสารใหไดผลดียิ่งข้ึน กรณีเชนนี้เรียกวาการสื่อสารแบบสองทาง การตอบสนองของ
ผูรับสารกลับไปยังผูสงสารยอมจะตองเกิดกระบวนการสื่อสารเริ่มตนข้ึนอีกครั้งหนึ่ง โดยผูรับจะทําหนาท่ี
เปนผูสงสารและผูสงสารในตอนแรกจะทําหนาท่ีเปนผูรับสารแทน ซ่ึงจะตองอาศัยองคประกอบตางๆ 
ของการสื่อสารเชนเดียวกับการสื่อสารในข้ันตอนแรก การสื่อสารแบบ 2 ทาง ผูสื่อสารจะทําหนาท่ี
เปนท้ังผูรับและผูสงสารพรอมๆ กัน กระบวนการที่เกิดขึ้นนี้จะมีการทําซํ้าไปซํ้ามาจนกวาบุคคล
ท้ังสองฝายจะเสร็จสิ้นการแสดงออกมา แตการสื่อสารจะเกิดประสิทธิผลหากในแตละข้ันตอนนั้น
บรรลุผลสําเร็จ (บุญมา ชัยเสถียรทรัพย, 2547, หนา 21-22)  
   จากการใหคําจํากัดความและความหมายของกระบวนการติดตอสื่อสาร สรุปไดวา 
กระบวนการติดตอสื่อสาร คือ ข้ันตอนการถายทอดขอมูล  ขาวสาร และเรื่องราวตางๆ จากผูสงสาร
ไปสูผูรับสารโดยวิธีการใดวิธีการหนึ่งในสภาพแวดลอมหนึ่งๆ จนเกิดการเรียนรูความหมายในสิ่งท่ี
ถายทอดรวมกันและมีปฏิกิริยาตอบสนองตอกันไดตรงตามเจตนาของท้ังสองฝาย 
  2) รูปแบบเสนทางของการติดตอสื่อสาร  
   การสื่อสารในองคการในปจจุบันนี้จําเปนตองหาขอมูลขาวสารใหไดรวดเร็วกวา
ในอดีต สําหรับการแกไขปญหาไดทันทวงทีและเพ่ือใชในการตัดสินใจไดอยางมีประสิทธิภาพ เสนทาง
ของการสื่อสารในองคการท่ีมีประสิทธิภาพเกิดข้ึนไดหลายทิศทาง  (ธิติภพ  ชยธวัช, 2548, หนา 137–140) 
ดังท่ีนักวิชาการไดกลาวถึงเสนทางการติดตอสื่อสารไวในแนวทางเดียวกัน จึงสรุปได 4 เสนทางดังนี้  
   (1) การสื่อสารจากเบื้องบนลงสูเบื้องลาง (downward communication) คือ
การติดตอสื่อสารจากผูบริหารมายังพนักงานในรูปแบบการแจงขาวสาร คําสั่ง การประสานงาน หรือ
การประเมินผลงานของพนักงาน การสื่อสารลักษณะนี้เปนไปตามสายการบังคับบัญชา เชนจากประธาน
ลงมาท่ีรองประธาน ผูจัดการแผนก หัวหนาสวน  หัวหนางานลงมาถึงพนักงาน  ลดหลั่นกันตามอํานาจ
หนาท่ีและความรับผิดชอบ สิ่งท่ีผูบริหารควรพิจารณาในการสื่อสารแบบนี้คือขอมูลขาวสารอะไร
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ท่ีควรสงจากผูบริหารลงมาถึงพนักงาน และการสงขอมูลขาวสารควรกระทําอยางไรจึงจะเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด 
   (2) การสื่อสารจากเบื้องลางขึ้นสูเบื้องบน (upward communication) คือ
การติดตอสื่อสารจากพนักงานหรือผูใตบังคับบัญชาไปยังผูบริหารหรือผูใตบังคับบัญชาในรูปแบบ
การรายงานผลการปฏิบัติงานหรือปญหาตางๆ ในการปฏิบัติงาน รวมทั้งการเสนอความเห็น 
ขอเสนอแนะตางๆ ไปยังผูใตบังคับบัญชา การติดตอสื่อสารในลักษณะนี้ของแตละองคการอาจมีมาก
หรือนอยข้ึนอยูกับวัฒนธรรมขององคการนั้นๆ การสื่อสารลักษณะนี้มีความสําคัญตอการบริหารองคการ
เปนอยางมากเพราะจะกอใหเกิดสิ่งตอไปนี้คือ  

ก. พนักงานใหขอมูลที่มีคุณคาตอการตัดสินใจของผูบริหารและควบคุม
กิจกรรมตางๆ ในองคการไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

ข. ทําใหผูบริหารรูวาเม่ือไรท่ีพนักงานพรอมท่ีจะรับขอมูลขาวสาร และ
สิ่งท่ีฝายบริหารไดบอกกลาวมามากนอยเพียงใด 

ค. ทําใหผูบริหารรูถึงสิ่งท่ีรบกวนบุคลากรท่ีอยูใกลชิดกับการปฏิบัติงานจริงๆ
และทําใหรูวาพนักงานเขาใจความหมายของขอมูลขาวสารไดมากนอยเพียงใด 

ง.  ทําใหเกิดความชื่นชมและความจงรักภักดีตอองคการดวยการใหพนักงาน
มีโอกาสถามคําถามและใหขอเสนอแนะทางดานการดําเนินงานขององคการชวยใหพนักงานแกปญหา
การทํางานได 
    อยางไรก็ตามองคการควรตองสงเสริมใหมีการติดตอสื่อสารจากลางขึ้นบน
ใหมากข้ึนจากงานวิจัยของ กราฟ (Grapp, 1990, p. 48) พบวาการสื่อสารจากลางข้ึนบนจะกอใหเกิด
ประโยชนหลายประการดังนี้ 
    ก. ทําใหผูบริหารไดขอมูลยอนกลับจากการทํางาน เชน ปญหาจากการปฏิบัติงาน
ซ่ึงผูบริหารจะไดใชขอมูลเหลานี้เปนฐานในการกําหนดเปาหมาย นโยบายและทิศทางขององคการ 
    ข. ทําใหผูบริหารไดรับทราบประสิทธิผลและปญหาอุปสรรคจากบนลงลาง 
    ค. ชวยทําใหพนักงานลดความกดดันและความเครียดตางๆ ลงไดระดับหนึ่ง
เพราะไดโอกาสสื่อสารใหผูบริหารไดรับทราบขอมูลและปญหา 
    ง. การสื่อสารแบบนี้จะทําใหบุคลากรไดมีสวนรวมและมีความผูกพันกับองคการ
มากข้ึน จึงเพ่ิมแรงยึดเหนี่ยวขององคการใหสูงข้ึนได 
    ดังนั้นผูบริหารจึงควรสงเสริมใหบุคลากรมีการสื่อสารกับผูบริหารมากขึ้น
ในรูปแบบตางๆ เชน จัดใหมีกลองรับความคิดเห็น จัดสํารวจทัศนคติของบุคลากรในเรื่องตางๆ ไดแก 
สํารวจความคิดเห็น ดานการสื่อสาร ประกาศนโยบายเปดประตูกวางใหสามารถเขาพบผูบริหาร
ไดสะดวกข้ึน การประชุมนัดพิเศษ และการพูดคุยกันอยางไมเปนทางการ   
   (3) การสื่อสารตามแนวนอน (laterally communication) คือการติดตอสื่อสาร
ระหวางพนักงานในระดับเดียวกันขององคการเดียวกัน เปนการติดตอสื่อสารในแนวนอน หรือ horizontal 
ทําใหเกิดความรวมมือหรือประสานงานกันเพ่ือประโยชนขององคการ ผลของการติดตอสื่อสารระหวาง
หนวยงานในระดับเดียวกันท่ีดีจะทําใหองคการสามารถจัดการการทํางานเปนทีมแบบท่ีมีประสิทธิภาพ 
โดยระดมผูมีความสามารถจากหลายแผนกงานมาทํางานรวมกันและทํางานพิเศษขององคการ  
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  การสื่อสารตามแนวนอน ประกอบดวยการใหขอมูลขาวสารระหวางเพ่ือนรวมงาน
ในหนวยงานเดียวกัน ซ่ึงอยูในระดับอํานาจหนาท่ีเดียวกันภายในองคการและมีผูบังคับบัญชาคนเดียวกัน 
ความมุงหมายของการสื่อสารตามแนวนอนมีดังนี้ 
  ก. การประสานงานและการมอบหมายงาน  เชน เจาหนาท่ีของแผนกฝกอบรม
และพัฒนาตองการจัดฝกอบรมใหพนักงานของบริษัท ซ่ึงตองพบกันเพ่ือประสานงานวาใครจะตอง
ทําอะไร 
                     ข. การใหขอมูลเก่ียวกับแผนงานและกิจกรรม  ความคิดเห็นจากบุคคลหลายคน
ยอมดีกวาความคิดเห็นของบุคคลเพียงคนเดียว การสื่อสารในระดับเดียวกันจึงมีความสําคัญ เชน
ในการจัดฝกอบรมหรือการรณรงคประชาสัมพันธ  สมาชิกของแตละแผนกอาจจะตองสงขอมูลเก่ียวกับ
แผนงานและสิ่งท่ีพวกเขาจะตองทํารวมกัน 
                       ค. การแกปญหา พนักงานอาจจะไดรับมอบหมายงานใหทํารวมกันในหนวยงาน
เดียวกัน ซ่ึงตองมีการพบและเก่ียวของกันในการติดตอสื่อสารตามแนวนอนเพ่ือแกปญหาบางอยาง
ของหนวยงาน 
                       ง. การสรางความเขาใจรวมกัน เม่ือการเปลี่ยนแปลงเกิดข้ึนองคการจะตอง
รวมกันสรางความเขาใจถึงสิ่งท่ีควรจะเปลี่ยนแปลงรวมกัน การประชุมและสนทนาระหวางพนักงาน
ระดับเดียวกันและภายในหนวยงานเดียวกันเปนสิ่งสําคัญตอการบรรลุความเขาใจรวมกัน 
    (4) การสื่อสารขามสายงาน (diagonally communication) คือการติดตอสื่อสาร
ภายในองคการเดียวกัน ขามแผนกและขามระดับสายการบังคับบัญชา เชน เม่ือพนักงานวิเคราะหเครดิต 
ในแผนกเครดิตติดตอสื่อสารโดยตรงกับผูจัดการการตลาดในสวนภูมิภาค ในเรื่องเก่ียวกับการใหเครดิต
กับลูกคา การติดตอสื่อสารแบบทแยงมุมจะเปนประโยชนโดยรวมขององคการ ปจจุบันในองคการตางๆ 
พนักงานสามารถติดตอสื่อสารกันอยางท่ัวถึงตลอดท้ังองคการโดยใชการติดตอผานอีเมลโดยไมคํานึงถึง
ข้ันตอนการบังคับบัญชา ซ่ึงอาจทําใหเกิดปญหาเอกภาพของการบังคับบัญชาการไดเสมอ  
    ในองคการสวนใหญพนักงานอาจจะตองสงขอมูลขาวสารใหกับบุคคลที่ไมใช
ผูใตบังคับบัญชาหรือผูบังคับบัญชาของตนเอง เชน แผนกวิศวกรรม แผนกวิจัย แผนกบัญชี แผนกบุคคล 
เปนตน ซ่ึงตองรวบรวมขอมูล รายงาน เตรียมแผนงาน ประสานกิจกรรมและใหคําแนะนําแกผูบริหาร
ในทุกสวนขององคการในลักษณะขามสายงาน ซึ่งไมมีอํานาจตามสายงานที่จะสั่งการกับบุคคล
ท่ีตองสื่อสารดวยเพียงแตตองใชการขายความคิดเทานั้น  การสื่อสารขามสายงานจะเปนกรณีเฉพาะ
ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานและถือวาเปนความรับผิดชอบท่ีจะแสดงผลงานใหไปเกิดข้ึนกับแผนกอ่ืนๆ และ
ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานอาจจะมีการติดตอสื่อสารอยางใกลชิดกับผูบริหารระดับสูงอยูเสมอซ่ึงสงผลใหมี
อํานาจในการทํางานมากข้ึน การสื่อสารขามสายงานมีความเหมาะสมและจําเปนอยางมากตอพนักงาน
ระดับลางเพราะชวยประหยัดเวลา ดังนั้นองคการควรจะมีนโยบายในการใชเสนทางของการสื่อสาร
ขามสายงานไวดวยเพ่ือใหเกิดความคลองตัวในการปฏิบัติงาน 
  3) ชองทางการติดตอสื่อสาร  
   ในทุกองคการจะมีการสื่อสารเปน 2 ลักษณะ คือการสื่อสารท่ีเปนทางการ และ
การสื่อสารท่ีไมเปนทางการ โดยมีหลักการท่ีจะทําใหการสื่อสารท้ังสองลักษณะนี้มีประสิทธิภาพและ
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เกิดประสิทธิผล (นิตยา  เงินประเสริฐศรี, 2544, หนา 191-192) ไดจําแนกชองทางของการติดตอสื่อสาร
ในองคการไว 2 ชองทาง คือ  
   (1) ชองทางการติดตอสื่อสารแบบเปนทางการ เปนการติดตอสื่อสารท่ีมีระเบียบ
แบบแผนมีข้ันตอน โดยผานระเบียบขอบังคับ โครงสรางการบริหารขององคการ โดยอาจจะเปน
การสื่อสารจากบนลงลาง หรือลางข้ึนบน หรือในระดับเดียวกันก็ได การติดตอสื่อสารแบบเปนทางการนี้
จะมีเง่ือนไขท่ีสอดคลองกับอํานาจหนาท่ีของผูสงและผูรับขาวสาร ดังนี้  
     ก. การติดตอสื่อสารนั้นตองสรางความเขาใจท่ีดีและถูกตองแกผูรับขาวสาร  
     ข. ขาวสารท่ีสงออกไปตองสอดคลองกับวัตถุประสงคขององคการ 
     ค. การติดตอสื่อสารนั้นควรสอดคลองกับความสนใจของผูรับขาวสาร 
     ง. ผูรับขาวสารตองสามารถท่ีจะปฏิบัติหรือยอมรับขาวสารนั้นไดท้ังทางจิตใจและ
รางกาย  
    การติดตอสื่อสารแบบเปนทางการจะประสบความสําเร็จและมีประสิทธิภาพได 
ตอเม่ือผูบริหารมีความรอบรูและชํานาญในการติดตอสื่อสาร และระบบการบริหารองคการท่ีแตกตางกัน
ก็ยอมมีผลตอการติดตอสื่อสารดวย ตัวอยางการติดตอสื่อสารลักษณะนี้ เชนการติดตอราชการหรือ
การกระทําท่ีตองมีลายลักษณอักษรตามระเบียบบริหารองคการ 
    นักวิชาการไดสรุปชองทางของการติดตอสื่อสารไดอีกนัยหนึ่ง คือ 

ก.  ชองทางการสื่อสารควรประกาศใหรูอยางชัดเจนและแนนอน 
ข.  อํานาจหนาท่ีปรากฏอยูในชองทางของการสื่อสารอยางเปนทางการ 
ค.  เสนทางของการสื่อสารตองสั้นและตรงประเด็น 
ง.  ผูท่ีมีความสามารถจะเปนศูนยกลางของการสื่อสาร หัวหนางาน 
จ.  เม่ือองคการกําลังดําเนินการไมควรขัดขวางเสนทางของการสื่อสาร 
ฉ.  ระบบการสื่อสารทุกระบบตองเชื่อถือได 

   (2) ชองทางการติดตอสื่อสารแบบไมเปนทางการ เปนการติดตอสื่อสารระหวางบุคคล
ในองคการตามกลุมสังคม หรือความชอบพอโดยตรง อาศัยความสนิทสนม คุนเคย การแนะนํา
จากเพ่ือนฝูง การรูจักเปนการสวนตัว โดยไมเก่ียวของกับโครงสรางของการบริหารองคการ 
เปนลักษณะของการพบปะพูดคุยสนทนากัน การระบายความทุกข หรือการขอคําปรึกษากันในงานเลี้ยง
ซ่ึงจะเปนลักษณะแบบปากตอปาก ประสิทธิภาพของการติดตอสื่อสารจะมีมากหรือนอยขึ้นกับ
การยอมรับความเขาใจ และความสัมพันธระหวางบุคคลในกลุมท่ีไมเปนทางการดวยกัน 
    การติดตอสื่อสารแบบไมเปนทางการมีลักษณะการกระจายขาวแบบพวงองุน 
ซ่ึงเปนบอเกิดของขาวลืออันเปนการทําลายขวัญ ชื่อเสียงและทาทายอํานาจหนาท่ีท่ีมีอยูในองคการได 
อยางไรก็ตามถานําการติดตอสื่อสารลักษณะนี้มาใชเสริมการติดตอสื่อสารในลักษณะท่ีเปนทางการไดนั้น
ก็อาจจะชวยสงผลใหงานสําเร็จตามเปาหมายขององคการได 
    กุญแจสําคัญท่ีจะนําไปสูความเขาใจของระบบการติดตอสื่อสารแบบไมเปนทางการ
ของผูบริหาร คือ ก. ใหความสําคัญกับกลุม ข. เอาใจใสกับผูนํากลุม และมีนักวิชาการสรุปเพ่ิมเติมไวดังนี้ 
    ก. ตอบสนองความตองการและความรูสึกของปจเจกบุคคลในเรื่องของการรวมตวักัน
เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน การเคารพตนเอง และการตัดสินใจเลือกท่ีเปนอิสระ  
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    ข. กอใหเกิดความสามัคคีภายในองคการ การใชกลยุทธการสื่อสารในองคการ
เพ่ือใหประสบผลสําเร็จในการดําเนินงานนั้น ผูบริหารจะตองใชการสื่อสารทั้งที่เปนทางการและ
ไมเปนทางการโดยเลือกใชใหเหมาะสมกับสถานการณ  สอดคลองกับสิ่งที่จะสื่อสารและบุคคล
ท่ีจะสื่อสาร เพ่ือใหบรรลุเปาหมายของการสื่อสารตามท่ีตองการไดอยางแทจริง 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ 2  การติดตอสื่อสารภายในองคการ 
 
   4) โครงสรางการติดตอสื่อสาร 
   โครงสรางการติดตอสื่อสารเรียกอีกอยางวา “สายใยของการติดตอสื่อสาร” หรือ 
“ตาขายของการติดตอสื่อสาร” มีหลายแบบดวยกัน เชน  

(1)  เครือขายการสื่อสารแบบลูกโซ เปนการสื่อสารท่ีมีผูนําอยูตรงกลางทําหนาท่ี 
สั่งงานตามสายบังคับบัญชาใหลูกนองปฏิบัติตาม ดังนั้นจึงตองเนนผลงานท่ีมากกวากระบวนการทํางาน 
ผลงานจึงออกมารวดเร็ว ผูรับสารมีหนาท่ีทําตามคําสั่งไมมีโอกาสยอนถามหรือตรวจสอบ เปนรูปแบบ
ท่ีมีการติดตอสื่อสารไปหรือมา ข้ึนหรือลงไปทางเดียว แลวจึงยอนกลับสวนทางกันซ่ึงเปนลักษณะของ
การสื่อสารหลายระดับมักเกิดความลาชา 
    (2) เครือขายแบบวงลอ เปนการสื่อสารที่มีผูนําอยูตรงกลางทําหนาที่สั่งงาน
ตามสายบังคับบัญชาใหลูกนองปฏิบัติตาม ดังนั้นสมาชิกทุกคนจึงสามารถติดตอสื่อสารกับผูนําไดโดยตรง 
เปนโครงขายความรวมมือในลักษณะท่ีการติดตอสื่อสาร การสนับสนุนในกิจกรรมตางๆ ถูกสั่งออก
จากสวนกลาง หากมวลสมาชิกจะติดตอซ่ึงกันและกันจะติดตอผานสวนกลาง 

 

                            เสนทางการติดตอสื่อสารแบบเปนทางการ 
     เสนทางการติดตอสื่อสารแบบไมเปน
ทางการ 

การติดตอส่ือสารภายในองคการ 
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    (3) เครือขายรูปแบบตัววาย เปนเครือขายท่ีมีบุคคลหนึ่งทําหนาท่ีติดตอสื่อสาร
ไปยังสมาชิกในระดับถัดไป โดยท่ีสมาชิกลําดับถัดไปมีโอกาสติดตอสื่อสารกันเองไดบางสวน สมาชิก
คนกลางจะทําหนาท่ีรับและกระจายขาวสารใหกับสมาชิกคนอ่ืนๆ และสมาชิกคนอ่ืนก็จะติดตอสื่อสาร
แบบลูกโซกับสมาชิกท่ีอยูถัดจากเขา โดยสมาชิกท่ีอยู ณ จุดตัดท่ีคอของ Y จะเปนศูนยกลางและ
มีบทบาทสําคัญในการสรางความสําเร็จหรือความลมเหลวในการสื่อสารของทีมซ่ึงอาจจะใชสมาชิก
มากกวา 1 คนมาชวยกันปฏิบัติงาน  

(4)  เครือขายการสื่อสารแบบวงกลม เปนการสื่อสารท่ีสมาชิกแตละบุคคลสามารถ 
ติดตอสื่อสารและปฏิสัมพันธกับสมาชิกขางเคียงกับตนไดโดยตรง โดยทุกคนในกลุมจะมีฐานะเทาเทียมกัน
ซ่ึงสมาชิกสวนใหญจะมีความพึงพอใจในทีมแตอาจมีปญหาในการปฏิบัติงานรวมกัน เนื่องจากสมาชิก
แตละคนจะเทาเทียมกันจึงไมมีคนสั่งงานและตัดสินใจอยางเด็ดขาดแตก็เปนการติดตอแบบ 2 ทาง
หากเปนองคการจะถือวาเปนการสื่อสาร 3 ระดับคือ ติดตอสื่อสารกับผูบังคับบัญชาขั้นตนและ
ผูใตบังคับบัญชา จึงทําใหทุกคนสามารถเขาใจกระบวนการทํางานและมีการทํางานเปนกลุมที่มี
ประสิทธิภาพพอสมควร 
   (5) เครือขายการสื่อสารรูปดาว (star network) เปนการเปดโอกาสใหสมาชิกทุกคน
ไดติดตอสื่อสารกันไดท่ัวถึงและเปนอิสระไมเขมงวด จะไมมีศูนยกลางที่เปนทางการจึงมีผลดีตอ
การปฏิบัติงานของบุคลากรและผูบริหาร เปนเครือขายการติดตอท่ีรวดเร็วและเกิดประสิทธิภาพ
ของงานสูง 
 การสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพ การสื่อสารเปนกลยุทธหรือกระบวนการหรือเครื่องมือท่ีจะนําไปสู
ความเขาใจในการติดตอและการทํางานรวมกันของบุคคลในองคการเพ่ือบรรลุเปาหมาย  แตหากไมเรียนรู
และเขาใจความตองการของตนเอง ไมเขาใจผูอ่ืนแลวไมวาจะมีกระบวนการสื่อสารท่ีดีและมีอุปกรณ
สื่อสารท่ีทันสมัยเพียงใดก็ไรคุณคา (วิโรจน โสวัณนะ, 2545, หนา 95) นอกจากนี้การสื่อสารจําเปน
จะตองเขาใจถึงความแตกตางระหวางบุคคล เม่ือบุคคลมีความแตกตางกันการสื่อสารที่ดีจะตองใช
ความมีมนุษยสัมพันธท่ีดีควบคูกันไปดวยจึงจะทําใหการสื่อสารนั้นประสบผลสําเร็จ 
 การเพ่ิมประสิทธิภาพในการสื่อสาร เนื่องจากการสื่อสารท่ีผิดพลาดจะสงผลกระทบตอ
การบรรลุประสิทธิผลขององคการเสมอ การสรางระบบการสื่อสารภายในองคการท่ีดีจึงเปนสิ่งจําเปน
อยางมาก หนาท่ีสําคัญประการหนึ่งของผูบริหารทุกองคการคือการจัดระบบการสื่อสารตลอดจน
การไหลของขอมูลขาวสารในองคการและลดความผิดพลาดหรืออุปสรรคในการสื่อสาร ซ่ึงสามารถ
ทําไดหลายวิธีสรุปไดดังนี้ (วันชัย มีชาติ, 2548, หนา 152–154) 
   1) การติดตามผลและใหขอมูลยอนกลับ เปนวิธีการที่ใชในการตรวจสอบขอมูล
ท่ีสงไปวาผูรับเขาใจตรงกับผูสงเพียงไร วิธีการนี้จะทําใหกระบวนการสื่อสารเปนแบบสองทาง
ซ่ึงอาจเกิดข้ึนในการพบปะกันหรือหากเปนการใชเอกสารติดตามผลและขอมูลยอนกลับอาจตรวจสอบได
จากการโตตอบ การแสดงออกของผูรับสารจะทําใหเราทราบวาการสื่อสารมีความถูกตองเพียงไร 
  2) การใชการสื่อสารหลายวิธี การใชวิธีการสื่อสารและชองทางการสื่อสารหลายวิธี
ทําใหการติดตอสื่อสารมีความถูกตองยิ่งข้ึน เชน มีการสั่งการดวยเอกสารเปนลายลักษณอักษรแลว 
และยังมีการประชุมและสั่งการดวยวาจาและใชโอกาสพูดคุยอยางไมเปนทางการดวย  ก็จะทําให
การสื่อสารถูกตองมากยิ่งข้ึน 
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  3) ระยะเวลา ปญหาดานระยะเวลาเปนสาเหตุหนึ่งของการสื่อสารท่ีเบี่ยงเบนไปท้ังใน
แงของความกดดันดานเวลาและความไมเหมาะสมในการสื่อสารเวลาหนึ่ง  องคการและกลุมอาจกําหนด
มาตรฐานดานเวลาเพื่อแกปญหาดังกลาวได  เชนระบุไวลวงหนาวาจะทํางานหนึ่งใหเสร็จเมื่อใด
เพ่ือเปนเกณฑในการจัดแบงเวลาและติดตอระหวางกันในการรายงานและสั่งการในองคการ  นอกจากนี้ 
ยังตองแยกระหวางงานประจํากับงานจร ซึ่งจะชวยลดแรงกดดันดานเวลาที่จะทําใหการสื่อสาร
มีความถูกตองมากยิ่งข้ึน 
   4) ใหความสนใจกับภาษา ในการสื่อสารนั้นการเลือกใชศัพท  ระดับของคําและ
ความหมายของคํา เปนวิธีการหนึ่งท่ีจะลดความผิดพลาดในการสื่อสารได การเลือกใชคําและระดับ
ของภาษานี้จะเก่ียวของกับการทําความเขาใจกับผูท่ีเราจะสื่อสารดวยวาควรจะใชภาษาในระดับใด 
  5) ศูนยกลางขอมูล การสื่อสารโดยวิธีการนี้จะเปนการสื่อสารท่ีรวดเร็วและยืดหยุน 
มีความถูกตองของขอมูลมาก ซ่ึงองคการอาจใชศูนยกลางขอมูลเปนแหลงกระจายขาวโดยไมผานชองทาง
ท่ีเปนทางการขององคการก็อาจจะทําใหการสื่อสารมีความถูกตองและรวดเร็วมากยิ่งข้ึน 
   6) การใหรูเทาท่ีจําเปน การวางระบบในการสื่อสารในองคการใหมีการสื่อสาร
ในกรณีพิเศษและใหมีการรับขอมูลเฉพาะท่ีจําเปน โดยการเสนอขอมูลไปยังฝายบริหารเฉพาะท่ี
ฝายบริหารตองการ ในขณะเดียวกันฝายบริหารก็ใหขอมูลหรือสื่อสารกับพนักงานเฉพาะสิ่งท่ีพนักงาน
จําเปนตองรูเทานั้นซ่ึงจะทําใหการสื่อสารไมมีขอมูลมากเกินไป วิธีการนี้จะเหมาะกับองคการที่มี
สายการบังคับบัญชาสูง 
   7) การใชธรรมเนียมปฏิบัติในการสื่อสาร เปนความพยายามท่ีจะวางระบบในการสื่อสาร
โดยใชเทคโนโลยีในการสื่อสาร เชน โทรสาร ใหใชสื่อสารเฉพาะในเรื่องท่ีจําเปนและเรงดวน 
ซ่ึงการใชเครื่องมือโดยไมจําเปนอาจจะทําใหการสื่อสารผิดพลาดหรือมีมากเกินความจําเปน  การสราง
ธรรมเนียมปฏิบัติท่ีเหมาะสมจึงเปนการเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการสื่อสารได 
   8) การฟงอยางต้ังใจ เปนการลดความผิดพลาดจากการสื่อสาร การตั้งใจฟงจะทําให
ขอมูลท่ีผูสงสารตองการจะสงถึงผูรับสารครบถวน ในขณะเดียวกันการฟงอยางตั้งใจนั้นผูรับสารสามารถ
คิดตอและไตรตรองสิ่งท่ีไดฟงและอาจมีการสอบถามหรือทําความเขาใจขอมูลขาวสารไดมากข้ึน 
นอกจากนี้การฟงอยางตั้งใจจะทําใหเกิดความรูสึกที่ดีระหวางผูที่สื่อสารและเกิดการยอมรับกัน 
ซ่ึงจะเปนการพัฒนาระบบความสัมพันธท่ีดีระหวางบุคลากรภายในองคการตามมาดวย 
 2.1.3 ประเภทของการติดตอส่ือสาร 
 สําหรับการแบงประเภทของการสื่อสารนั้นแบงออกไดเปน 4 ประเภท ดังนี ้
  1) การสื่อสารในตนเอง เปนการสื่อสารภายในตัวเอง หมายถึง บุคคลผูนั้นเปนท้ังผูสง 
และผูรับในขณะเดียวกัน เชน การเขียนและอานหนังสือ เปนตน 
  2) การสื่อสารระหวางบุคคล เปนการสื่อสารระหวางคน 2 คน เชน การสนทนา หรือ
การโตตอบจดหมายระหวางกัน เปนตน   
   รูปแบบโดยท่ัวไปในการติดตอสื่อสารระหวางบุคคล มี 2 แบบ ไดแก  
   แบบท่ี 1 การติดตอสื่อสารแบบทางเดียว หมายถึง การท่ีผูสงสารไดแจง หรือ
เสนอขอมูลใหผูรับทราบ เพ่ือแนะนํา บอกกลาว หรือสั่งใหปฏิบัติการ ซ่ึงฝายรับจะไมมีโอกาสไดสอบถาม
หรือปรึกษาหารือกับผูสงสาร 
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   แบบท่ี 2 การติดตอสื่อสารแบบสองทาง เปนการติดตอสื่อสาร ทําความเขาใจกัน 
โดยมีการโตตอบระหวางผูสงสารกับผูรับสาร โดยที่ทั้งสองฝายมีโอกาสพบปะ ชี้แจง ทําการตกลง
และทบทวนความเขาใจ 
   นักวิชาการชื่อลีวิทและมูลเลอร ไดศึกษาวิจัยการติดตอสื่อสารท้ัง 2 แบบนี้ และ
สรุปผลวาการติดตอสื่อสารทางเดียวมีความรวดเร็ว และความเปนระเบียบมากกวาการติดตอสื่อสาร
สองทาง อยางไรก็ตาม การติดตอสื่อสารสองทางจะสรางความเขาใจและการตัดสินใจไดมากกวา 
ซ่ึงในองคการสามารถใชไดท้ัง 2 ระบบ แตจะเลือกใชวิธีการใดจะข้ึนอยูกับวัตถุประสงคของผูใช  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ 3  กระบวนการสื่อสารระหวางบุคคล 
ท่ีมา: (ร็อบบินส, สตีเฟนส พี, 2547, หนา 116) 
 

(1) องคประกอบของกระบวนการสื่อสารระหวางบุคคล ประกอบดวย 7 สวน คือ 
ก. ผูสงขาวสาร 
ข. ขาวสาร 
ค. การแปลงขาวสารท่ีตองการสงเปนขอความ คําพูดหรือสัญลักษณตางๆ  
ง. ชองทางหรือสื่อท่ีใชสงขาวสาร  
จ. ผูรับขาวสาร 
ฉ. การแปลงขาวสาร การทําความเขาใจหรือการตีความขาวสารท่ีไดรับ 
ช. การยอนกลับคือการโตตอบจากผูรับขาวสาร 

    ในกระบวนการติดตอสื่อสารอาจถูกรบกวนโดยสิ่งรบกวน ซึ่งหมายถึง
ความคลาดเคลื่อน บิดเบือนหรือเขาใจผิดระหวาง ผูสงขาวสารกับผูรับขาวสารอันเกิดจากสิ่งรบกวน
ภายนอกเชนเครื่องมือที่ใชสื่อสารรวมทั้งความแตกตางในพื้นฐานความรูความเขาใจ วัฒนธรรม 
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ความเชื่อ ทัศนคติท่ีตางกัน อารมณและความสามารถในการแปลงขาวสาร และการตีความขาวสารของ
ผูสงขาวสารและผูรับขาวสารเอง  
    (2) วิธีการติดตอสื่อสารระหวางบุคคล ผูบริหารสามารถเลือกวิธีสื่อสารไดหลายรูปแบบ
นอกเหนือจากการพูดและการเขียน ไดแก การเผชิญหนากันโดยตรง การใชโทรศัพท การประชุมกลุม 
การนําเสนอ การบันทึกขอความ การสงทางไปรษณีย การใชโทรสาร การใชสิ่งตีพิมพในรูปขาวสาร 
จุลสารตางๆ ของบริษัท การใชเทปภาพและเสียง การติดตอกันทางอินเตอรเน็ต การประชุมทางไกล
ผานระบบวีดีทัศนฯลฯ ผูบริหารสามารถใชเกณฑ 12 อยางในการประเมินและเลือกใชวิธีการติดตอสื่อสาร
ตางๆ ดังกลาว สําหรบัวิธีการติดตอสื่อสารระหวางบุคคลท่ีสําคัญอีกอยางหนึ่ง คือการสื่อสารท่ีไมตองใช
คําพูดหรือการเขียนเชน การใชภาษามือ ภาษากาย (การแสดงออกทางสีหนา กิริยา ทาทาง) ใชเสียง สี 
แสง และสัญลักษณตางๆ เปนตน (ร็อบบินส, สตีเฟนส พี, 2547, หนา 116-117)  
   (3) การสื่อสารภายในบุคคล เปนกระบวนการสื่อสารท่ีเกิดข้ึนในขณะที่บุคคล  
คิดสรางสรรคสาร เรียบเรียงสาร และพัฒนาสารเหลานั้นเพื่อใหพรอมสําหรับสงไปยังผูอื่นหรือ
อาจเรียกวาการสื่อสารกับตนเอง (ปาริชาต สถาปตานนท, 2546, หนา 77) 
  3) การสื่อสารแบบกลุมชน เปนการสื่อสารระหวางบุคคลกับกลุมชนซ่ึงประกอบดวย
คนจํานวนมาก เชน การสอนในหองเรียนระหวางครูเพียงคนเดียวกับนักเรียนท้ังหอง หรือระหวาง
กลุมชนกับบุคคลเชน กลุมชนมารวมกันฟงคําปราศรัยหาเสียงของผูสมัครรับเลือกตั้ง เปนตน 
    4) การสื่อสารมวลชน เปนการสื่อสารโดยการอาศัยสื่อมวลชนประเภทวิทยุ โทรทัศน 
ภาพยนตรและสื่อสิ่งพิมพตางๆ เชน นิตยสาร หนังสือพิมพ แผนพับ แผนโปสเตอร ฯลฯ เพ่ือการติดตอ
ไปยังผูรับสารจํานวนมากซ่ึงเปนมวลชนใหไดรับขอมูลขาวสารเดียวกันในเวลาพรอมๆ หรือไลเลี่ยกัน 
 การติดตอสื่อสาร มีการติดตอสื่อสารไดอีกหลายลักษณะ ไดแก การติดตอสื่อสารดวยการพูด 
การติดตอสื่อสารโดยไมใชคําพูด การติดตอสื่อสารโดยใชสัญลักษณและการติดตอสื่อสารดวยรูปภาพ 
ซ่ึงอธิบายไดดังนี้ 
  1) การติดตอสื่อสารดวยการพูด (verbal communications) เปนวิธีการที่ใชกัน
มากท่ีสุดในการนําขาวสารจากบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่ง โดยเฉพาะนักบริหารก็มักจะพบวาตนนั้น
อยูภายในสภาพแวดลอมท่ีมากดวยคําพูด อยางไรก็ตามยังปรากฏปญหาเก่ียวกับวิธีการใชภาษาพูดนี้
อยูเสมอ หรือปญหาเก่ียวกับการใชคําท่ีใชเฉพาะในวงการหนึ่งๆ หรือคําที่ใชเฉพาะในกลุมคําเทคนิค
เฉพาะสาขาใดสาขาหนึ่ง หรือคํายอหรือรหัสท่ีใชกันในองคการใดองคการหนึ่งจะเปนปญหาท่ีสราง
ความไมเขาใจอยางยิ่งใหแกบุคคลท่ีตองเขามาเก่ียวของกับหนวยงานหรือกลุมคนนั้น ดังนั้นปญหาของ
การใชคําจึงเปนเรื่องท่ียาก  
  2) การติดตอสื่อสารโดยไมใชคําพูด (non-verbal communications) การติดตอ
ระหวางมนุษยดวยกันโดยไมอาศัยคําพูดนี้เปนท่ีนาสนใจของนักพฤติกรรมองคการมากระยะท่ีผานมา 
ท้ังนี้เพราะตระหนักถึงท้ังความรูสึกและอารมณซ่ึงมีอยูในกระบวนการการสรางความสัมพันธระหวาง
บุคคล 
   การไมใชคําพูดนี้หมายถึง ภาษาเงียบ (silent language) ซ่ึงใชอากัปกิริยาตางๆ 
เปนรหัสบางคนอาจเรียกวาภาษากาย หรือภาษาทาทาง ความสัมพันธของการเคลื่อนไหวรางกาย
เพ่ือบอกขาวสารนี้เรียกวาศาสตรวาดวยการเคลื่อนไหวของรางกาย การติดตอสื่อสารดวยรางกายนี้ 
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บุคคลแสดงออกมาโดยตั้งใจหรือไมตั้งใจก็ได หรืออาจจะดวยความรูสติหรือไมรูสติก็ได เชนเม่ือบุคคล
แสดงกิริยานั่ง ยืน เดิน อาจเปนการแสดงถึงความรูสึกวาเหนื่อยหรือตึงเครียดเพียงใดได แตการท่ีบุคคล
แสดงอากัปกิริยาอยางตั้งใจและรูสติ นับเปนการสงขาวสารขอมูลท่ีไดผล ตัวอยางเชน การขยิบตา การยิ้ม 
การพยักหนา การยักไหล การกวักมือ นับเปนการสงขาวสารไดอยางสมบูรณโดยไมตองใชคําพูดชวย  
    การแสดงออกทางใบหนาชี้ไดชัดถึงอารมณ และความสนใจเพ่ือตอบโตในกระบวนการ
ติดตอสื่อสารไดดี การติดตอโดยใชดวงตาหรือแววตาเปนสิ่งสําคัญในการติดตอสื่อสารระหวางบุคคล
ถาบุคคลมีความสามารถสวนตัวและมีความรูสึกอันไวเปนพิเศษแลว อาจอานหลายสิ่งหลายอยางจาก
แววตาคูสนทนา แมการอานจะไมถูกตองเปนจริงท้ังหมดเสมอไป แตบุคคลเปนจํานวนมากก็ยังเชื่อวา
แววตาของบุคคลเปนตัวแสดงถึงความเขาใจหรือการยอมรับของขาวสารได 
    การแตะตองถูกตัวหรือการสัมผัส เปนวิธีการท่ีไมใชคําพูดแตทรงพลังอีกวิธีหนึ่ง 
การแตะตองถูกตัวอาจตองเปนการแสดงความโกรธ ความไวใจ ความรัก ความอบอุนและ
ความรูสึกอ่ืนๆ อีกได แตเนื่องจากขอจํากัดทางสังคม โดยเฉพาะในสังคมตะวันตกซึ่งมีประเพณี
วัฒนธรรมบางอยางท่ีทําใหบุคคลไมคอยกลาแสดงความรูสึกหรือสงขาวสารโดยการแตะตองถูกตัวมาก
เหมือนสังคมตะวันตก ดังนั้นหากจะใชการติดตอดวยวิธีการแตะตองถูกตัวนี้ก็ตองใชดวยความระมัดระวัง
มากยิ่งข้ึน 
    การติดตอสื่อสารโดยไมใชคําพูด อาจแสดงออกมาโดยรูปของการกระทํา ซ่ึงท้ังนี้
รวมถึงการไมกระทําหรืองดเวนกระทําดวย เกี่ยวกับเรื่องนี้มีคํากลาวที่บุคคลควรใหความสนใจก็คือ
คํากลาวท่ีวา ในระยะยาวนั้นการกระทําดังกวาคําพูด ซ่ึงหมายความวาคําพูดนั้นอาจเปนเพียงลมปาก
ไมไดประกันถึงสิ่งท่ีกระทําแตการกระทําตางหากท่ีแสดงถึงเจตนารมณท่ีแจงชัด แมบุคคลนั้นจะไมได
กลาวมาเปนคําพูดก็ตาม สําหรับการใชภาษาทาทางไมวาจะเปนการแสดงออกทางสีหนา สายตา 
การขยับรางกาย การจัดระยะระหวางบุคคล น้ําเสียงและระดับเสียง การสัมผัส ยอมข้ึนอยูกับปจจัย
หลายประการ เชน ขนมธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม เวลา สถานท่ี ความแตกตางของฐานะทางสังคม 
เพศ และความสัมพันธระหวางบุคคล เปนตน ซ่ึงลวนเปนเรื่องท่ีตองอาศัยความรูทางดานมานุษยวิทยา 
โดยเฉพาะอยางยิ่งในสาขาวัฒนธรรม สังคมวิทยาและจิตวิทยาประกอบกัน 
  3) การติดตอสื่อสารโดยใชสัญลักษณ (symbolic communication) นับไดวาเปน
วิธีการติดตอสื่อสารท่ีใชอยูไมนอยในองคการ นั่นก็คือการใชสัญลักษณแสดงออกมาในรูปคําพูด 
เครื่องหมาย รูปรางและเสียง ซ่ึงใชแทนความหมายอยางใดอยางหนึ่ง แตละองคการจะสรางระบบ
สัญลักษณซ่ึงใชบอกขาวสารแกสมาชิกในองคการได เชน ในโรงเรียนเสียงกระดิ่งจะเปนสัญญาณ
บอกเวลาเขาหรือเลิกชั้นเรียน สัญลักษณท่ีเปนสากลไดแกสีแดง หมายถึงการระวังอันตราย เครื่องหมาย
จราจรก็มีความหมายท่ีคนโดยท่ัวไปในสังคมนั้นจะเขาใจได เปนตน ขอเสียของการติดตอสื่อสารแบบนี้
ก็คือบุคคลอาจไมทราบหรือไมเขาใจในเครื่องหมายดังกลาวเหมือนกันทุกคน ซ่ึงอาจเปนทางนําไปสู
อันตรายได 
    รูปปรากฏของบุคคล ก็เปนการติดตอสื่อสารบางอยางสาํหรับบุคคลนั้นๆ เชน 
ความยาวของผม ความยาวของเครา อาจเปนการบอกถึงความแตกตางของบุคคลอาจจะเปนในแงปรัชญา
ทางสังคมไดบาง เปนตน สัญลักษณอ่ืนท่ีบุคคลใชก็ไดแก การสวมแหวนหมั้นหรือแหวนแตงงาน หรือ
การติดเข็มกลัดของสมาคมหรือกลุมคนท่ีเขาเปนสมาชิก เปนตน ก็เปนการสงขาวสารได แตสัญลักษณ
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เหลานี้ อาจมีความหมายตางกันสําหรับตางบุคคล ดังนั้นพึงตองระวังการติดตอสื่อสารดวยวิธีนี้เพราะ
การตีความอาจจะผิดพลาดไดโดยงาย 
  4) การติดตอสื่อสารดวยรูปภาพ เปนวิธีท่ีจะชวยอธิบายคํา หรือภาษาท่ีใชในการติดตอ 
สื่อสารไดดีมาก ในการทํางานในองคการ บุคคลจะสังเกตเห็นการปรับใชรูปภาพอยูไมมากก็นอย โดยออกมา 
ในรูปของตาราง แผนภูมิ แผนท่ี การฉายภาพนิ่ง ภาพยนตร หรือมีการใชตัวแบบสามมิติชวย ท้ังนี้เพราะ
ภาพๆ หนึ่งอาจใชแทนคําไดนับเปนพันเปนหม่ืนคํา นอกจากนั้นยังทําใหผูรับขาวสารรับขาวสารไดรวดเร็ว 
และแมนยําอีกดวย   
 กลาวไดวาผูบริหาร คือบุคคลท่ีสําคัญที่สุดในองคการที่จะเลือกใชกระบวนการสื่ออยางใด 
อยางหนึ่งใหมีความเหมาะสมกับวัฒนธรรมองคการและสามารถเห็นความแตกตางของบุคลากร
โดยเฉพาะองคการท่ีมีบุคลากรจํานวนมากและตางสาขาวิชาชีพ จะตองใสใจในรายละเอียดสวนนี้ดวย 
เนื่องจากการทํางานตองอาศัยสวนงานหลายๆ ฝาย จําเปนตองอาศัยการสื่อสารท่ีสามารถสื่อใหเขาใจ
ถึงภารกิจแตละดานไดเปนอยางดีและเปนการชวยลดทอนปญหาภายในองคการ ซ่ึงผูบริหารจะตองรูจัก
บุคลากรในแตละฝายใหมากข้ึน รูจักสภาพท่ีแทจริงขององคการเปนอยางดีจึงจะเอื้อประโยชนใหกับ
องคการไดอยางสมบูรณ และการสื่อสารจะประสบผลท่ีตองการเพียงใดนั้น จึงข้ึนอยูกับปจจัยท่ีเก่ียวกับ
คุณสมบัติของผูสื่อสารท่ีสําคัญ 4 ประการ คือ 
  1) มีความรูความสามารถ หากผูสื่อสารมีความรูความสามารถท่ัวไปอยูในระดับสูง 
จะมีความเชื่อม่ันในตนเอง รับรูและเขาใจสิ่งตางๆ ไดรวดเร็ว แตหากผูสื่อสารมีความรูความสามารถต่ํา 
ความสามารถในการรับรูและเขาใจสิ่งตางๆ ยอมจะต่ําไปดวย หากผูสงสารและผูรับสารมีพ้ืนฐาน 
ความรูแตกตางกัน กรณีผูสงสารมีความรูความสามารถสูงกวาผูรับสารจะใหผลสําเร็จของการสื่อสาร
ดีกวากรณีผูสงสารมีความรูความสามารถต่ํากวาผูรับสาร 
   2) มีทักษะในการสื่อสาร คือมีความเชี่ยวชาญ สามารถในการพูด การเขียน การแสดง 
มีจิตวิทยาการจูงใจสูง ซ่ึงสิ่งเหลานี้จะตองอาศัยความรูความสามารถ และการฝกฝนตนเองเปนสําคัญ 
  3) มีเจตคติท่ีดี ผูสื่อสารท่ีมีเจตคติท่ีดีตอกัน จะชวยใหเขาใจซ่ึงกันและกันไดงายข้ึน 
รูจักวิเคราะหความรู ความคิด ขาวสารตางๆ อยางเปนกลางและมีเหตุผล แตหากผูสื่อสารมีเจตคติ
ท่ีไมดีตอกัน อาจมองกันในแงรายและบิดเบือนขาวสาร 
  4) พ้ืนฐานทางสังคมและวฒันธรรม เนื่องจากสังคม วัฒนธรรม รวมถึง เพศ และอายุ 
เปนตัวกําหนดความเชื่อความรูสึกนึกคิดของคนในสังคม ผูท่ีจะสื่อสารเขาใจกันไดดีท่ีสุดนั้น ไดแก
ผูท่ีมีพ้ืนฐานทางสังคมวัฒนธรรมเหมือนกัน ท้ังผูรับและผูสง ผูสื่อสารท่ีมีความแตกตางทางสังคม 
วัฒนธรรม อาจทําใหการสื่อสารลมเหลว ท้ังนี้เพราะการพูดหรือการปฏิบัติอยางหนึ่งในสังคมหนึ่ง 
อาจแปลความหมายแตกตางไปจากอีกสังคมหนึ่ง 
 สรุปไดวาท้ังในอดีตและปจจุบัน การติดตอสื่อสารเปนเครื่องมือสําคัญของบุคคลทุกฝาย
ในองคการ การทํางานจะประสบความสําเร็จไดนั้นสวนหนึ่งอยูท่ีความเขาใจโดยอาศัยการติดตอสื่อสาร 
หากการติดตอสื่อสารเกิดปญหาและอุปสรรคข้ึนก็จะสงผลใหเกิดการเขาใจผิด และสงผลใหเกิดการทํางาน
ผิดพลาดได ดังท่ีนักวิชาการหลายทานไดใหความเห็นวาการสื่อสารดวยวาจาเปนวิธีการท่ีใชกันมากท่ีสุด
ในการนําขาวสารจากบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่ง โดยเฉพาะนักบริหารก็มักจะพบวาตนเองนั้น
อยูภายในสภาพแวดลอมท่ีเต็มไปดวยคําพูด แตก็ยังพบปญหาเก่ียวกับวิธีการใชภาษาพูด หรือปญหา
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เก่ียวกับการสื่อสารท่ีใชเฉพาะวงการหนึ่งหรือเฉพาะกลุมคน คํายอหรือรหัสท่ีใชในองคการใดองคการหนึ่ง 
และอีกสิ่งหนึ่งท่ียุงยากและสรางปญหาใหกับองคการท่ีสําคัญคือ การทําใหคนในองคการมีความเขาใจ
เปาหมายขององคการและมีความมุงมั่นใหงานขององคการบรรลุตามเปาหมายนั้นได (สรอยตระกูล 
อรรถมานะ, 2541, หนา 337) การสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลเทานั้นท่ีจะทําใหองคการ
ผานพนปญหา และความยุงยากแมแตเรื่องของวัฒนธรรมองคการ และจรรยาบรรณขององคการ
ก็ลวนอาศัยการสื่อสารท้ังสิ้น (เสนาะ ติเยาว, 2544, หนา 423) และสาโรจกลาววา อุปสรรคเกิดจากภาษา
และถอยคําท่ีไมชัดเจนความแตกตางในดานภูมิหลัง ลักษณะและขนาดขององคการในหนวยงานตางๆ 
ความเกรงกลัว ไมกลารายงานหรือปรึกษาหัวหนาของตน อุปสรรคทางดานกายภาพและอุปสรรค
ทางดานจิตใจ (สาโรจ เนติธรรมกุล, 2542, หนา 101) และอุปสรรคเกิดจากการใชชองทางการสื่อสาร
ท่ีไมเหมาะสม ปญหาท่ีเกิดจากคําศัพท การไมมีขอมูลสะทอนกลับ การขัดขวางทางกายภาพ และ
ความแตกตางทางวัฒนธรรม เปนตน (เสนาะ ติเยาว, 2544, หนา 427) สําหรับปญหาของการติดตอสื่อสาร
ในองคการจึงมีความจําเปนตองทําการวิจัยและพัฒนารปูแบบสมรรถนะดานการติดตอสื่อสารของผูนํา
ในองคการอยางละเอียดรอบคอบดวยเหตุผลของผูนําหรือผูบริหารในองคการมีสมรรถนะท่ีแตกตางกัน 
 

2.2 ภาวะผูนํา แนวคิดทฤษฎีและแบบจําลองการติดตอสื่อสาร 
 
 การพัฒนาสมรรถนะหรือความสามารถของผูนําในดานการติดตอสื่อสาร มีความจําเปน
ท่ีจะตองรูและเขาใจในความหมายและความสําคัญของผูนําและภาวะผูนํา แนวคิดทฤษฎีและแบบจําลอง
การติดตอสื่อสาร ดังรายละเอียดตอไปนี ้
 2.2.1 ผูนําและภาวะผูนํา 
 ภาวะผูนําไมวาจะเปนภาคธุรกิจหรือภาครัฐตองมีความรูบางอยางในทุกอยาง หรือรูทุกอยาง
ในบางอยาง "know something in everything" หรือ "know everything in something" สามารถ
นําไปใชไดในทุกวิชาชีพ ซ่ึงมีการกลาวกันวาในชีวิตของคนๆ หนึ่ง ท่ีสามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได 
ทําอะไรไดสําเร็จ 80% เกิดจากภาวะผูนํา อีก 20% เกิดจากวิชาการ หรือเรียกวากฎ 80 : 20 ของ 
Pareto’s Law (สิทธิชัย ฝรั่งทอง, 2548, หนา 41) จึงมีความจาํเปนตองเขาใจความหมายของผูนํา
และภาวะผูนํา แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวกับการเสริมสรางภาวะผูนํา การบริหารกลยุทธการสื่อสารและ
อุปสรรคของการสื่อสารท่ีเกิดข้ึนในองคการ ดังนี ้
  1) ความหมายของผูนําและภาวะผูนํา หรือผูนําคือ ผูจัดระบบทรัพยากรขององคการ 
บุคลากร เงินทุน และเทคโนโลยี นําองคการสูทิศทางท่ีถูกตอง ซ่ึงการจัดระบบทรัพยากร หมายถึง 
การสะสม การมุงเนน ความสนใจ การเพ่ิมพลังการใหสิทธิอํานาจ ทิศทางท่ีถูกตองคือ สิ่งท่ีแนใจวา
เปนความสําเร็จในอนาคต ความเจริญรุงเรือง การมีชีวิตขององคการ (โกศล อินทวงค, 2549, หนา 1) 
   ภาวะผูนํา หมายถึง พฤติกรรมสวนตัวของบุคคลหนึ่งท่ีจะชักนํากิจกรรมของกลุม
ใหบรรลุเปาหมายรวมกัน (shared goal) หรือเปนความสัมพันธท่ีมีอิทธิพลระหวางผูนําและผูตาม 
ซ่ึงทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง เพ่ือใหบรรลุจุดมุงหมายรวมกัน (shared purposes) หรือเปนความสามารถ
ท่ีจะสรางความเชื่อม่ัน และใหการสนับสนุนบุคคลเพ่ือใหบรรลุเปาหมายองคการ (รังสรรค ประเสริฐศรี, 
2544, หนา 31)  
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   ภาวะผูนํา คือ กระบวนการเปลี่ยนแปลงท่ีผูนําจะตองเปนผู เปลี่ยนแปลง
การปฏิบัติงานของผูตาม ซ่ึงจะตองไดผลเกินเปาหมายที่กําหนดไว ทัศนคติ ความเชื่อมั่นและ
ความตองการของผูตาม จะตองไดรับการเปลี่ยนแปลงจากระดับต่ําไปสูระดับที่สูงกวา (Bass, 1985, 
p. 13) 
   ภาวะผูนําในความคิดของ Hunt หมายถึง “ความสามารถในการระดมพล
เพ่ือการแขงขันหรือในการตอการกับความตองการของผูตาม” ซึ่งอาจกลาวไดวา ภาวะผูนํา คือ 
“สมัพันธภาพหรือกระบวนการในการกระตุนกันและกันท่ีจะเปลี่ยนความตื่นตัวใหกลายเปนพันธะผูกพัน
และประสิทธิผล” เขาระบุวามีคนจํานวนมากไดข้ึนไปถึงตําแหนงสูงๆ ในองคการ แตใชวาคนเหลานั้น
จะทําไดหมดทุกคน อยางไรก็ตามพวกเขาจะมีลักษณะบางอยางที่เหมือนกัน ซึ่งลักษณะเหลานี้
บอกใหเรารูวา การข้ึนไปสูตําแหนงสูงๆ นั้นไมใชกระบวนการที่เทาเทียมกัน พอแมผูปกครองและ
สถานศึกษาของแตละคนคือเง่ือนไขสําคัญอยางหนึ่งท่ีทําใหคนผูนั้นมีความกระตือรือรนในอาชีพการงาน
ของเขา (เมาริค แวน จอหน, 2549, หนา 51) 
   ภาวะผูนําเปนการใชอิทธิพลของบุคคลหรือตําแหนง ใหผูอื่นยินยอมปฏิบัติตาม
เพ่ือท่ีจะนําไปสูเปาหมายของกลุมตามท่ีกําหนดไว (อาคม วัดไธสง, 2547, หนา 3) กลาววา ภาวะผูนํา คือ 
พฤติกรรมท่ีผูนําแสดงออกในรูปของกระบวนการ ความสามารถหรือกิจกรรม ซ่ึงกอใหเกิดอิทธิพลตอ
พฤติกรรมของบุคคลอ่ืนโดยท่ีบุคคลอื่นจะคลอยตามหรือปฏิบัติตามผูนํา เพื่อใหการดําเนินการ
บรรลุวัตถุประสงคในสถานการณใดสถานการณหนึ่ง (สันตชัย พูลสวัสดิ์, 2545, หนา 6) 
   ความฉลาดรูของผูนํา (leadership quotient) คือ การจะพัฒนาตนใหเปนแบบฉบับ
ของผูนําใหทีมงานเชื่อถือศรัทธา ดังนี ้ 
   (1) การฝกฝนตนเองใหเปนผูนํา อาจจะสรางแบบฉบับใหตนเองในการเปนผูนําได
โดยแตงกายเหมาะสม กลาแสดงออก ริเริ่มการลงมือปฏิบัติ เปนตัวของตัวเอง และมีความเชื่อม่ัน 
วางแผนพัฒนาตนเองเสมอ เปนนักฟงมากกวาพูด และใชภาษาในแงบวก เม่ือมีการติดตอสื่อสารกับ
ทีมงาน 
   (2) การพัฒนาบุคลิกภาพเพ่ือการบริหาร คือ การเปนคนสดชื่น อารมณดีอยูเปนนิจ 
เปนท่ีชื่นชอบ ชื่นชม นิยมและเปนท่ีรัก สรางความสัมพันธกับผูอ่ืนไดดีและเปนผูมีความกลาความม่ันใจ 
   (3) สรางความเชื่อถือ หรือเชื่อม่ันใหกับทีมงาน หรือผูใตบังคับบัญชา คือบุคลิกภาพ
การแตงกาย การวางตัวเหมาะสม อารมณม่ันคง มีความรู ความสามารถเปนท่ียอมรับ มีความประพฤติดี 
เสมอตนเสมอปลาย ชวยเหลือใหคําแนะนํากับผูใตบังคับบัญชาเพ่ือความกาวหนา สําเร็จ กลาแสดงออก 
เริ่มกอน รักษาคําม่ันสัญญา ตําหนิเพ่ือกอ มิใชทําลาย ชม แสดงน้ําใจ เม่ือประสบความสําเร็จไมหลงตัวเอง 
ไมลําเอียง เปดใจใหกวาง รับฟงทุกคน ทุกปญหา พัฒนาตนเองเสมอ และทันเหตุการณ 
   (4) การสรางความเชื่อม่ันในการบริหาร เปนแนวทางในการที่หัวหนาหรือผูนํา
จะเสริมสรางความเชื่อม่ันทางการบริหาร คือ มีความรูในงาน ระบบงาน องคการ มีความสามารถ
ในการทํางาน การพูดหรือถายทอดงาน มีทัศนคติท่ีดีตอตนเอง งานและองคการ เขาสังคมเพ่ือพัฒนา
ปรับปรุงตนเอง ปรับปรุงบุคลิกภาพในสวนท่ีขาดไป ทันเหตุการณทันสมัยจากการติดตามขาวสารเสมอ  
เรียนรูตัวอยางจากบุคคลอ่ืน ฝกตัวเปนผูนํา คิดกอน และตัดสินใจกอนเสมอ 
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   (5) การกาวสูหัวหนาหรือผูนําท่ีดี จะตองรูจักตนเองในบทบาท ความคิดและทัศนคติ
ในการเปนผูนํา รูจักขอบเขตของอํานาจ หนาท่ีและความรับผิดชอบ ประพฤติตนเปนแบบอยางพัฒนา
ผูปฏิบัติงานแทนเรา มีความเชี่ยวชาญในหลักการบริหาร รูจักการแกไขปญหา ซื่อตรงและยึดมั่นตอ
คุณธรรม มีความรูรอบตัวและกวางขวาง ใชประสบการณเปนเครื่องชวยและทันตอเหตุการณเสมอ 
(สมชาติ กิจยรรยง, 2546, หนา 7-12)  
   บทบาทของผูบริหาร คือ (1) เปนผูนํา (2) เปนผูสอน (3) เปนผูฝกหัด (coach) 
และ (4) เปนท่ีปรึกษา (สมชาติ กิจยรรยง, 2546, หนา 21)   
   แจ็ค เวลช คัดเลือกและพัฒนาผูนํา กลาววา “ผูท่ีฉลาดท่ีสุดในโลกจะเลือกจางผูท่ี
ฉลาดท่ีสุดในโลก” แตในความเปนจริงนั้นเขาเลือกคนท่ีมีมากกวาความฉลาด   
   วินัยในเรื่องของ 4E ชวยใหพบและพัฒนาผูนําท่ีเหมาะสําหรับจีอี และมีวัฒนธรรม
ในการสรางผลงาน ผูนําท่ีมีคะแนนของ E สูงท้ังสี่ตัว คือผูท่ีจะชวยทําใหบรรลุเปาหมายของการสราง
องคการท่ีเขมแข็งท่ีสุดในโลก ลักษณะ 4 ประการท่ีผูนําท่ีโดดเดนเหลานี้มีรวมกันคือ (1) ผูนํามีพลัง 
(2) ผูนําจุดประกายใหผูอ่ืนมีพลัง (3) ผูนํามีคม และ (4) ผูนําลงมือปฏิบัติใหเกิดผลงาน 
   มีพลัง แจ็ค เวลช กลาววาบุคคลท่ีมีพลังรักท่ีจะ “ทํา ทํา และทํา” เราทุกคนรูจัก
บุคคลท่ีมีลักษณะแบบนี้ ผูซ่ึงมีพลังเก็บไวอยางเหลือเฟอ ผูท่ีตื่นข้ึนมาในตอนเชาก็อยากจะทํางานท่ีมี
อยูในมือทันที บุคคลเหลานี้กาวไปดวยความเร็ว 95 ไมลตอชั่วโมง ในโลกของความเร็ว 55 ไมลตอชั่วโมง
   คม ผูท่ีมีคมคือพวกท่ีมีความแข็งแกรง รูวาจะตัดสินใจในเรื่องท่ียากจริงๆ ไดอยางไร
และจะไมยอมแพใหกับความยากลําบากนั้น นี่คือลักษณะของผูนําท่ีไมเคยลังเลท่ีจะตัดสินใจในเรื่องท่ี
ปเตอร ดรักเกอร เรียกวา “ความเปนความตาย” คือเรื่องการจาง การเลื่อนข้ันและการไลออก  
   การลงมือปฏิบัติใหเกิดผลงาน E ท้ังสามท่ีกลาวขางตนเปนสิ่งท่ีมีความสําคัญ
แตถาไมมีผลงานที่สามารถวัดไดก็จะมีประโยชนตอองคการนอยมาก ผูที่สามารถลงมือปฏิบัติ
ใหเกิดผลงานไดอยางมีประสิทธิภาพเขาใจวาสิ่งตางๆ ท่ีทําและผลตางๆ ท่ีไดรับนั้นไมใชสิ่งเดียวกัน 
ผูนําท่ีเกงจะรูวิธีการใชพลังและคมทําใหเกิดผลงาน รูวิธีลงมือปฏิบัติใหเกิดผลงาน (Jeffrey A. Krames, 
2549, pp. 13-14) 
   ประเภทของผูนํา แบงออกเปน 2 ประเภท ไดแก 
   (1) ผูนําการปฏิบัติหรือผูนําการเปลี่ยนแปลง คือบุคคลผู มีความพยายาม
ในการท่ีจะปรับปรุงสภาพขององคการใหดีข้ึน การเปลี่ยนแปลงอาจเกิดจากผูบริหารกําหนดเอง หรือ
เกิดจากการจางบุคคลจากภายนอกมาเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง ทักษะท่ีสําคัญของผูนําการเปลี่ยนแปลง 
คือ ความสามารถในการพิจารณาวาควรเปลี่ยนแปลงอยางไร และผูนําควรมีทักษะในการนําไปสู
การเปลี่ยนแปลงไดเปนผลสําเร็จ (เนตรพัณณา ยาวิราช, 2547, หนา 77-78) เปนผูที่มีบทบาท
ในการจูงใจลูกนองใหปฏิบัติงานท่ีระดับหนึ่งตามความคาดหวังของผูบังคับบัญชา บรรดาผูนําประเภทนี้
จะแสดงบทบาทดวยการใหความชวยเหลือลูกนอง คือ (1) ตระหนักในงานที่ตนเองรับผิดชอบ 
(2) สามารถระบุเปาหมายท่ีตองการจะทําใหสําเร็จ (3) มีความม่ันใจวาจะสามารถทํางานใหบรรลุเปาหมาย
ตามมาตรฐาน และ (4) มีความเขาใจวาความจําเปนสวนตัวและบําเหน็จรางวัลท่ีพวกเขาเรียกรอง
ตองการนั้น เชื่อมโยงกับการบรรลุเปาหมายขององคการไดอยางไร 
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   (2) ผูนําการปฏิรูป มีลักษณะเดนท่ีแตกตางไปจากผูนําการปฏิบัติ กลาวคือผูนํา
การปฏิรูปสามารถจูงใจใหบุคคลตางๆ ออกแรงพยายามเหนือความคาดหมายตามปกติ ดวยการสราง
แรงบันดาลใจใหแกลูกนองจนถึงข้ันทําใหบรรดาลูกนองมีพฤติกรรมเหนือธรรมดา โดยมุงเนนท่ีภารกิจ  
และเอาไวเหนือผลประโยชนสวนตัวของพวกเขายกระดับแรงจูงใจสวนตัวสูเปาหมายท่ีสูงข้ึน เชน 
ความสําเร็จและอุดมคติ แทนเปาหมายระดับต่ํา เชน ความตองการทางวัตถุ ทางเพศ และความม่ันคง 
ปลอดภัยและความม่ันใจในขีดความสามารถของตนเองวาจะบรรลุภารกิจเหนือธรรมดาท่ีผูนําไดวาดภาพ
ไวใหในทํานอง “ฝนใหไกล ไปใหถึง” (นิตย สัมมาพันธ, 2548, หนา 52-53) และผูนําแบบปฏิรูป 
ยังเปนการปฏิบัติภารกิจท่ีสําคัญหลายประการคือทําใหบุคลากรตระหนักถึงปญหาขององคการและ
ผลท่ีจะเกิดข้ึนจากปญหา กําหนดวิสัยทัศนขององคการ สรางการผูกพันและการยอมรับ ในวิสัยทัศน
ใหครอบคลุมท้ังองคการ และสนับสนุนใหเกิดการเปลี่ยนแปลงองคการตามแนวทางที่กําหนดไว
ในวิสัยทัศนและพัฒนากลยุทธขององคการใหเกิดข้ึนในกระบวนการเชิงกลยุทธท้ังระบบขององคการ 
(Bass, 1985, p. 125) 
                 2) แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการเสริมสรางภาวะผูนํา  

          (1) ทฤษฎผีูนําตามสถานการณ (contingency theories) 
     จอหน เอแดร สรางทฤษฎีวาดวยกิจกรรมท่ีผูนําพึงกระทําเนนการทํางานเปนทีม

ดังแนวคิดเก่ียวกับภาวะหนาท่ีท่ีสําคัญของผูนําคือ แนวคิดผังสามหวง (three circle diagram) 
เม่ือผูนําเริ่มทําอะไรตองคํานึงถึงความตองการ 3 อยางไปพรอมๆ กัน หากมีสวนใดพรองไปภาพรวม
ตองเสียดวย คือ 
    ก. สรางภารกิจรวมใหเกิดข้ึนมา ผูนําตองตระหนักถึงธรรมชาติและความตองการ
ของงาน 
     ข. กลุม หรือสรางและบํารุงรักษาทีม ความเปนปกแผนใหกับทีมและตองการ
สิ่งอ่ืน เชน ขอมูล หรือเครื่องมือในการทํางานท่ีเหมาะสม เปนตน 
     ค. พัฒนาคน รวมความตองการสวนตัวของคนท่ีทํางานในกลุม ซ่ึงประสบการณ
และสถานการณทางสังคมมักจะมีผลกระทบตอปฏิสัมพันธระหวางคนกับกลุมของเขา 
    แนวคิดสามหวงนี้เปนพ้ืนฐานของภาวะผูนําท่ียึดการกระทําเปนศูนยกลาง 
(action-centred leadership) เอแดรใหความสําคัญกับทีมมาก แตผูนําอาจมีหวงงานใหญกวา
หวงทีมมาก เขาเชื่อวาภาวะผูนําเปนเรื่องเก่ียวกับความพยายามของทีม และทีมที่ดีที่สุดคือ
ทีมท่ีประกอบดวย ผูนําท่ีปรากฏออกมาโดยธรรมชาติภายในองคการ ผูนําท่ีดีควรกระตุนใหคนคิดถึง
คุณคาและความตองการของงาน เพ่ือใหจุดมุงหมายของสวนรวมสอดคลองเขากับคานิยมของคนและ
ของกลุมตางๆ ในองคการ ซ่ึงจะทําใหการปฏิบัติการมีประสิทธิผลมากข้ึน    

          (2) ทฤษฎีภาวะผูนําเชิงการปฏิรปู (transformational leadership theories)  
    ลิปเน็ค และแสตมป ไดพิจารณาจากจุดเริ่มตนของกลุมเครือขายท่ีประสบ
ความสําเร็จซ่ึงมีความเขมแข็งสรุปเปนองคประกอบสําคัญ 4 ประการ คือ  
    ก. การมีจุดมุงหมายหรือวัตถุประสงคท่ีชัดเจน    
    ข. การมีความตองการท่ีเก่ียวของสัมพันธกันในกลุม ซ่ึงในท่ีนี้จะเนนในดาน
การจัดการกลุม  
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    ค. การมีปฏิสัมพันธกันอยางตอเนื่องมีการสื่อสารเชื่อมโยงกันอยางมีประสิทธิภาพ 
รวมท้ังการมีกลุมผูนําท่ีมีความสามารถตั้งแต 2 คนข้ึนไป โดยผูนํานี้อาจมีความสามารถท่ีแตกตางกัน
แตตองมีการสื่อสารปฏิสัมพันธกันไดอยางตอเนื่อง และมีประสิทธิภาพดวยเชนกัน    
    ง. มีการติดตอประสานกันระหวางระดับบริหารและระดับอ่ืนๆ แตกตางกัน
ออกไป องคประกอบดังกลาวสามารถนํามาสรางเปนหลักการในการกําหนดดัชนีชี้วัดผลสําเร็จ
เพ่ือการประเมินศักยภาพของเครือขายได (Jessica Lipnack & Jeffrey Stamps, 1993, p. 30) 

          (3) ทฤษฎีคุณลักษณะผูนํา (trait theory) 
    เปนทฤษฎีท่ีเชื่อวาคนจะมีความเปนผูนําโดยธรรมชาติ คือมีมาแตเกิดไมได
เกิดข้ึนทีหลังคนๆ นั้นจะแสดงบุคลิกลักษณะผูนําและสามารถนําไดดี เชนเปนคนฉลาดโดยมองจากความรู 
การตัดสินใจ การตีความและการพูดชักชวน หรือเปนคนมีบุคลิก โดยปรับตัวไดดี ริเริ่มใหความรวมมือ 
ตื่นตัว ม่ันใจในตัวเอง มีความสมดุลทางอารมณและควบคุมอารมณ อิสระและมีลักษณะเดนเฉพาะ หรือ
เปนผูมีความสามารถโดยท่ีสามารถดึงคนใหเขามารวมมือ มีทักษะดานมนุษยสัมพันธมีเสนหมีลักษณะ
การพูดมีบทบาทและมีสวนรวมในการสังคม มีอํานาจเกียรติภูมิและศักดิ์ศรี เปนตน 

          (4) ทฤษฎีพฤติกรรมความเปนผูนํา (behavior theory) 
     เปนทฤษฎีการมองผูนําเปลี่ยนจากคุณสมบัติเฉพาะตัวเปนการมองสิ่งท่ีผูนํา

ปฏิบตัิโดยถือเปนแบบฉบับผูนํา จึงเกิดมีผูนําหลายๆ ลักษณะตามวิธีการนําและตัดสินใจ ไดแก 
    ผูนําแบบอัตตา จะใชวิธีควบคุมกลุมในการทํางาน ใชอํานาจจูงใจชี้แนะ
ดวยการออกคําสั่งสื่อสารทางเดียวจากระดับบริหารถึงระดับปฏิบัติ ตัดสินใจเองท้ังหมด แยกงาน
ตามระดับฐานะ ใชการตําหนิเพ่ือทําโทษเม่ือกระทําผิด ลักษณะการปกครองดวยผูนําแบบนี้อาจอานงาย 
ผูปฏิบัติงานรูสึกม่ันใจไมมีขอคับของใจ ผลผลิตคอนขางสูงแตอาจขาดความคิดริเริ่มการจูงใจตนเอง
และเอกสิทธิในงาน การทําแบบนี้อาจดีในชวงท่ีมีภาวะวิกฤติ สวนใหญจะนิยมใชในวงการทหาร 
    ผูนําแบบประชาธิปไตย จะใชการควบคุมคอนขางนอย ใชการจูงใจโดยการให
รางวัลเปนเงิน หรือเกียรติยศ ชื่อเสียง แนะนําลูกนองดวยการตักเตือนและแนะแนว มีการสื่อสาร 2 ทาง 
จากระดับบนสูระดับลางและจากระดับลางถึงระดับบริหาร ลักษณะผูนําในลักษณะนี้เหมาะสําหรับ
กลุมบุคคลซ่ึงตองทํางานรวมกันในระยะยาว สรางเอกสิทธิ์และความเจริญงอกงาม และมุงเนนการรวมมือ
และการประเมินผลงานเปนพ้ืนฐาน บางครั้งอาจตองการใชเวลานานในการตัดสินใจ จึงอาจไมเหมาะสม
ถาเปนการทํางานท่ีตองการตัดสินใจท่ีรวดเร็วและรอไมได 
    ผูนําแบบปลอยตามเรื่อง มีลกัษณะพฤติกรรมเปนแบบยอมตามโดยใชการควบคุม
นอยท่ีสุดหรือไมควบคุมเลย กระตุนโดยใหการสนับสนุนตามท่ีไดรับบทเรียนจากกลุมคน หรือบุคคล 
ใหการชี้แนะนอยมาก สื่อสารโดยใชการติดตอกับสมาชิกคนใดคนหนึ่งของกลุม ท้ังในแบบจากเบื้องบน
ลงสูเบื้องลาง หรือจากเบื้องลางถึงระดับบริหาร ลักษณะผูนําแบบนี้อาจสรางขอคับของใจไดงาย เนื่องจาก
ไมไดใหทิศทางการทํางาน ถากลุมมีความรับผิดชอบ มีแรงจูงใจในตนเอง และควบคุมตนเองไดดี 
จะมีผลงานและการสรางสรรคคอนขางสูง ผูนําแบบนี้จะใชไดดีถาปญหาและทางแกไขเปนทางตัน 
กําหนดขอบเขตไมชัดเจน อาจตองใหกลุมชวยกันคิดหาทางออก     
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    (5) ทฤษฎีพฤติกรรมผูนําแบบสามมิติ (three-dimensional leader behavior 
Theory) เรดดิน ไดพิจารณาพฤติกรรมการบริหารในดานประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของงาน พบวา
มนุษยมีพฤติกรรมผูนําพ้ืนฐานอยูในตัว 4 แบบ คือ 
    ก. แบบแบงแยก (separated style) เปนผูนําท่ีมุงงานต่ําและมุงสัมพันธต่ํา 
เปนนักอนุรักษนิยม มีความระมัดระวัง ชอบความเปนระเบียบ ชอบเขียนมากกวาพูด ยึดระเบียบ
เปนหลักปฏิบัติเพ่ือความถูกตอง ชอบงานท่ีสมบูรณแบบ เปนผูนําท่ีมีความสมํ่าเสมอ มีความอดทน
เยือกเย็น ถอมตัว ชอบเก็บตัว ไมชอบแสดงความคิดเห็น หรือขอเสนอแนะ มีความคิดสรางสรรคนอย 
นิยมการตอตานการเปลี่ยนแปลงและไมคอยรวมมือในการทํางาน 
    ข. แบบสัมพันธ (related style) เปนผูนําท่ีมุงสัมพันธมากกวามุงงาน ถือวา
คนในหนวยงานสําคัญท่ีสุด งานมีความสําคัญรองลงมา เนนการพัฒนาบุคลากร มีความเปนกันเอง ไมชอบ
ทําตัวเดน ชอบสนทนา เห็นใจผูรวมงาน ยอมรับและเห็นดวยกับผูอ่ืนงาย มีความเปนมิตร ชอบบรรยากาศ
ท่ีอบอุน มีความปลอดภัย 
    ค. แบบเอางาน (dedicated style) เปนผูนําท่ีมุงงานสูง มุงสัมพันธต่ํา ตองทํางาน
ใหไดตามตองการ มีความกลาท่ีจะปฏิบัติทุกสิ่ง ชอบกําหนดงานใหผูใตบังคับบัญชา มีความกาวหนา
ในบางเวลา มีความทะเยอทะยานสูงในการทํางาน 
    ง. แบบผสมผสาน (integrated style) เปนผูนําท่ีมุงงานสูง และมุงสัมพันธสูง 
บริหารงานโดยใชอํานาจ ยึดอยูกับวัตถุประสงคและนโยบาย มีเทคนิคจูงใจผูรวมงานใหทุกคนไดมีสวนรวม
ในการทํางาน หรือมีความรับผิดชอบรวมกัน (Reddin, William J., 1970, pp. 205-235) 
    นอกจากนี้ เรดดินยังเชื่อวา ผูนํามีพฤติกรรมท่ีแตกตางกัน ซ่ึงจะกอใหเกิด
การบริหารงานในสถานการณตางๆ ท่ีมีประสิทธิผลของงานแตกตางกัน และเรดดิน ยังมองวาพฤติกรรม
ผูนําพ้ืนฐานท้ัง 4 แบบดังกลาวนั้น สามารถเปลี่ยนแปลงเปนพฤติกรรมผูนําท่ีมีประสิทธิผล 4 แบบ 
ไดแก ผูคุมกฎ ผูพัฒนา ผูบุกงาน และผูนําทีม สวนผูนําท่ีไมมีประสิทธิผล 4 แบบ ไดแก ผูท้ิงงาน ผูเอาใจ 
ผูคุมงาน และผูยอมความ  
   (6) ทฤษฎีผูนําการเปลี่ยนแปลง (change agents theory) 
    ทฤษฎีผูนําการเปลี่ยนแปลงของบาส ไดนําทฤษฎีแรงจูงใจมาใชอธิบายมโนทัศน
ของผูนํา โดยบาสไดอธิบายวา ผูนําการเปลี่ยนแปลงเปนผูกระตุนใหผูสมถะหรือผูพอใจในสิ่งท่ีมีอยู
เกิดความตองการอยางแรงกลามากกวาท่ีมีอยูเปนอยู ผูนําการเปลี่ยนแปลงใชระดับความตองการ
ของมาสโลวในการกระตุนใหผูตามเกิดความตองการท่ีสูงข้ึน และเม่ือจะทําการเปลี่ยนแปลง ผูนํา
การเปลี่ยนแปลงจะใชวิธีการดังนี้คือ (1) ทําใหผูตามเกิดความตองการท่ีสูงข้ึน ใหสํานึกถึงความสําคัญ
และคุณคาของจุดมุงหมายและวิธีการท่ีจะบรรลุจุดมุงหมาย (2) ทําใหผูตามไมคํานึงถึงประโยชนสวนตน
แตอุทิศตนเพ่ือทีมองคการ และนโยบาย (3) โดยการกระตุนระดับความตองการเพื่อใหผูตาม
เกิดความตองการและความจําเปนท่ีสูงข้ึน ซ่ึงเปนไปตามแนวคิดของมาสโลว ท่ีแบงระดับความตองการ
ของคนเราไวดังนี้คือ ความตองการดานรางกาย ดานความปลอดภัย ดานความรัก ดานความนับถือตนเอง
และดานการบรรลุสัจจะแหงตนและความตองการเจริญงอกงาม ท้ังนี้ มาสโลว ไดทําการวิเคราะห
ความแตกตางระหวางผูนําการแลกเปลี่ยนกับผูนําการเปลี่ยนแปลงไวดังนี้คือ ก. ผูนําการแลกเปลี่ยน
ยอมรับวัฒนธรรมด้ังเดิมขององคการ ในขณะท่ีผูนําการเปลี่ยนแปลงทําการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม
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ขององคการ ข. การสรางแรงจูงใจ ผูนําการแลกเปลี่ยนจะบอกผูตามอยางชัดเจนวาผูตามจะไดรับ
อะไรบางหากปฏิบัติตามท่ีผูนําชี้นํา ในขณะท่ีผูนําการเปลี่ยนแปลงจะกระตุนใหผูตามเกิดความตองการ
ท่ีมากกวาเกาและระบุจุดมุงหมายท่ีควรจะบรรลุ ค. การปรากฏตัวของผูนํา ผูนําการแลกเปลี่ยน
มีอยูท่ัวไปในองคการท่ีมีภาวะสมดุล แตผูนําการเปลี่ยนแปลงจะปรากฏตัวขึ้นในชวงสมัยที่เกิด
ความยุงยาก มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วมาก เศรษฐกิจตกต่ํา งบประมาณถูกตัดทอน ขาดแคลน
ทรัพยากร มีขอขัดแยง ประชาชน จะมีความวิตกกังวลสูงมาก ผูนําท่ียิ่งใหญในประวัติศาสตรลวนเปน
ผูนําชนิดนี้ท้ังสิ้น ผูนําการเปลี่ยนแปลงจะใชอิทธิพล 2 ทาง คือ ใชบุคลิกภาพสวนตัวและใชความท่ีตน
ยึดอยูบุคลิกภาพของผูนําการเปลี่ยนแปลงจะสัมพันธกันลักษณะพิเศษคือบารมี (Bass, 1985, p. 138) 
   จากการศึกษาแนวคิดเก่ียวกับภาวะผูนํา สามารถสรุปไดวาบุคคลใดท่ีจะเปนผูนํานั้น
จําเปนตองมีภาวะผูนําและคุณลักษณะความเปนผูนําอยูในตัวเอง แตอยางไรก็ตามภาวะความเปนผูนํา
และคุณลักษณะความเปนผูนํานี้สามารถสรางเสริมใหเกิดขึ้นไดในตัวบุคคล ทั้งนี้การที่บุคคล
จะมีความเปนผูนําในลักษณะรูปแบบใดนั้น ก็มีแนวคิดและทฤษฏีอธิบายไวหลายทฤษฏี เชน ทฤษฏี
คุณลักษณะผูนํา ทฤษฏีพฤติกรรมความเปนผูนํา ทฤษฏีพฤติกรรมผูนําแบบสามมิติและทฤษฏีผูนํา
การเปลี่ยนแปลง  
            3) การบริหารกลยุทธการสื่อสาร มีแบบจําลองในการวางแผนและการประเมินผล 
โทมัสลี (Thomas J. Lee) ไดกําหนด 12 กลยุทธในการสื่อสารในองคการ ดังนี้  
    (1) กลยุทธในการนําเสนอและเชิงบังคับ (strategic orientation and imperative)  

          (2) ความซ่ือสัตยและการมององครวม (integrity and integration)  
          (3) ยศตําแหนงและการยอมรับ (dignity and respect)  
          (4) การไหลเวียนของกลยุทธขาวสาร (flow of strategic information)  
          (5) ความชัดเจนและสารท่ีทรงอนุภาพ (clarity and power of messages)    
          (6) มุมมองจากบุคคลภายนอก (external perspective)    
          (7) หนาท่ีและความรับผิดชอบ (roles and responsibilities)    
          (8) การฟงและทาทางท่ีสังเกตเห็น (listening and visible presence)     
          (9) การอบรมและสนับสนุน (training and support)    
          (10) โครงสรางและกระบวนการ (structure and process)     
          (11) ระบบการวัดผล (measurement systems)    
          (12) การปรับปรุงอยางตอเนื่อง (continuous improvement) 

   มีนักวิชาการกลาววา ผูนําจะตองสื่อสารกับคนทุกระดับทั้งในและนอกองคการ
อยางสมํ่าเสมอและมีประสิทธิภาพ การสื่อสารกับผูอื่นอาจเปนเรื่องทาทายหรือถึงกับทําใหเกิด
ความเครียดได โดยเฉพาะกับเหตุการณท่ีตองอาศัยทักษะและศิลปะในการสื่อสารอยางมาก และ
สําหรับผูท่ีจะเปนนักสื่อสารชั้นเลิศจะตองเชี่ยวชาญใน 6 องคประกอบยอย คือ (1) สรางสัมพันธท่ีจริงใจ 
(2) สื่อสาร ใหชัดเจน (3) ตั้งใจฟงใหเต็มท่ี (4) ใหการสะทอนความคิดเห็นอยางไดผล (5) จัดการ
ความขัดแยงอยางสรางสรรค (6) โนมนาวผูอ่ืนได (จินเจอร ลาพิด-บ็อกดา, 2552, p. 1)   
                     4) อุปสรรคของการสื่อสารท่ีเกิดข้ึนในองคการ อุปสรรคของการสื่อสารในองคการ
นับเปนภาระหนาท่ีและความรับผิดชอบของฝายบริหารท่ีจะตองพยายามดูแลปรับปรุงใหการติดตอสื่อสาร
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เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพราะเปนสิ่งจําเปนและมีประโยชนตอการบริหารงานในทุกระดับจะพบวา
บริษัทท่ีมีความเจริญกาวหนาและมีชื่อเสียงดีจะมีการติดตอสื่อสารท้ังภายในและภายนอกท่ีมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถสื่อสารไดอยางสะดวกและรวดเร็ว มีบริษัทชั้นนําหลายแหง เชน
บริษัท ไอบีเอ็ม บริษัทฮิวเลทแพ็คการด บริษัทแอปเปล คอมพิวเตอร เปนตน ไดมีการนําเทคนิคหรือ
เครื่องมือการสื่อสารอยางหนึ่งท่ีเรียกวา “การบริหารแบบเดินไปเดินมา” (management by walking 
around: MBWA) ซ่ึงเปนลักษณะท่ีผูบริหารจะออกไปเยี่ยมเยียนผูใตบังคับบัญชาทุกๆ วัน เพ่ือพูดคุย
หรือแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นตางๆ ท่ีเปนประโยชนในการบริหารและการติดตอสื่อสารภายในหนวยงาน 
แมวาผูบริหารหรือผูนําจะเห็นวาการติดตอสื่อสารเปนสิ่งจําเปนและสําคัญท่ีสุดก็ตามมักจะเกิดอุปสรรค
ทางการสื่อสารอยูเสมอจึงจําเปนตองทราบถึงสาเหตุและการปรับปรุงการสื่อสารเพ่ือใหเกิดประโยชน
กับองคการใหมากท่ีสุด (สุจิตราภรณ จุสปาโล, 2552, หนา 1)  
 อุปสรรคของการสื่อสารท่ีเกิดข้ึนในองคการนั้นมีหลายประการ ซ่ึงอาจแยกพิจารณาได 
2 ประเด็น สรุปไดดังนี้ (นิตยา เงินประเสรฐิศรี, 2544, หนา 204-206)  
  1) การบิดเบือนการสื่อสาร การบิดเบือนท่ีเกิดข้ึนในการสื่อสารนั้นอาจเกิดข้ึนโดยตั้งใจ
หรือไมตั้งใจ ท้ังนี้ข้ึนอยูกับวาผูบิดเบือนรูหรือไมวาความหมายท่ีสื่อสารไปนั้นถูกดัดแปลงแกไข  การบิดเบือน
เกิดข้ึนในการสื่อสารทุกระดับของการติดตอสื่อสาร 
  2) ภาระหนาท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับการสื่อสาร ภาระในการสื่อสารเปนเรื่องเก่ียวกับ
ปริมาณและความสลับซับซอนของขอมูลขาวสารท่ีไดรับมา ซ่ึงตัวแปรท้ังสองตัวนี้จะตองพิจารณารวมกัน 
บุคคลจะไดรับขอมูลขาวสารมากนอยเพียงใดขึ้นอยูกับชองทางของการสื่อสาร  นอกจากนี้บุคคล
สามารถจัดการกับขอมูลขาวสารท่ีไมสลับซับซอนไดดีกวาขอความท่ีสลับซับซอนและไมอาจคาดคะเนได 
ภาระท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับการสื่อสารท่ีกอใหเกิดอุปสรรคในการสื่อสาร แบงเปน 3 ประเภท ดังนี้ 
                      (1) ภาระในการสื่อสารท่ีนอยเกินไป โดยผูปฏิบัติงานถูกตัดออกจากสายใยของ
การสื่อสารขององคการ กอใหเกิดผลเสียตอการสื่อสารขององคการ คือ องคการสูญเสียทรัพยากรมนุษย 
ซ่ึงจะใหสิ่งนําเขา การกระทําตอบสนอง และสิ่งยอนกลับแกองคการ และผูปฏิบัติงานท่ีถูกละเลย
จะตอบสนองความตองการในเรื่องการสื่อสารดวยการพูดซุบซิบนินทา  และการพูดคุยเลน ผลจากการท่ีมี
ภาระความรับผิดชอบเก่ียวกับการสื่อสารนอยเกินไปทําใหบุคคลรูสึกวาตนหมดอํานาจท่ีจะควบคุม
กิจกรรมการทํางาน ขาดแรงจูงใจ และเกิดความเฉ่ือยชาในการปฏิบัติงาน 
                    (2) ภาระในการสื่อสารท่ีมากเกินไป ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อบุคคล  ระบบหรือองคการ
ไมสามารถดําเนินการกับขอมูลขาวสารท่ีไดรับมา ผลเสียจะเกิดขึ้นเฉพาะในองคการเปดที่บุคคล
สามารถหาขอมูลขาวสารอยางไมจํากัด  ปญหาเรื่องภาระท่ีมากเกินไปในการสื่อสารของผูบริหารระดับสูง
เกิดจากจํานวนและความสลับซับซอนท่ีมีมากข้ึนของขอมูลขาวสาร  ทําใหไมสามารถคนหาขอมูลขาวสาร 
ท่ีถูกตองและจําเปนเพ่ือนํามาใชในการบริหารและการตัดสินใจ  ผลจากการท่ีมีภาระความรับผิดชอบ
เก่ียวกับการสื่อสารมากเกินไปทําใหบุคคลเกิดความรูสึกสับสน  ไดรับแรงกดดันอยางมากและทํางาน
ผิดพลาดได 
                    (3) ภาระในการสื่อสารท่ีเหมาะสม ซ่ึงเปนประโยชนตอการบริหารงาน ผลจาก
การมีภาระความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสื่อสารที่เหมาะสม บุคคลจะรูสึกวาไดรับการจูงใจและ
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มีประสิทธิภาพในการทํางาน ปญหาภาระในการสื่อสารนอกจากจะกอใหเกิดผลเสียในระดับปจเจกบุคคล
แลวยังกอใหเกิดผลเสียในระดับองคการอีกดวย  
 นอกจากนี้ยังสามารถแยกอุปสรรคของการติดตอสื่อสารไดเปน 2 ประเภท คืออุปสรรค
ในการติดตอสื่อสารระหวางบุคคลและอุปสรรคในการติดตอสื่อสารภายในองคการ  
 อุปสรรคในการติดตอสื่อสารระหวางบุคคล ประกอบดวย 1) การรับรู 2) สถานภาพของ
ผูติดตอสื่อสาร 3) การติดตอสื่อสารแบบอวัจนะภาษา 4) ความกํากวมของความหมาย ความกํากวม
โดยเจตนาและของผลกระทบ 5) การตั้งรับ 6) การฟงท่ีไมเหมาะสม และ 7) ความแตกตางในดานภาษา
และวัฒนธรรม 
 อุปสรรคในการติดตอสื่อสารภายในองคการ มีนักวิชาการสรุปไว 4 ขอ ดังนี้คือ  
   1) มีขอมูลมากเกินไป (information overload) เม่ือบุคคลหนึ่งในองคการหนาท่ี 
ตองตัดสินใจเรื่องหนึ่งๆ แตเม่ือขอมูลสําหรับการตัดสินใจมีมากเกินไปทําใหประสิทธิภาพในการตัดสินใจ
มีนอยลง ดังนั้นควรมีการตรวจสอบขอมูลกอนท่ีจะนําเสนอเปนรายงานใหแกผูท่ีตัดสินใจซ่ึงมีสองวิธีการ
ท่ีจะกําจัดขอมูลท่ีมีมากเกินไป คือ การกระตุนใหพนักงานคัดเลือก กรองขอมูลใหไดใจความสําคัญ
กระชับและท่ีสําคัญคือ สงเฉพาะขอมูลท่ีจําเปนและเปนประโยชนตอการตัดสินใจเทานั้น  
   2) เวลาท่ีเรงดวน (time pressures) เม่ือเกิดปญหาข้ึนในองคการ ซ่ึงตองรีบดําเนินการ
แกไข อาจจะแจงหรือประกาศเปนขอความสั้นๆ ซ่ึงทําใหผูรับสารเขาใจเพียงผิวเผินเทานั้น เนื่องจาก 
ขอมูลมีรายละเอียดไมครบถวนหรือขอมูลมาถึงพนักงานแตละคนลาชา ดังนั้นการสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพ
ในเวลาท่ีจํากัด ขอมูลตองมาถึงพนักงานแตละคนในเวลาท่ีเหมาะสม ถูกตองและครบถวน  
   3) สภาพการณท่ัวไปในองคการ (organizational climate) ภายในองคการท่ีเปนระบบ
สังคมขนาดใหญ มักมีอุปสรรคดานประสิทธิภาพในการติดตอสื่อสาร ถาสถานการณในองคการ
เปนแบบเปดเผย ไววางใจหรือมีการถกเถียงปญหาระหวางกันอยางเปดเผย ทําใหเกิดการแสดงความเห็น
ระหวางกัน แตหากแตละคนในองคการไมเชื่อถือ ไมมีบรรทัดฐานรวมกัน ทําใหเกิดการปดบังขอมูล 
ซ่ึงแมวาขอมูลท่ีมีอยูนั้นจะดี มีคุณภาพเพียงใดก็ตามก็อาจทําใหเกิดความสงสัยไมเขาใจกันได 
                 4) เทคโนโลยี technology ทําใหเกิดการติดตอสื่อสารท่ีรวดเร็ว โดยผาน fax, 
messages, mail, internet ซ่ึงเทคโนโลยีท่ีใชในการสงขอมูลเหลานี้ อาจทําใหผูรับเขาใจผิดหรือ 
ไมเขาขอมูลนั้นๆ ไดดีเทาท่ีควรหรือบางคนอาจมีความรูความเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีนอยทําให
ไมม่ันใจในขอมูลท่ีไดรับ กลัวการใชเทคโนโลยีจนทําใหเกิดการแยกตัวและลดการติดตอกับเพ่ือนรวมงาน
ไปในท่ีสุด 
 2.2.2 แนวคิดทฤษฎกีารติดตอส่ือสาร 
 มนุษยทุกคนมักตองการความชัดเจนในงานและตองการความสบายใจในการอยูรวมกันดวย 
ซ่ึงการติดตอสื่อสารท่ีดีนอกจากชวยสรางความเขาใจในงานรวมกันแลวยังชวยเสริมความสัมพันธ
สวนตัวกันดวย ถากลุมมีการติดตอสื่อสารท่ีดีจะมีสวนสงเสริมท้ังประสิทธิภาพของงานและการอยูรวมกัน 
ในกลุมทํางานท่ีดีนั้นมักใชการสื่อสารสองทางหรือหลายทางมากกวาสื่อสารทางเดียวคือใหมีการตอบโต 
อภิปราย แสดงความเห็นหรือซักถามขอสงสัยรวมกันมากกวาท่ีจะรับคําสั่งหรือรับฟงความคิดอยูขางเดียว 
ขณะเดียวกันในการใชภาษาเพ่ือสื่อสารไมวาจะเปนการพูดหรือเขียน ก็ใหเปนไปตามทางสรางสรรค
ใหเกิดผลดีตอกันและกัน 
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 การสื่อสาร เปนกระบวนการที่เกี่ยวของกับการคิด การรับรู การเรียนรูของบุคคลและ
มีความเก่ียวของไปถึงบุคคลอ่ืนและสังคมดวย เปนกระบวนการท่ีมีความซับซอนมีลักษณะเปนนามธรรม 
ยากท่ีจะอธิบายใหชัดเจนไดวาการสื่อสารมีสภาพที่แทจริงเปนอยางไรหรือมีปรากฏการณอะไรบาง
ท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการสื่อสาร นักวิชาการการสื่อสารไดพยายามศึกษา ตั้งสมมุติฐาน คิดคนหาคําอธิบาย
และสรางแผนผังหรือแบบจําลองข้ึนมาเพ่ืออธิบายลักษณะหรือปรากฏการณตางๆ ที่เกิดขึ้นจาก
การสื่อสาร ซ่ึงแบบจําลองหรือแผนผังเพ่ืออธิบายการสื่อสารดังกลาวในปจจุบันมีอยูเปนจํานวนมาก 
สามารถนํามาสรุปเปนทฤษฏีการสื่อสารท่ีสําคัญไดหลายทฤษฏีท่ีสําคัญคือ (ธนวดี บุญลือ, 2539, 
หนา 474-529)  
  1) ทฤษฎีเชิงระบบพฤติกรรม ใหความสําคัญกับเรื่องของสื่อหรือชองทางการสื่อสาร
สรุปสาระสําคัญไดดังนี้คือ 
   (1) มุงอธิบายเก่ียวกับพฤติกรรมท่ีเกิดข้ึน ในการสงขาวสารจากผูสงผานสื่อหรือ
ชองทาง ไปยังผูรับ 
   (2) เปรียบเทียบการสื่อสารของมนุษยไดกับการทํางานของเครื่องจักร 
   (3) การสื่อสารเปนกระบวนการตอเนื่อง หรืออาจเปนวงกลมและเกิดสิ่งใหมๆ 
ข้ึนเสมอ 
   (4) ความหมายหรือเจตนาการสื่อสาร ข้ึนอยูกับปฏิกิริยาระหวางผูสื่อสารและ 
สถานการณแวดลอม 
                  2) ทฤษฎีเชิงปฏิสัมพันธ สรุปสาระสําคัญดังนี้คือ 

          (1) ใหความสําคัญกับกระบวนการเชื่อมโยง ระหวางผูรับและผูสงสาร ซ่ึงปกติจะมี
ความสัมพันธดวยอํานาจภายนอกและมีปจจัยเก่ียวของหลายอยาง  

          (2) การสื่อสารจะข้ึนอยูกับปจจัยหลายดาน บุคลิกภาพ ความนาเชื่อถือของ
ผูสงขาวสารเปนตัวกําหนดปฏิกิริยาของผูรับสาร   

          (3) พฤติกรรมท้ังหลายของคนเปนผลมาจากพฤติกรรมทางการสื่อสาร 
          (4) พฤติกรรมตางๆ ของคนมีอิทธิพลตอกระบวนการเชื่อมโยงระหวางผูรับและ

ผูสงสาร 
                   3) ทฤษฎีเชิงบริบททางสังคม มีสาระสําคัญดังนี้ คือ 

     (1) เนนอธิบายเก่ียวกับปจจัยตางๆ ท่ีมีอิทธิพลตอการสื่อสาร 
     (2) การสื่อสารเกิดข้ึนภายใตอิทธิพลของปจจัยทางสังคม วัฒนธรรม 
     (3) กลุมสังคม องคการ มีอิทธิพลตอความคิด ความเชื่อ การตัดสินใจ 
     (4) สังคมเปนตัวควบคุมการไหลของกระแสขาวสาร เม่ือสังคมมีการเปลี่ยนแปลง 

กระแสขาวสารก็เปลี่ยนแปลงไปดวย 
 ทฤษฎีการสื่อสารท้ัง 3 ทฤษฎีขางตนเปนเพียงการนําความคิดของนักวิชาการการสื่อสาร
มาจัดเปนกลุมความคิดตามความคิดท่ีเหมือนกันบางประการเทานั้น ความจริงนักวิชาการแตละคน 
แมท่ีถูกจัดในกลุมทฤษฏีเดียวกันก็มีความแตกตางกันอยูมาก ซ่ึงแนวความคิดของนักวิชาการสื่อสารตางๆ  
สามารถอธิบายไดดวยแบบจําลองการสื่อสารของนักวิชาการสื่อสารแตละคน  
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 2.2.3 แบบจําลองการติดตอส่ือสาร 
 แบบจําลองทางการติดตอสื่อสารที่คิดคนขึ้นโดยนักทฤษฎีจากหลากหลายสาขาวิชานั้น
เปนเครื่องมือเชิงความคิดท่ีใชแสดงกระบวนการหรือโครงสราง โดยนําวัตถุหรือสิ่งตางๆ ในความเปนจริง
มาวางโครงสรางในเชิงสัญลักษณและตัดรายละเอียดปลีกยอยท่ีไมจําเปนออก แบบจําลองถูกนํามาใช
ในการอธิบายพฤติกรรมของกลุมสังคม (ณัฏฐชุดา วิจิตรจามรี, 2553, หนา 14) ดังนั้น ผูนําองคการ
ควรนําแบบจําลองการติดตอสื่อสารหรือรูปแบบภาวะผูนําดานการติดตอสื่อสาร ซ่ึงไดอธิบายตอไปนี้
มาเปนแนวทางหรือประยุกตใชในการพัฒนาหรือเพิ่มสมรรถนะดานการติดตอสื่อสารของผูนํา
ในองคการได  

1) แบบจําลองการสื่อสารของเบอรโล (Berlo) เบอรโล เปนผูคิดกระบวนการของ 
การสื่อสารไวในลักษณะรูปแบบจําลอง S M C R Model อันประกอบดวย 
   (1) ผูสง ตองเปนผูท่ีมีทักษะความชํานาญในการสื่อสาร มีความสามารถในการเขารหัส 
เนื้อหาขาวสาร มีทัศนคติท่ีดีตอผูรับเพ่ือผลในการสื่อสาร ปรับระดับของขอมูลใหเหมาะสมและงายตอ
ระดับความรูของผูรับ ตลอดจนมีพ้ืนฐานทางสังคมและวัฒนธรรมท่ีสอดคลองกับผูรับดวย 
    (2) ขาวสาร เก่ียวของทางดานเนื้อหา สัญลักษณ และวิธีการสงขาวสารนั้น  
   (3) ชองทางในการสง หมายถึง วิธีการท่ีจะสงขาวสารโดยการใหผูรับขาวสารขอมูล
ผานประสาทสัมผัสท้ัง 5 หรือเพียงสวนใดสวนหนึ่ง เชน การฟง การดู การสัมผัส การลิ้มรส หรือ
การไดกลิ่น  
   (4) ผูรับ ตองเปนผู มีทักษะความชํานาญในการสื่อสาร โดยมีความสามารถ
ในการถอดรหัสสาร เปนผูมีทัศนคติ ระดับความรูและพ้ืนฐานทางสังคม วัฒนธรรม เชนเดียวกันหรือ
คลายกันกับผูสง จึงจะทําใหการสื่อสารนั้นไดผล (Berlo, 1960, pp. 40-71) 
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพ 4  แบบจําลอง S M C R Model   
ท่ีมา: (เบอรโล Berlo, 1960, p. 40) 

การเขารหสั
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ระดับความรู 

ระดับสังคมและ
วัฒนธรรม 

ทักษะการส่ือสาร 
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องคประกอบ 
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  2) แบบจําลองการสื่อสารของลาสเวลล  
   เปนแบบจําลองการสื่อสารที่อธิบายกระบวนการสื่อสารเชิงพฤติกรรม 
(the behavioral of thought) เปนการศึกษาปฏิกิริยาระหวางผูสงสารและผูรับสาร เนื้อหาขาวสาร 
ชนิดของสื่อท่ีใชและผลอันเกิดจากการกระทําการสื่อสาร ลาสเวลล อธิบายกระบวนการสื่อสาร
โดยตั้งเปนคําถามเก่ียวกับผูสงสาร ผูรับสารและผลของการสื่อสาร คือใครพูดอะไร ผานชองทางใด 
ถึงใคร ไดผลอยางไร (กิดานันท มลิทอง, 2536, หนา 6) และแบบจําลองที่ลาสเวลลกลาวไว
กลับมีประโยชนอยางมากตอการนําไปใชอธิบายโครงสรางและแบงประเภทของงานวิจัยทางการสื่อสาร 
โดยการจําแนกและวิเคราะหองคประกอบการสื่อสาร 5 เรื่องหรือ 5 ประเภทคือ 

(1)  การวิเคราะหแหลงสาร ใครคือผูสงสาร ท่ีกําหนดและควบคุมเนื้อหาขาวสาร 
           (2) การวิเคราะหเนื้อหาของสาร พูดอะไรคือสารหรือเนื้อหาสาระของเรื่อง

ท่ีถูกสื่อสารออกไป 
           (3) การวิเคราะหสื่อท่ีใชเปนชองทางในการสงสารดวยทางใด คือตัวกลางหรือ

สื่อท่ีขาวสารถูกสงผานไปยังผูรับ 
           (4) การวิเคราะหผูรับสารกับใคร คือผูรับสาร 
          (5) การวิเคราะหผลของการสื่อสาร ผลอะไรคือสิ่งท่ีเกิดข้ึนจากการสื่อสาร   
   แนวคิดโดยสรุปตามแบบจําลองของลาสเวลล คือ 

     (1) อธิบายกระบวนการสื่อสารแบบงายๆ ซ่ึงความจริงแลวการสื่อสารของมนุษย
มีความสลับซับซอนมากกวานี้ และการสื่อสารจะเกิดข้ึนไดตองอาศัยปจจัยอ่ืนๆ เปนตัวกําหนด หรือ
มีอิทธิพลอยางอ่ืน ในการสื่อสาร เชน สภาวะแวดลอมทางสังคม จุดมุงหมายในการสื่อสาร เปนตน  

    (2) เนนการสื่อสารแบบเห็นหนากัน ผูสื่อสารปรากฏตัวขณะทําการสื่อสาร 
    (3) เนื้อหาขาวสารท่ีสงไปยังจุดหมายปลายทาง จะตองมีจุดมุงหมาย เพราะคาดวา

จะตองเกิดผลอยางใดอยางหนึ่ง ความจริงแลวไมจําเปนเสมอไปวาการสงสารจะตองมีจุดมุงหมาย
อยางแนนอน หรือเฉพาะเจาะจง 
           (4) ขาดปจจัยสําคัญตัวหนึ่งคือปฏิกิริยาการปอนกลับ 
                  3) แบบจําลองการสื่อสารของชแรมม   
  วิลเบอร ชแรมม ไดเสนอแบบจําลองการสื่อสารตามแนวความคิดของเขาไว 3 แบบ 
คือ (ธนวดี บุญลือ, 2539, หนา 507-508) 
  แบบท่ี 1 อธิบายการสื่อสารเปนกระบวนการเสนตรง ประกอบดวย แหลงขาวสาร 
เขารหัส สัญญาณ ถอดรหัส และจุดหมายปลายทาง ไมใหความสําคัญกับการตอบสนองและปฏิสัมพันธ
ระหวางผูสื่อสาร 
  แบบท่ี 2 อธิบายกระบวนการสื่อสารท่ีผูสงและผูรับสารมีประสบการณบางอยาง
รวมกัน ทําการสื่อสารอยูภายใตขอบเขตประสบการณของแตละฝาย ความสําเร็จของการสื่อสาร
จึงข้ึนอยูกับประสบการณรวมของผูสื่อสาร 
  แบบท่ี 3 ในกระบวนการสื่อสาร จะมีปฏิสัมพันธระหวางผูสื่อสาร อันเกิดจาก
การท่ีท้ังสองฝายตองทํางานเหมือนกันในระหวางท่ีทําการสื่อสาร คือการเขารหัสสาร แปลความ และ
ถอดรหัสใหเปนสัญลักษณสงไปยังผูรับสาร ซ่ึงเม่ือรับเนื้อหาขาวสารไวแลว กอนท่ีจะทําการสงสารออกไป 



สํานั
กวิท

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ิทยา

ลัยร
าช

ภัฏรา
ชนคริน

ทร์

48 
 

ก็ตองนําสารท่ีจะสงออกมาเขารหัส แปลความ และถอดรหัส เชนเดียวกัน เพื่อสงกลับไปยังผูรับ 
ซ่ึงเปนผูสงในครั้งแรก ชแรมม เรียกกระบวนการสื่อสารนี้วาเปน กระบวนการสื่อสารแบบวงกลม     
                    4) แบบจําลองเชิงคณิตศาสตร ของแชนนันและวีเวอร 
   source --> [message] --> transmitter -->[signal] --> noise source --> 
[received signal] --> receiver --> [message]--> destination     
   ผัง diagram อธิบายไดวา กระบวนการสื่อสารจะเกิดขึ้นและดําเนินตอไปได
จะตองประกอบดวย องคประกอบสําคัญ 5 ประการ คือ (1) สวนท่ีเปนแหลงขอมูลขาวสาร 
(2) เครื่องสงสาร (3) เครื่องรับ (4) จุดหมายปลายทาง และ (5) เนื้อหาขาวสาร                
   สวนท่ีเปนแหลงขอมูลขาวสารจะเปนผูกําหนดเนื้อหาสาระของสาร สงตอไปยัง
เครื่องแปลง เพ่ือแปลงเนื้อหาขาวสารใหเปนสัญญาณ (เขารหัส) แลวสงรหัสสัญญาณนั้นออกไปยัง
เครื่องรับ โดยผานชองทางการสื่อสารท่ีเหมาะสม จากนั้นเครื่องรับก็จะแปลงสัญญาณท่ีรับมานั้น 
(ถอดรหัส) ใหเปนเนื้อหาขาวสารอีกครั้งหนึ่ง เพ่ือสงตอไปใหผูรับสารตามเปาหมาย ระหวาง
เครื่องแปลงสัญญาณภาคสง กับเครื่องแปลงสัญญาณภาครับ อาจเกิดปญหาและอุปสรรคทําให
สัญญาณสูญเสีย จึงตองมีการสงสัญญาณซํ้า หรือเพ่ิมแรงสงของสัญญาณ            
   แบบจําลองเชิงคณิตศาสตร ของแชนนัน และวีเวอร เปนพฤติกรรมการสื่อสาร
ท่ีเหมือนเครื่องจักรกลมาก มีลักษณะเปนเสนตรง ซ่ึงตางจากการสื่อสารของมนุษย จะมีลักษณะ
เปนวงกลม ท่ีแตละภาคสวนขององคประกอบการสื่อสาร มีความสลับซับซอน การนําทฤษฎีการสื่อสาร
เชิงพฤติกรรมการเขารหัสและถอดรหัส มาอธิบายเปรียบเทียบไดโดยอนุโลม คือ การเขารหัสและ
การถอดรหัสเปนหัวใจสําคัญของการสื่อสาร เพราะถามีปญหาหรืออุปสรรคจากสิ่งรบกวน จะทําให
การเขารหัสและการถอดรหัสผิดพลาดได จึงตองมีการควบคุมเปนพิเศษ เพ่ือใหการรับรหัส 
มีการตีความหมาย และเกิดการสนองตอบและเขารหัสตอไป อาจสรุปไดวา แบบจําลองการสื่อสาร
ของแชนนัน และวีเวอร ไมเหมาะท่ีจะนํามาอธิบายกับการสื่อสารระหวางมนุษย แตจะเปนประโยชน
หากนําไปประยุกตใชกับระบบการสื่อสารโทรคมนาคม การสื่อสารมวลชนและเครือขายการสื่อสาร 
               5) แบบจําลองการสื่อสาร ABX ของ ธีโอดอร นิวคอมบ  
  การสื่อสารจะเกิดข้ึนไดเพราะมนุษยตองการใหเกิดความสมดุลทางความคิด ทัศนคติ 
และพฤติกรรมตางๆ โดยการสื่อสารจะเปนเครื่องมือชวยใหการตกลงใจ ยอมรับในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
เหมือนๆ กัน การสื่อสารจะทําใหบุคคลตั้งแต 2 คนข้ึนไป (A กับ B) สามารถดํารงและรักษาความเขาใจ
ในสิ่งท่ีสื่อสารกัน เม่ือเกิดความไมสมดุลกันหรือขัดแยงกัน (X) มนุษยก็จะพยายามทําการสื่อสารกัน
โดยการแสวงหาขอมูล การใหขอมูล การแลกเปลี่ยนขอมูล เพ่ือขจัดอุปสรรคเหลานั้นใหได   

   แบบจําลองการสื่อสารของนิวคอมบ สามารถนําทฤษฎีการสื่อสารหลายแบบ
มาอธิบายได และเปนทฤษฎีการสื่อสารเชิงพฤติกรรมการเขาและถอดรหัส เพราะในการสื่อสาร
ท่ีจะใหอีกฝายเขาใจในความคิดและความตองการของตน จะตองมีการรับ-ถอดรหัส แลวตีความ
เพ่ือตอบสนองการเขารหัสตอไป แบบจําลองการสื่อสาร ABX เปนทฤษฎีการสื่อสารเชิงระบบพฤติกรรม 
ในเวลาเดียวกันก็มีสวนสัมพันธกับทฤษฎีการสื่อสารเชิงปฏิสัมพันธอีกดวย เพราะการสื่อสารตองการ
รักษาสัมพันธภาพท่ีดีตอกัน จําเปนตองคํานึงถึงปจจัยการสื่อสารและจําเปนตองมีองคประกอบของ
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ระบบพฤติกรรมครบสมบูรณ คือตองประกอบดวย ผูสงสาร ชองทางการสื่อสาร และผูรับสาร 
เปนการสื่อสารแบบตัวตอตัวตองมีการตรวจสอบขอมูลยอนกลับและเปนการสื่อสารแบบตอเนื่อง  
                 6) แบบจําลองการสื่อสารของเทเยอร  
   แบบจําลองการสื่อสารท่ีสามารถนํามาประยุกตใชไดกับการสื่อสารภายในองคการ 
ไดแก แบบจําลองของ ลี เทเยอร (Lee Thayer; อางถึงใน Lewis, 1980 pp. 52-54) แบบจําลองของ 
เทเยอร มีรากฐานอยูบนการวิเคราะหการสื่อสาร ดังนี้ 
     (1) การสื่อสารภายในบุคคล เนนการศึกษาพฤติกรรมของบุคคล เชน การสังเกต 
การแกไขปญหา การคิด การฟง หรือการอาน การแสวงหาขอมูล การพูดหรือการเขียน โดยเฉพาะอยางยิ่ง 
การปอนเขาและการประมวลขอมูลท่ีไดรับ 
    (2) การสื่อสารระหวางบุคคล เปนการศึกษาระบบการสื่อสารของบุคคลสองคน 
    (3) การสื่อสารในองคการ เปนเครือขายระบบขอมูลท่ีเชื่อมโยงสมาชิกองคการ
เขาดวยกัน และระบบท่ีเปนวิธีท่ีองคการเชื่อมโยงตัวเองกับสิ่งแวดลอม และระบบการสื่อสารนี้มีผลตอ
การตัดสินใจเก่ียวกับงาน ประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององคการอยางไร เทคโนโลยเีปนการศึกษา
เทคโนโลยีทางการสื่อสาร ไดแก อุปกรณโปรแกรมในการเก็บประมวล แปล กระจาย หรือแสดงขอมูล 
  เทเยอรอธิบายวา คนเปนเครื่องประมวลขอมูล แบบจําลองของเทเยอร ไมไดพิจารณาถึง
การสื่อสารท่ีไมเปนทางการและการสื่อสารภายนอกองคการ  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
ภาพ 5  แบบจําลองการสื่อสารของเทเยอร 
ท่ีมา: (Lee Thayer; อางใน Lewis, 1980, p. 52)  
 
                    7) แบบจําลองการสื่อสารของเลวิส 
   แบบจําลองการสื่อสารอีกหนึ่งท่ีสามารถประยุกตใชไดกับสถานการณการสื่อสาร
ในองคการไดคือ แบบจําลองของ เลวิส (Lewis, 1980, pp. 55-56) ซึ่งเปนจําลองที่มีรากฐาน
อยูบนคําจํากัดความของการสื่อสารในแงของการแบงปนขอมูล ความคิด หรือทัศนคติ ท่ีจะกอใหเกิด
ความเขาใจระหวางผูสงสารและผูรับสาร ซ่ึงการสื่อสารในองคการของเลวิส อธิบายไดดังนี้ 
 

ORGANIZATIONAL 

INTERPERSONAL 

INTRAPERSONAL 

TECHNOLOGICAL 
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    (1) การสื่อสารในองคการเกิดข้ึนในระบบเปดท่ีซับซอน 
    (2) การสื่อสารในองคการเก่ียวของกับการไหลของขาวสาร รูปแบบ และชองทาง  
การสื่อสาร 
    (3) การสื่อสารในองคการพิจารณาถึงเปาหมายของการบริหาร กระบวนการ 
เปลี่ยนแปลง นวัตกรรมและการเติบโต 
    (4) การสื่อสารในองคการเก่ียวของกับทัศนคติของบุคคล ความรูสึก ความสัมพันธ  
และทักษะ  
 จากแบบจําลองของเลวิส บุคคลสามารถเปนไดท้ังผูสงสารและผูรับสารการสื่อสาร
ท้ังจากบนลงลาง จากลางข้ึนบน และการสื่อสารแนวนอน สามารถเกิดข้ึนไดภายในองคการ คูสื่อสาร
มีกรอบอางอิงที่เกี่ยวของกับเหตุการณตางๆ ที่เกิดขึ้นภายในองคการ กรอบอางอิงเปนทัศนคติ 
ความรูเดิมและประสบการณท่ีบุคคลสะสมมาตั้งแตแรกเกิด ซ่ึงกรอบอางอิงนี้ไดรับอิทธิพลจากการศึกษา 
พอแม กลุมเพ่ือน และสิ่งแวดลอม   
 ผูวิจัยมีความเห็นวาสมรรถนะหรือความสามารถของผูนําในองคการแบงออกเปน 3 ดาน 
ซ่ึงเปนคุณลักษณะท่ีผูนําทุกคนในองคการจําเปนตองมี ท้ังนี้เพ่ือใหสามารถปฏิบัติหนาท่ีไดบรรลุเปาหมาย
ขององคการคือ 1) ความสามารถหลัก ไดแก การวิเคราะหผูฟงและกลยุทธการสื่อสาร การสื่อสาร
เปนลายลักษณอักษร การสื่อสารดวยคําพูดและการสื่อสารดวยภาพ 2) ความสามารถดานการจัดการ 
ไดแก อุปนิสัยหรือภาพลักษณของผูนํา ความฉลาดทางอารมณ วัฒนธรรมการเรียนรูและการสื่อสาร
ในทีม 3) ความสามารถดานการสื่อสารองคการ ไดแกการพัฒนากลยุทธการสื่อสารภายใน การพัฒนา
วิสัยทัศน การจัดการภาพลักษณองคการและการรับมือกับสถานการณวิกฤตการสื่อสาร 
 

2.3 สมรรถนะของผูนําในการติดตอสื่อสาร 
 
 บุคลิกลักษณะของผูนําท่ีสะทอนใหเห็นถึงความรู ทักษะ ทัศนคติและอุปนิสัยท่ีสนับสนุน
และพัฒนาการติดตอสื่อสารในองคการใหบรรลุวัตถุประสงคหรือเปาหมายท่ีวางไว ผูวิจัยถือวาเปน
สมรรถนะของผูนําในการติดตอสื่อสาร และไดศึกษาแนวคิดเก่ียวกับสมรรถนะรวมท้ังองคประกอบ
ของสมรรถนะไวดังนี้ 
            2.3.1 แนวคิดเกี่ยวกับสมรรถนะ 
                  1) แนวคิดเก่ียวกับสมรรถนะหรือขีดความสามารถในการทํางาน เกิดข้ึนในชวงตน
ของศตวรรษท่ี 1970 โดยนักวิชาการชื่อ David McClelland ซ่ึงไดทําการศึกษาวิจัยวาทําไมบุคลากร
ท่ีทํางานในตําแหนงเดียวกันจึงมีผลงานท่ีแตกตางกัน McClelland จึงทําการศึกษาวิจัยโดยแยกบุคลากร
ท่ีมีผลการปฏิบัติงานดีออกจากบุคลากรท่ีมีผลการปฏิบัติงานพอใช แลวจึงศึกษาวาบุคลากรท้ัง 2 กลุม 
มีผลการทํางานท่ีแตกตางกันอยางไร ผลการศึกษาทําใหสรุปไดวา บุคลากรท่ีมีผลการปฏิบัติงานดี
จะมีสิ่งหนึ่งท่ีเรียกวาสมรรถนะ (จิรประภา อัครบวร, 2549, หนา 58) และในป ค.ศ. 1973 McClelland 
ไดเขียนบทความวิชาการเรื่อง “testing for competence rather than intelligence” ซ่ึงถือเปน
จุดกําเนิดของแนวคิดเรื่องสมรรถนะที่สามารถอธิบายบุคลิกลักษณะของคนวาเปรียบเสมือนกับ
ภูเขาน้ําแข็ง (iceberg)  
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ภาพ 6  แบบจําลองภูเขาน้ําแข็ง (the iceberg model) 
ท่ีมา: (ชูชัย สมิทธิไกร, 2550, หนา 29) 
 
 จากภาพอธิบายไดวา คุณลักษณะของบุคคลนั้นเปรียบเสมือนภูเขาน้ําแข็งที่ลอยอยูในน้ํา 
โดยมีสวนหนึ่งท่ีเปนสวนนอยลอยอยูเหนือน้ําซ่ึงสามารถสังเกตและวัดไดงาย ไดแก ความรูสาขาตางๆ  
ท่ีไดเรียนมา และสวนของทักษะไดแก ความเชี่ยวชาญ ความชํานาญพิเศษดานตางๆ สําหรับสวนของ
ภูเขาน้ําแข็งท่ีจมอยูใตน้ําซ่ึงเปนสวนท่ีมีปริมาณมากกวานั้นเปนสวนท่ีไมอาจสังเกตไดชัดเจนและ
วัดไดยากกวา และเปนสวนท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมของบุคคลมากกวา ไดแก บทบาทที่แสดงออก
ตอสังคม ภาพลักษณของบุคคลท่ีมีตอตนเอง คุณลักษณะสวนบุคคลและแรงจูงใจ สวนท่ีอยูเหนือน้ํา
เปนสวนท่ีมีความสัมพันธกับเชาวนปญญาของบุคคล ซ่ึงการท่ีบุคคลมีความฉลาดสามารถเรียนรู
องคความรูตางๆ และทักษะไดนั้น ยังไมเพียงพอท่ีจะทําใหมีผลการปฏิบัติงานท่ีโดดเดนจึงจําเปนตอง
มีแรงผลักดันเบื้องลึก คุณลักษณะสวนบุคคล ภาพลักษณของบุคคลท่ีมีตอตนเองและบทบาทท่ีแสดงออก
ตอสังคมอยางเหมาะสมดวย จึงจะทําใหบุคคลกลายเปนผูท่ีมีผลงานโดดเดนได 
 การท่ีใหความหมายของสมรรถนะวาเปนคุณลักษณะของบุคคลท่ีมีความสัมพันธเชิงเหตุและ
ผลตอความมีประสิทธิผลของเกณฑท่ีใชและ/หรือการปฏิบัติงานท่ีไดผลการทํางานท่ีดีข้ึนกวาเดิม 
นอกจากนี้ Spencer ไดขยายความหมายของสมรรถนะวาเปนคุณลักษณะท่ีสําคัญของแตละบุคคลท่ีมี
ความสัมพันธเชิงเหตุผลจากความมีประสิทธิผลของเกณฑท่ีใช และ/หรือการปฏิบัติงานท่ีไดผลงานสูงกวา
มาตรฐาน สามารถอธิบายรายละเอียดเพ่ิมเติมไดตามภาพตอไปนี้ 

  
 
 
 
 

องคความรู และ
ทักษะตางๆ  

บทบาทท่ีแสดงออกตอสังคม (social role) 
ภาพลักษณแหงตน (self-image) 

ลักษณะนิสัย (traits) 
แรงผลักดันเบ้ืองลึก (motives) 
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ภาพ 7  ความสัมพันธระหวางสมรรถนะและผลการปฏิบัติงานท่ีตองการ 
ท่ีมา: (Spencer & Spencer, 1993, p. 11) 
 
  1) แรงจูงใจ เปนสิ่งท่ีบุคคลคิดหรือตองการอยางแทจริง ซ่ึงจะเปนแรงขับในการกําหนด
ทิศทางหรือการเลือกของบุคคลเพ่ือแสดงออกถึงพฤติกรรม หรือการตอบสนองตอเปาหมายหรือ
การถอยออกไปจากสิ่งตางๆ เหลานั้น 

   2) คุณลักษณะสวนบุคคล เปนคุณลักษณะทางกายภาพของบุคคลและรวมถึง
การตอบสนองของบุคคลตอขอมูลหรือสถานการณท่ีเผชิญ 

   3) แนวคิดของตนเอง เปนเรื่องท่ีเก่ียวกับทัศนคติ คานิยมและภาพลักษณของบุคคล
ท่ีมีตอตนเอง ซ่ึงจะเปนแรงจูงใจท่ีทําใหเกิดพฤติกรรมและทําใหสามารถทํานายพฤติกรรมของบุคคล
ท่ีมีตอสถานการณตางๆ ในชวงระยะสั้นๆ ได 

   4) ความรู เปนขอบเขตของขอมูล หรือเนื้อหาเฉพาะดานที่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง
ครอบครองอยู 

   5) ทักษะ เปนความสามารถในการปฏิบัติงานท้ังท่ีเก่ียวของกับดานกายภาพ การใช
ความคิด และจิตใจของบุคคลในระดับท่ีสามารถคิด วิเคราะห ใชความรูกําหนดเหตุผลหรือการวางแผน
ในการจัดการ และในขณะเดียวกันก็ตระหนักถึงความซับซอนของขอมูลได 
 คุณลักษณะของสมรรถนะท้ัง 5 คุณลักษณะนี ้สามารถนํามาจัดกลุมภายใตเกณฑของพฤติกรรม
ท่ีแสดงออกและสังเกตเห็นไดงายจํานวน 2 คุณลักษณะ ดังนี้ 
  1) สมรรถนะท่ีสังเกตไดหรือเห็นได (visible) ไดแก ความรู ทักษะ ซ่ึงเปนสมรรถนะ
ท่ีมีโอกาสพัฒนาไดโดยงาย 

Knowledge 

Surface: Most easily to develop 

Core Personality: Most difficult to develop 

Skill 

Trait 
Motive 

Self-concept 

Attitudes, Values 
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   2) สมรรถนะท่ีอยูลึกลงไปหรือซอนอยูภายในตัวบุคคล ไดแก แรงจูงใจ คุณลักษณะ
สวนบุคคลซ่ึงเปนสมรรถนะท่ียากตอการวัดและพัฒนา 
 นอกจากนี้ ยังมีสมรรถนะที่เรียกวา แนวคิดของตนเอง ไดแก ทัศนคติ และคานิยม 
ซ่ึงเปนสมรรถนะท่ีปรับเปลี่ยนไดแตตองใชระยะเวลานานและสามารถทําไดดวยการฝกอบรม การใช
หลักจิตวิทยา หรือการสั่งสมประสบการณในการพัฒนาแตก็เปนสิ่งท่ีทําไดคอนขางยากและตองใชเวลา 
(Spencer & Spencer, 1993, pp. 9-11)  
 สมรรถนะ เปนปจจัยในการทํางานที่เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันใหแกองคการ
โดยเฉพาะการเพ่ิมขีดความสามารถในการบริหารทรัพยากรมนุษย เพราะสมรรถนะเปนปจจัยชวยให
พัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพ่ือใหสงผลไปสูการพัฒนาองคการ องคการตางๆ จึงพยายามนําสมรรถนะ
มาใชเปนปจจัยในการบริหารองคการในดานตางๆ เชน การบริหารทรัพยากรมนุษย การพัฒนาหลักสูตร 
การพัฒนางานบริการหรือการพัฒนาภาวะผูนําของผูบริหาร เปนตน และมีนักวิชาการจํานวนมากท่ีได
ใหความหมายของสมรรถนะไว ไดแก 
 สมรรถนะคือ บุคลิกลักษณะท่ีซอนอยูภายในปจเจกบุคคล ซ่ึงสามารถผลักดันใหปจเจกบุคคลนั้น
สรางผลการปฏิบัติงานท่ีดีหรือตามเกณฑท่ีกําหนดในงานท่ีตนรับผิดชอบ (McClelland, D.C., 1973, 
p. 1) การรูจักฟงและพยายามเก็บไวเพ่ือการปอนกลับโดยตรง (รังสรรค ประเสริฐศรี, 2544, หนา 57) 
เปนคุณลักษณะหนึ่งของสมรรถนะ 
 สมรรถนะคือ คุณลักษณะของบุคคล ซ่ึงไดแก ความรู ทักษะ ความสามารถ และคุณสมบัติตางๆ 
อันไดแก คานิยม จริยธรรม บุคลิกภาพ คุณลักษณะทางกายภาพและอ่ืนๆ ซ่ึงจําเปนและสอดคลองกับ
ความเหมาะสมกับองคการ โดยเฉพาะอยางยิ่งตองสามารถจาํแนกไดวาผูท่ีจะประสบความสําเร็จ
ในการทํางานไดตองมีคุณลักษณะเดนๆ อะไร หรือลักษณะสําคัญๆ อะไรบาง หรืออีกนัยหนึ่งคือ
สาเหตุท่ีทํางานแลวไมประสบความสําเร็จ เพราะขาดคุณลักษณะบางประการคืออะไร เปนตน 
(อานนท ศักดิ์วรวิชญ, 2547, หนา 61) 
 สมรรถนะวาเปนการคนหาสิ่งที่ทําใหเกิดการปฏิบัติงานที่เปนเลิศ หรือการปฏิบัติงาน
ท่ีเหนือกวา นอกจากนี้ยังไดใหความหมายของสมรรถนะในดานอาชีพ หมายถึงความสามารถ
ในการทํากิจกรรมตางๆ ในสายอาชีพ เพ่ือใหเกิดการปฏิบัติงานเปนไปตามมาตรฐานท่ีถูกคาดหวังไว 
คําวามาตรฐานในท่ีนี้หมายถึงองคประกอบของความสามารถรวมกับเกณฑการปฏิบัติงานและ
คําอธิบายขอบเขตงาน (Dale and Hes, 1995, p. 80)  
 สมรรถนะหรือขีดความสามารถ หมายถึงความรู ทักษะ และคุณลักษณะของบุคคล ซ่ึงบุคคลนั้น
จะแสดงออกเปนวิธีคิดและพฤติกรรมในการทํางานท่ีจะสงผลตอการปฏิบัติงานของแตละบุคคล และ
มีการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง อันจะสงผลใหเกิดความสําเร็จตามมาตรฐานหรือสูงกวามาตรฐาน 
ท่ีองคการไดกําหนดเอาไว   
 2.3.2 องคประกอบสมรรถนะ 
 สําหรับการจัดแบงประเภทของสมรรถนะนั้น มีนักวิชาการหลายทานไดใหทรรศนะ
ท่ีแตกตางกันออกไป โดยทําการสมรรถนะออกเปน 3 ประเภท ไดแก   
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  1) สมรรถนะหลัก หมายถึง บุคลิกลักษณะของคนท่ีสะทอนใหเห็นถึงความรู ทักษะ 
ทัศนคติ ความเชื่อ และอุปนิสัยของคนในองคการโดยรวมท่ีจะชวยสนับสนุนใหองคการบรรลุเปาหมาย
ตามวิสัยทัศนได     
  2) สมรรถนะตามสายงาน หมายถึง บุคลิกลักษณะของคนท่ีสะทอนใหเห็นถึงความรู 
ทักษะ ทัศนคติ ความเชื่อ และอุปนิสัยท่ีจะชวยสงเสริมใหคนนั้นๆ สามารถสรางผลงานในการปฏิบัติงาน
ตําแหนงนั้นๆ ไดสูงกวามาตรฐาน    
  3) สมรรถนะสวนบุคคล หมายถึง บุคลิกลักษณะของคนท่ีสะทอนใหเห็นถึงความรู 
ทักษะ ทัศนคติ ความเชื่อ และอุปนิสัยท่ีทําใหบุคคลนั้นมีความสามารถในการทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งไดโดดเดน
กวาคนท่ัวไป เชน สามารถอาศัยอยูกับแมงปองหรืออสรพิษได เปนตน ซ่ึงเรามักจะเรียกสมรรถนะ
สวนบุคคลวาความสามารถพิเศษสวนบุคคล (ณรงควิทย แสนทอง, 2547, หนา 10-11) 
 จิรประภา กลาววาสมรรถนะในตําแหนงหนึ่งๆ จะประกอบไปดวย 3 ประเภท ไดแก    
  1) สมรรถนะหลัก คือพฤติกรรมท่ีดีท่ีทุกคนในองคการตองมี เพ่ือแสดงถึงวัฒนธรรม
และหลักนิยมขององคการ 
  2) สมรรถนะบริหาร คือคุณสมบัติความสามารถดานการบริหารท่ีบุคลากรในองคการ
ทุกคนจําเปนตองมีในการทํางาน เพ่ือใหงานสําเรจ็ และสอดคลองกับแผนกลยุทธ วิสัยทัศนขององคการ    

   3) สมรรถนะเชิงเทคนิค คือทักษะดานวิชาชีพท่ีจําเปนในการนําไปปฏิบัติงาน
ใหบรรลุผลสําเร็จโดยจะแตกตางกันตามลักษณะงาน โดยสามารถจําแนกได 2 สวนยอย ไดแก 
สมรรถนะเชิงเทคนิคหลักและสมรรถนะเชิงเทคนิคเฉพาะ (จิรประภา อัครบวร, 2549, หนา 68)    
 องคประกอบของสมรรถนะท่ีประกอบดวยคุณลักษณะท่ีสําคัญ 5 ประการไดแก 1) แรงจูงใจ 
2) อุปนิสัย 3) มโนทัศนเก่ียวกับตนเอง 4) ความรู และ 5) ทักษะ ซ่ึงคุณสมบัติท้ัง 5 ประการนี้ สามารถ 
สะทอนออกมาเปนพฤติกรรมท่ีสังเกตเห็นไดชัดและสงผลตอผลลัพธของงานได ดังนั้นสมรรถนะ
ท่ีกําหนดข้ึนจะตองเปนขอท่ีโดดเดนท่ีสามารถทํานายผลงานหรือท่ีเรียกวาไมใชสมรรถนะปกติท่ีจําเปน
และกําหนดข้ึนตามลักษณะงานของแตละตําแหนงงานหรือท่ีเรียกวา threshold competency  
 สําหรับแนวทางการพัฒนาสมรรถนะท่ีจะตองออกแบบใหสอดคลองกับโครงสรางตําแหนงงาน
และขอบเขตงานท่ีกําหนดข้ึน ซ่ึงองคการสามารถทําเปนโปรแกรมตัวอยางกอนเพ่ือสรางกระบวนการ
ของการพัฒนาสมรรถนะใหเกิดข้ึนในองคการ หลังจากนั้นจึงนําสมรรถนะที่กําหนดขึ้นมาประเมิน 
เพ่ือตรวจสอบคาความเที่ยงตรงและความถูกตองของสมรรถนะที่กําหนด รวมทั้งเพื่อวิเคราะห
หาสมรรถนะขอท่ีสําคัญอันสงผลตอผลลัพธที่องคการตองการ และเมื่อกําหนดสมรรถนะไดแลว
กระบวนการถัดมาก็คือการนําสมรรถนะมาประยุกตใชในการบริหารทรัพยากรมนุษยเริ่มตั้งแต  
  1) ระบบการคัดเลือกพนักงาน การสัมภาษณงานตองมุงเนนหาพนักงานท่ีมีความสามารถ
หรือคุณลักษณะเฉพาะสวนบุคคลท่ีเหมาะสมกับตําแหนงงานท่ีตองการ  

   2) การพัฒนาและฝกอบรมพนักงาน การพัฒนาพฤติกรรมท่ีนําไปสูผลงานตามท่ีตองการ
ดวยการประเมินหาจุดแข็งและจุดออนของพนักงาน การวางแผนพัฒนาความสามารถของพนักงาน
ดวยการฝกอบรมและการเรียนรูจากประสบการณจริง  

   3) การวางแผนทดแทนตําแหนงงาน การระบุตําแหนงงานท่ีตองการหาผูสืบทอด
ทายาท และการสรรหาคัดเลือกผูสืบทอดตําแหนงงานท่ีมีขีดความสามารถตามท่ีกําหนดข้ึน  
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   4) การบริหารผลการดําเนินงาน การกําหนดเปาหมายท่ีคาดหวังจากพนักงาน
โดยมุงเนนท่ีพฤติกรรมการทํางานท่ีสงผลตอการใหคาตอบแทนและความกาวหนาของตําแหนงงาน 
รวมถึงการติดตาม ตรวจสอบพฤติกรรมท่ีทําไดจริงวาเปนไปตามเปาหมายท่ีตองการหรือไม  
 ดังนั้น กระบวนการในการหาสมรรถนะจึงเปนข้ันตอนท่ีสําคัญ เนื่องจากสมรรถนะสามารถ
นํามาประยุกตใชกับงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษยในหลายดาน ซ่ึงการออกแบบสมรรถนะ
ท่ีถูกตองนั้นจึงตองมุงเนนไปท่ีการวิเคราะหงานท่ีเหมาะสม ท้ังนี้วิธีการวิเคราะหงานเพื่อออกแบบ
สมรรถนะ สามารถทําไดหลากหลายวิธีการ ไดแก การสังเกต การสัมภาษณ การบันทึกประจําวัน 
การออกแบบสอบถาม เทคนิคการบันทึกเหตุการณหลักเพ่ือวิเคราะหหาสมรรถนะที่เหมาะสมจาก
เหตุการณหลักท่ีเกิดข้ึน เทคนิคตารางวิเคราะหปญหาเปนการสัมภาษณพฤติกรรมที่สงผลตอ
การดําเนินการ และแผนท่ีความตองการของลูกคา เปนการศึกษาสมรรถนะจากความตองการของ
ลูกคาเปนหลักท่ีพนักงานจําเปนตองรูหรือตองทําเพ่ือสรางความพึงพอใจในการติดตอกับลูกคา 
 การนําสมรรถนะมาใชโดยตองระวังการตอตานท่ีเกิดข้ึนในองคการท่ีเกิดข้ึนจากหลายสาเหตุ 
เชน ความไมชัดเจนของสมรรถนะท่ีนํามาใชหรือพนักงานไมมีสวนรวมในการกําหนดสมรรถนะ เปนตน 
ดังนั้นเพ่ือปองกันการตอตานท่ีอาจจะเกิดข้ึนองคการจะตองใหพนักงานมีสวนรวม และผูบริหาร
จะตองสนับสนุนการนําสมรรถนะมาใชอยางจริงจัง (Seema Sanghi, 2004, pp. 91-93) สําหรับ
องคประกอบหลักตามแนวคิดของแมคเคิลแลนดมี 5 สวน ไดแก 
  1) ความรู คือ ความรูเฉพาะในเรื่องท่ีตองรู เปนความรูท่ีเปนสาระสําคัญ เชน ความรู
ดานเครื่องยนต เปนตน   
  2) ทักษะ คือ สิ่งท่ีตองการใหทําไดอยางมีประสิทธิภาพเชนทักษะทางคอมพิวเตอร
ทักษะทางการถายทอดความรู เปนตน ทักษะท่ีเกิดไดนั้นมาจากพ้ืนฐานทางความรู และสามารถ
ปฏิบตัิไดอยางแคลวคลองวองไว  

  3) ความคิดเห็นเก่ียวกับตนเอง คือ เจตคติ คานิยม และความคิดเห็นเก่ียวกับภาพลักษณ
ของตนหรือสิ่งท่ีบุคคลเชื่อวาตนเองเปน เชน ความม่ันใจในตนเอง เปนตน  

  4) บุคลิกลักษณะประจําตัวของบุคคล เปนสิ่งท่ีอธิบายถึงบุคคลนั้น เชนคนท่ีนาเชื่อถือ
และไววางใจได หรือมีลักษณะเปนผูนํา เปนตน 

  5) แรงจูงใจและเจตคติ เปนแรงจูงใจหรือแรงขับภายในซ่ึงทําใหบุคคลแสดงพฤติกรรม
ท่ีมุงไปสูเปาหมายหรือมุงสูความสําเร็จ เปนตน  
 ทักษะ เปนสวนหนึ่ งของสมรรถนะ ซ่ึงหมายถึง ความชัดเจน ความสามารถและ
ความชํานิชํานาญในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ซึ่งบุคคลสามารถสรางขึ้นไดจากการเรียนรู สําหรับบุคคล
ท่ีเปนผูนํานั้น ควรท่ีจะมีทักษะหรือความชัดเจน ความสามารถและความชํานิชํานาญในทักษะ
ความสามารถพ้ืนฐาน ไดแก การพูดเพ่ือการสื่อสาร การเปนผูมีมนุษยสัมพันธและยังควรมีทักษะ
ดานการจัดการทรัพยากรมนุษย ไดแกการสรางทีมงาน การจูงใจ การสั่งการและการมอบหมายงาน 
การแกไขความขัดแยง และการนําการประชุม ซ่ึงการติดตอสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพในองคการ คือ 
ควรมีการติดตามผลของการติดตอสื่อสาร ระบบขอมูลยอนกลับ เนนท่ีตัวผูรับขาวสาร ควรใชภาษางายๆ 
และมีทักษะและศิลปในการฟง (นพ ศรีบุญนาค, 2545, หนา 64) เม่ือกลาวถึงการติดตอสื่อสารท่ีมี
ประสิทธิภาพและเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดของการบริหารงาน โดยควรดําเนินการปรับปรุงการสื่อสาร 
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2 ระดับ คือ 1) การปรับปรุงการสื่อสารระดับบุคคล ดวยวิธีการ ใชเวลาในการสื่อสารสรางการยอมรับ
จากผูอ่ืน อยานําตัวพัวพันกับปญหา พูดตามท่ีรูสึก ฟงดวยความกระตือรือรนใหขอมูลปอนกลับทันเวลา
และชัดเจน 2) การปรับปรุงการสื่อสารระดับองคการ ใชเทคนิคคือ เลือกใชสื่อใหถูกการใชระบบ
ขอมูลปอนกลับจากทุกฝาย การสํารวจความเห็นจากบุคคลและสํารวจขอมูลปอนกลับ การใชระบบ
การใหคําแนะนําและระบบการตอบคําถามพนักงาน การเปดโทรศัพทสายดวนและเครือขายโทรทัศน 
รวมท้ังการฝกอบรมดานการจัดการ (ทองใบ สุดชารี, 2545, หนา 312-318) และกลาวถึงความสําคัญ
ของการสื่อสารในการบริหารองคการ การสื่อขอความจะเปนสื่อนําความตองการ ความคิด ความรูสึก
ไปสูความเขาใจรวมกันในเปาหมายระหวางบุคคลตอบุคคล กลุมตอกลุม บุคคลตอกลุม หรือระหวาง
องคการ เพ่ือใหการบริหารงานดําเนินไปอยางสอดคลองหรือตรงกับวัตถุประสงค กอใหเกิดประสิทธิภาพ
ในการบริหารงาน การสื่อขอความท่ีดีจะชวยใหหัวหนางานไดรับขอมูลขาวสารท้ังจากผูบังคับบัญชา 
ผูใตบังคับบัญชา และหัวหนางาน ท้ังยังใชในการสั่งการใหมีการปฏิบัติตามเปาหมายองคการ รวมท้ัง
ใหมีการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางบุคคล การสื่อขอความจึงหมายถึงการสื่อความเขาใจ หรือสื่อความหมาย
โดยการถายทอดขอเท็จจริง หรือความคิดเห็นเพ่ือสรางความเขาใจอันดีตอกัน นํามาซ่ึงการปฏิบัติของ
บุคคลท่ีเก่ียวของ (วิชัย โกสุวรรณจินดา, 2546, หนา 6-8) 
 ทักษะสําคัญของผูนําท่ีดี โดยท่ัวไปแลวทักษะท่ีจําเปนในการทํางานอาจแบงไดออกเปน 
3 ประเภท คือ 

1) technical skill 
2) human skill 
3) conceptual skill 

 technical skill คือ ทักษะหรือความรูในทางเทคนิคการปฏิบัติงาน เชน หัวหนาพนักงาน
ชางเครื่องยนตตองมีความชํานาญ มีความรูในเครื่องยนตสามารถควบคุมและใชเครื่องดังกลาวไดเปนอยางดี 
ทักษะหรือความชํานาญประเภทนี้เปนทักษะเบื้องตน ที่พนักงานทุกคนตองมี แตมีในขนาด
ท่ีแตกตางกันไปตามระดับชั้นของการบังคับบัญชา พนักงานระดับหัวหนางานจําตองมีทักษะประเภท
นี้มากกวาทักษะประเภทอ่ืนๆ  
 human skill คือ ทักษะเก่ียวกับมนุษย การจูงใจ การเขาใจธรรมชาติของมนุษย การสราง
สัมพันธภาพกับเพ่ือนรวมงานในองคการเปนการทํางานในลักษณะเปนทีมตองรวมกันหลายๆ ฝาย 
ตองมีการติดตอประสานงานกันเสมอ ทักษะประเภทนี้จึงเปนเรื่องสําคัญและเชนกันเปนทักษะท่ีทุกคน
ตองมีแตมีในขนาดท่ีแตกตางกันตามระดับชั้นของการบังคับบัญชาซ่ึงผูบริหารระดับกลางจําตองมีทักษะ
ในดานนี้มากกวาระดับอ่ืนเพราะเปรียบเสมือนตัวกลางระหวางผูบริหารกับหัวหนางานและพนักงาน
ระดับปฏิบัติการ 
 conceptual skill คือ ทักษะหรือความสามารถในการคิดวิเคราะหเหตุการณและปจจัยตางๆ  
ท่ีมีผลกระทบตอผลการดําเนินงานเปนทักษะท่ีจําเปนมากท่ีสุดสําหรับผูบริหารระดับสูง นอกจาก
ทักษะเบื้องตนดังกลาวแลวนั้น ผูนําท่ีดีควรจะตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้ดวยเพ่ือเปนการเสริมสราง
ทักษะและภาวะผูนํา 
  1) empowerment หรือ การใหอํานาจ ผูนําเปดโอกาสใหผูตามหรือสมาชิกในกลุม
รวมแสดงความคิดมีสวนรวมในการควบคุมการทํางานตางๆ อาจทําไดโดยใหสมาชิกในกลุมไดรวม
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ตัดสินใจหาแนวทางในการปฏิบัติงานใหประสบผลสําเร็จตามเปาหมายขององคการ เม่ือเปดโอกาสเชนนี้ 
สิ่งท่ีไดรวมตกลงกันนั้นจะเปนการตอบสนองความตองการพ้ืนฐานของมนุษยในเรื่องของความตองการ
ประสบความสําเร็จในชีวิตความตองการเปนสวนหนึ่งของสังคมหรือของกลุมและความภูมิใจในตนเอง
และท่ีสําคัญท่ีสุดเปนการเสริมสรางใหทุกคนไดใชความคิดเมื่อสมองคนไดฝกคิดบอยๆ และ
มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน  
  2) intuition หรือ การหยั่งรู เปนความสามารถในการเขาใจสถานการณ ไดในทันใด
หรือในระยะเวลาอันสั้น สามารถใหเหตุผลไดโดยไมตองใชเวลาพินิจพิเคราะห สามารถปรับใหเขากับ
สถานการณท่ีเปลี่ยนแปลงไปไดอยางรวดเร็วและเหมาะสม สรางความเชื่อถือใหเกิดข้ึนในใจของ
สมาชิกในกลุมเปนท่ียอมรับโดยท่ัวไปวาโลกเรามีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา โดยเฉพาะอยางยิ่ง 
ในโลกของธุรกิจ  
  3) self-understanding หรือ ความเขาใจในตัวบุคคล คือความสามารถท่ีจะตระหนักถึง
ศักยภาพของสมาชิกในกลุม จุดเดน จุดดอยของแตละบุคคล และสามารถนําจุดเดนของบุคคลในกลุม
มาใชใหเกิดประโยชน และลดจุดดอยลงดวยในขณะเดียวกันวิธีการท่ีจะสามารถเขาใจสมาชิกในกลุมและ
ใหสมาชิกในกลุมไดรับรูตนเองดวยก็คือการใชระบบขอมูลปอนกลับ การประเมินผล การมอบหมายงาน
ท่ีทาทายเพ่ือวิเคราะหศักยภาพ และคุณสมบัติของแตละบุคคล  
  4) vision หรือ วิสัยทัศน คือความสามารถท่ีจะสรางภาพหรือจินตนาการในสิ่งท่ี
แตกตางและเปนเลิศกวา และท่ีสําคัญตองสามารถทําความนึกคิดขางตนใหเกิดเปนรูปธรรมขึ้นมา 
ดวยวิสัยทัศนท่ีดีนั้นจะตองเปนวิสัยทัศนท่ีงายตอการเขาใจและสามารถทําใหเกิดข้ึนไดเปนท่ียอมรับ
และสนใจของผูท่ีมีบทบาทสําคัญหรือมีสวนไดเสียขององคการ อันไดแก ลูกคา พนักงาน และ
ผูถือหุน ฯลฯ  
  5) value congruence หรอื ประสานประโยชน คือความสามารถท่ีจะเขาถึงท้ังหลักการ
ขององคการและเห็นคุณคาของพนักงานและนําทั้งสองสิ่งนี้มาประมวลรวมกันกลาวคือเปนตัวกลาง
ระหวางองคการหรือผูบริหารกับพนักงานโดยเชื่อมโยงความตองการของท้ังสองฝายใหมาประจบกัน 
ประสานเปนหนึ่งเดียวกันได 
 การพัฒนาทักษะการสื่อสาร เปนสิ่งจําเปนสําหรับผูบริหารในการท่ีจะสื่อสารใหมีประสิทธิภาพ
ทุกครั้งท่ีมีการสื่อ ผูบริหารควรปรับปรุงทักษะในการสื่อสารในรูปแบบตางๆ ดังนี้ 
  1) การพัฒนาทักษะในการสื่อสารของผูสื่อสาร หมายถึง การปรับปรุงในดานผูสงสาร 
เชน การเขียนท่ีชัดเจน การใชภาษาถูกตองของผูสงสาร และการใชภาษาท่ีไมใชภาษาพูด เรียงลําดับ
ความสําคัญของขาวสาร 
  2) ทักษะการนําเสนอและการโนมนาวจิตใจ หมายถึง การใชเทคนิคในการสงขอมูล
ขาวสารไปยังผูรับไดอยางชัดเจนเขาใจงาย การนําเสนอ การขายความคิดใหแกผูฟง การแสดงออกมา
ใหผูฟงทราบ และการใชคําพูดในการโนมนาวจิตใจผูฟงใหคลอยตาม 
  3) ทักษะดานการเขียน หมายถึง การเขียนไดถูกตองเชนตัวสะกด ถอยคําสํานวน 
ไวยากรณ เครื่องหมายวรรคตอน การเขียนท่ีดีควรมีความชัดเจน กะทัดรัด ตอเนื่อง เขาใจงาย   



สํานั
กวิท

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ิทยา

ลัยร
าช

ภัฏรา
ชนคริน

ทร์

58 
 

  4) การใชภาษาท่ีถูกตอง หมายถึง การใชภาษาในการสื่อสารที่ทําใหเกิดความเขาใจ
ท่ีถูกตองตรงกันเชนการใชภาษาตางประเทศในการสื่อสารกันรวมท้ังวัฒนธรรมของคนในประเทศนั้น
ในดานการสื่อสารดวยถอยคําสํานวนตางๆ ดวย 
  5) การใชเทคนิคและทักษะอ่ืนๆ ชวย เชน (nonverbal skills) หมายถึง การใชภาษา
ทางกริยาอาการในการสื่อนอกเหนือจากการพูดหรือการเขียน เชน ในการสื่อสารเรื่องตางๆ ผูสื่อสาร
ควรสรางบรรยากาศใหเกิดความรูสึกในทางบวก เชน สรางความอบอุนและความรวมมือ 
สรางความมีสวนรวม สรางความรูสึกเทาเทียมกันและเต็มใจท่ีจะฟง การสื่อสารใหเหมาะสมกับเวลา 
เชน การสื่อสารในจังหวะท่ีดีเหมาะสมแกเวลา หรือการสื่อสารระหวางผูบังคับบัญชากับพนักงาน 
ผูบังคับบัญชาไมควรสรางบรรยากาศของการใชอํานาจ การใชภาษารางกายก็เปนสิ่งท่ีทําใหเกิดทัศนคติ
ทางบวกไดเชน การสบสายตากับผูฟง การแสดงทาทาง การยิ้ม เปนตน 
  6) การใชภาษาท่ีไมใชคําพูดในการสื่อสารกับชาวตางประเทศ หมายถึง ความเขาใจ
ในการสื่อสารท่ีเก่ียวกับวัฒนธรรมระหวางประเทศ การปฏิบัติของชนชาติตางๆ ในการสื่อสารหรือ
ภาษาทาทางซ่ึงแตละชาติมีลักษณะเฉพาะของคน เชน การยกศีรษะข้ึนและลงของชนชาวบัลกาเรียล 
หมายถึงปฏิเสธ ชาวมุสลิมไมสัมผัสหรือรับประทานดวยมือขางซาย ในประเทศอินโดนีเซียการไขวหัวเขา
หมายถึงความหยาบคาย การใชนิ้วชี้หนาผูอื่นเปนการไมสุภาพ เปนตน ซึ่งเปนวัฒนธรรมของ
แตละประเทศ ในการตีความหมายจากการสื่อสาร (เนตรพัณณา ยาวิราช, 2552, หนา 186-187) 
 
 คุณลักษณะพ้ืนฐาน (underlying characteristic or attribute) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพ 8  คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
 

ทักษะ ความรู 

คุณลักษณะ 

สมรรถนะ 

ความรู (knowledge) 
ขอมูลหรือเน้ือหาเฉพาะของวิชาชีพ 
“บุคคลตองมีความรูอะไรบาง”  
จึงจะปฏิบัติงานไดประสบ
ความสําเร็จ ทักษะ (skill) 

ความสามารถหรือความชํานาญ 
ในการปฏิบัติงานท้ังดานการใช
อวัยวะของรางกาย และการใช
ทักษะการคิดทางสมอง 
“บุคคลตองสามารถทําอะไรได” 

คุณลักษณะ (attributes)  
“บุคคลตองมีคณุลักษณะอยางไร” ซึ่งประกอบดวย 
• แรงจูงใจ - สิ่งตางๆ ท่ีเปนแรงขับใหบุคคลกระทํา 
               พฤติกรรม 
• อุปนิสัย  - ลักษณะทางกายภาพท่ีมีการตอบสนอง 
               ตอขอมูล หรือสถานการณตางๆ  
               อยางสม่ําเสมอ 
• อัตมโนทัศน - หมายถึงทัศนัคติ คานิยม หรือ  

       จินตภาพสวนบุคคล 
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 จากภาพเปนสมรรถนะของบุคคลซ่ึงแสดงใหเห็นถึงแนวทางการกระทํา พฤติกรรมหรือการคิด 
โดยคุณลักษณะพื้นฐานเหลานี้จะแผขยายไปยังสถานการณอื่นๆ และคงทนอยูภายในตัวบุคคล
เปนระยะเวลานานพอสมควรหรือกลาวอยางสั้นๆ ก็คือบุคคลตองมีคุณลักษณะอยางไรบาง 
ซ่ึงคุณลักษณะพ้ืนฐานประกอบดวยสิ่งตางๆ ดังตอไปนี้ 
  1) แรงจูงใจ เปนสิ่งท่ีบุคคลคิดถึงหรือมีความตองการซ่ึงแรงจูงใจจะเปนตัวผลักดัน
หรือแรงขับใหบุคคลกระทําพฤติกรรม หรือตัวกําหนดทิศทางหรือทางเลือกในการกระทําพฤติกรรม
เพ่ือตอบสนองตอเปาหมายหรือหลีกหนีจากสิ่งใดสิ่งหนึ่งท่ีตนไมพึงปรารถนา เชน เม่ือบุคคลตั้งเปาหมาย
ท่ีทาทายจะทําใหเขามีความรับผิดชอบมีความกระตือรือรนและมุงม่ันท่ีจะทํางานใหประสบความสําเร็จ
และจะใชเปนขอมูลยอนกลับเพ่ือทํางานใหดียิ่งๆ ข้ึนไป 
  2) อุปนิสัย เปนคุณลักษณะทางกายภาพของบุคคล ซ่ึงจะแสดงออกมาเพ่ือตอบสนอง
ตอขอมูล หรือสถานการณตางๆ อยางสมํ่าเสมอ อุปนิสัยถือไดวาเปนสิ่งท่ีเกิดจากการศึกษา 
การอบรมเลี้ยงดู ประสบการณ และการเรียนรูของบุคคล สมรรถนะดานอุปนิสัยเชน การควบคุมอารมณ
ภายใตสภาวะความกดดัน ความคิดริเริ่ม เปนตน 
  3) อัตมโนทัศน หรือความคิดเห็นเก่ียวกับตนเอง อาจรวมถึงทัศนคติ คานิยม จินตภาพ
สวนบุคคล เปนตน 
 ผูบริหารไมวาจะอยูในระดับใดหรืออยูในองคการใดก็ทําหนาท่ีในการจัดการ 4 อยาง ได แก
การวางแผน การจัดองคการ การโนมนํา และการควบคุม ในการท่ีผูบริหารสามารถทําหนาท่ีเก่ียวกับ
การบริหารจัดการไดประสบผลสําเร็จนั้นตองมีทักษะท่ีดีดานการจัดการ ซ่ึงทักษะสําคัญในเบื้องตนท่ี
ผูบริหารควรมีอยางนอย 3 ทักษะ ไดแกทักษะดานเทคนิค ทักษะดานคน และทักษะดานความคิด 
ทักษะดานเทคนิคเปนความสามารถในการประยุกตใชความรูและความเชี่ยวชาญเฉพาะดานเก่ียวกับ
งาน สําหรับผูบริหารระดับสูงทักษะความสามารถนี้จะเปนเรื่องเก่ียวกับความรูท่ัวไปของอุตสาหกรรม 
ขบวนการและผลิตภัณฑขององคการ และสําหรับผูบริหารระดับกลางและระดับตน จะเปนทักษะ
ความสามารถเฉพาะดานในงานท่ีทํา เชนการเงิน ทรัพยากรบุคคล เทคโนโลยีสารสนเทศ การผลิต 
ระบบคอมพิวเตอร กฎหมาย การตลาด เปนตน ทักษะทางดานเทคนิคมักเปนความสามารถเก่ียวกับ
ตัวงาน เชน ขบวนการหรือผลิตภัณฑ ทักษะดานคน เปนทักษะในการทําใหเกิดความประสานงานกัน
ของกลุมท่ีผูบริหารนั้นรับผิดชอบ เปนการทํางานท่ีเก่ียวของกับเรื่องทัศนคติ การสื่อสาร และผลประโยชน
ของบุคคลและกลุม ยังเปนทักษะการทํางานกับคนเพ่ือแกไขปญหาและความขัดแยงรวมท้ังอุปสรรค
ในการสื่อสารท่ีเกิดข้ึนไดในองคการ 
 การประยุกตใชสมรรถนะขององคการ แสดงอัตราการใชสมรรถนะในสวนตางขององคการ 
การประยุกตใชสมรรถนะทั้งองคการ 51% ผูใหขอมูลสวนบุคคลหรือมืออาชีพ หัวหนางานหรือ
หัวหนาทีม ผูจัดการ ใชสมรรถนะในอัตราท่ีใกลเคียงกันระหวาง 36-38% แตสําหรับผูบริหารงาน
การประยุกตใชสมรรถนะนอยท่ีสุดในอัตรา 26%   
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2.4 ธุรกิจรับเหมาบริการขนาดกลางและขนาดยอม 
 
 การดําเนินธุรกิจรับเหมาบริการ ถือไดวาเปนสวนประกอบสําคัญของระบบเศรษฐกิจของ 
ประเทศไทยและในตางประเทศ เพราะไมวาจะเปนภาครัฐหรือเอกชนตองใชบริการของธุรกิจ
รับเหมาบริการ หรือการซอมบํารุง นอกเหนือจากการทําดวยคนภายในองคการของตนเอง ซ่ึงไดอธิบาย
ความหมายของธุรกิจรับเหมาบริการและธุรกิจรับเหมาบริการขนาดกลางและขนาดยอม ดังตอไปนี้  
 2.4.1 ธุรกิจรับเหมาบริการ 
 ธุรกิจรับเหมาบริการ หมายถึง องคการเอกชนท่ีจดทะเบียนนิติบุคคลตามกฎหมายไทย
ในนามบริษัทจํากัดหรือหางหุนสวนจํากัด หมวดรับเหมาและบริการ  
 จากขอมูลของกรมพัฒนาธุรกิจการคา ธุรกิจรับเหมากอสรางหรือรับเหมาบริการนั้นเปนธุรกิจ
ท่ีมีการจดทะเบียนสูงสุดใน 3 อันดับแรกของประเทศไทย รวมถึงธุรกิจบริการนันทนาการ และธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย และเปน 3 อันดับแรกของการจดทะเบียนเลิกธุรกิจดวยเชนเดียวกัน การจดทะเบียน
จัดต้ังธุรกิจในเดือน เม.ย. 54 มีจาํนวน 5,098 ราย เพ่ิมข้ึน 46% เม่ือเทียบกับเดือน เม.ย. 53 ที่มี
จํานวนจัดตั้ง 3,487 ราย แตลดลง 11% เม่ือเทียบกับเดือน มี.ค.54 ท่ีมีจํานวนจัดต้ัง 5,742 ราย 
โดยประเภทนิติบุคคลจดทะเบียนจัดตั้งสูงสุด คือ บริการนันทนาการ จํานวน 1,680 ราย รับเหมาบริการ
และกอสราง จํานวน 307 ราย อสังหาริมทรัพย จํานวน 229 ราย สงผลใหยอดจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจ 
4 เดือนแรก (ม.ค. – เม.ย.) ป 2554 มีจํานวน 21,239 ราย เพ่ิมข้ึน 22% เม่ือเทียบกับ ชวง 4 เดือนแรก
ของป 53 ซ่ึงมีจํานวน 17,332 ราย สําหรับนิติบุคคลท่ีจดทะเบียนเลิกกิจการท่ัวประเทศ สถิติจดทะเบียน
เลิกในเดือนนี้ มีจํานวน 567 ราย เพ่ิมข้ึน 39% จากเดือน เม.ย. 53 ท่ีมีจํานวน 407 ราย แตลดลง 18% 
หากเทียบกับเดือน มี.ค.54 ซ่ึงมีการจดทะเบียนเลิกกิจการ 698 ราย โดยธุรกิจท่ีจดทะเบียนเลิกกิจการ
สูงสุด ไดแก รับเหมาบริการและกอสราง เปนจํานวน 78 ราย อสังหาริมทรัพย จํานวน 28 ราย บริการ
ดานธุรกิจอ่ืน จํานวน 20 ราย และเม่ือเปรียบเทียบ 4 เดือน (ม.ค. – เม.ย.) ของป 2554  ซ่ึงมีจํานวน 
2,536 ราย กับ 4 เดือน (ม.ค. – เม.ย.) ของป 2553 ซึ่งมีจํานวน 2,097 ราย เพิ่มขึ้น 439 ราย หรือ 
20% ในสวนของเงินทุนจดทะเบียนเดือน เม.ย. 54 มีจํานวน 15,254 ลานบาท ลดลง 46% 
เม่ือเทียบกับเดือน เม.ย. 53 ซ่ึงมีทุนจดทะเบียนจัดตั้ง 28,266 ลานบาท และลดลง 25% เม่ือเทียบกับ
เดือน มี.ค. 54 ซ่ึงมีทุนจดทะเบียนจัดตั้ง 20,376 ลานบาท โดยธุรกิจท่ีมีทุนจัดตั้งสูงสุด ไดแก ธุรกิจ
ผลิตยานยนตและเครื่องยนต 1,956 ลานบาท ธุรกิจรับเหมากอสราง 1,633 ลานบาท และธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย 1,311 ลานบาท เปนตน ท้ังนี้มีจํานวน หางหุนสวนจํากัด หางหุนสวนสามัญ บริษัท
จํากัดคงอยูท่ัวประเทศ มีจํานวน 487,106 ราย (อลงกรณ พลบุตร, 2554, หนา 33) จะเห็นไดวา 
ธุรกิจรับเหมานั้น เปนองคการท่ีสามารถทํารายไดสูงในระบบเศรษฐกิจในประเทศไทย 
 ธุรกิจรับเหมาบริการขนาดกลางและขนาดยอม หมายถึง องคการบริษัทเอกชนท่ีจดทะเบียน
นิติบุคคลตามกฎหมายไทยในนามบริษัทจํากัดหรือหางหุนสวนจํากัดและมีทุนจดทะเบียนไมเกิน 
5 ลานบาท โดยดําเนินธุรกิจตามพระราชบัญญัติสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม พ.ศ. 2543 
หมวดรับเหมาบริการ 
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ตาราง 1  จํานวนธุรกิจรับเหมาบริการของจังหวัดฉะเชิงเทรา ณ 30 พฤศจิกายน 2555 
 

ลําดับ              อําเภอ 
บริษัท
จํากัด 

หางหุนสวน
จํากัด 

จํานวน
องคการ 

1  เมืองฉะเชิงเทรา 62 60 122 
2  แปลงยาว 15 21 36 
3  คลองเข่ือน   1 2 3 
4  ทาตะเกียบ   0 6 6 
5  บางคลา   5 18 23 
6  บางน้ําเปรี้ยว 12 25 37 
7  บางปะกง 67 31 98 
8  บานโพธิ ์ 21 13 34 
9  พนมสารคาม 22 33 55 
10  ราชสาสน   0 5 5 
11  สนามชัยเขต   4 7 11 
  รวม    209 221 430 

 
 ธุรกิจรับเหมาในประเทศไทย ปจจุบันนักลงทุนมีความม่ันใจเศรษฐกิจไทยสงผลใหธุรกิจรับเหมา
เติบโต ผูประกอบการธุรกิจรับเหมาแบบครบวงจรและงานบริการติดตั้งระบบวิศวกรรม เปดเผยวา
ทิศทางอุตสาหกรรมรับเหมากอสรางเริ่มมีแนวโนมดีข้ึน ตั้งแตปลายป 2554 และตอเนื่องในป 2555 
โดยเฉพาะงานภาคเอกชนมีแนวโนมที่ดี หลังบรรยากาศการเมืองนิ่งสงบและเศรษฐกิจเติบโต ทําให
แตละบริษัทคาดการณรายไดจะเพ่ิมข้ึนจากประมาณการ ท้ังนี้ยังเชื่อม่ันวาบริษัทจะสามารถรักษาอัตรา
กําไรสุทธิในระดับสูงกวา 5% ของรายได 
 2.4.2 ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
 ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม หรือ SMEs 
 เอสเอ็มอี SMEs ยอมาจาก small and medium enterprises วิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม หรือเรียกวาธุรกิจขนาดกลาง-เล็ก 
 ปจจุบันประเทศไทยไทยมีการดําเนินธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม คิดเปนรอยละ 95 
ของธุรกิจท้ังหมด เนื่องจากธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมมีอยูในธุรกิจทุกประเภท ทั้งธุรกิจ
อุตสาหกรรมการผลิต ธุรกิจการจําหนายและธุรกิจการบริการ ทําใหธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
มีบทบาทสําคัญในการกระตุนระบบเศรษฐกิจของประเทศใหดีขึ้น รัฐบาลไดเล็งเห็นความสําคัญ
ของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม จึงมอบหมายใหกระทรวงอุตสาหกรรมเปนผูรับผิดชอบนโยบาย
สงเสริมและสนับสนุนธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมอยางจริงจัง โดยการกระตุน และสงเสริม
ผูประกอบการรายใหมหรือผูประกอบการอิสระ ใหสามารถดําเนินธุรกิจตอไปไดอยางม่ันคง 
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 สรุปลักษณะและรูปแบบธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม ตามพระราชบัญญัติสงเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม พ.ศ. 2543 และตามประมวลรัษฎากร ไดดังนี้ (กรมสรรพากร, 2552, 
หนา 9-13) 
   1)  ลักษณะธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม ตามพระราชบัญญัติสงเสริมวิสาหกิจ 
ขนาดกลางและขนาดยอม ไดกําหนดลักษณะโดยมีเกณฑ ดังนี้ 
 
ตาราง 2  ลักษณะธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม ตามพระราชบัญญัติสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง 
  และขนาดยอม 
 

ลักษณะวิสาหกิจ 
จํานวนการจางงาน (คน) จํานวนสินทรัพยถาวร (ลานบาท) 

ขนาดยอม ขนาดกลาง ขนาดยอม ขนาดกลาง 

กิจการผลิตสินคา           ไมเกิน 50 51-200 ไมเกิน 50 51-200 
กิจการคาสง              ไมเกิน 25 26-50 ไมเกิน 50 51-100 
กิจการคาปลีก              ไมเกิน 15 16-30 ไมเกิน 30 31-60 
กิจการใหบริการ ไมเกิน 50 51-200 ไมเกิน 50 51-200 

หมายเหตุ: ในกรณีท่ีจํานวนการจางงานของกิจการใดเขาลักษณะของวิสาหกิจขนาดยอม แตมูลคา
สินทรัพยถาวรเขาลักษณะของวิสาหกิจขนาดกลาง หรือมีจํานวนการจางงานเขาลักษณะของวิสาหกิจ
ขนาดกลาง แตมูลคาสินทรัพยถาวรเขาลักษณะของวิสาหกิจขนาดยอม ใหถือจํานวนการจางงานหรือ
มูลคาสินทรัพยถาวรท่ีนอยกวาเปนเกณฑการพิจารณา 
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  2) ลักษณะธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม ที่กรมสรรพากรอาศัยอํานาจตาม
ประมวลรัษฎากรออกกฎหมายเพ่ือสนับสนุนสงเสริมใหสิทธิประโยชนทางภาษี โดยมีหลักเกณฑ
ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้ (กรมสรรพากร, 2552, หนา 10) 
 
ตาราง 3  หลักเกณฑธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมท่ีกรมสรรพากรอาศัยอํานาจตามประมวล 
  รัษฎากรออกกฎหมายเพ่ือสนับสนุนสงเสริมใหสิทธิประโยชนทางภาษี 
 

ลําดับท่ี ลักษณะ 

1. 
 

2. 
 

3. 
4. 
 

5. 

เปนบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลท่ีมีทุนจดทะเบียนชําระแลวในวันสุดทายของรอบ
ระยะเวลาบัญชีไมเกิน 5 ลานบาท 
เปนบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลท่ีมีสินทรัพยถาวรไมรวมท่ีดิน ไมเกิน 200 ลานบาท 
และจางแรงงานไมเกิน 200 คน 
เปนบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลท่ีนําหลักทรัพยมาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย MAI 
เปน VC (venture capital) ท่ีถือหุนในบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลท่ีมีสินทรัพยถาวร 
ไมรวมท่ีดิน ไมเกิน 200 ลานบาท และจางแรงงานไมเกิน 200 คน 
เปนกิจการขายสินคาหรือใหบริการท่ีอยูในบังคับภาษีมูลคาเพ่ิม ท่ีมีรายรับไมเกิน 1.8 
ลานบาทตอป หรือตอรอบระยะเวลาบัญชี ไมตองจดทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม 

 
หมายเหตุ: การใหสิทธิประโยชนทางภาษีจะกําหนดหลักเกณฑธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
ลักษณะใดลักษณะหนึ่งในการใหสิทธิประโยชนนั้นๆ เชน บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่มี
ทุนจดทะเบียนชําระแลวในวันสุดทายของรอบระยะเวลาบัญชี ไมเกิน 5 ลานบาท จะไดสิทธิประโยชน
ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิ 150,000 บาทแรก หรือบริษัทฯมีแรงงานไมเกิน 200 คน 
จะไดรับสิทธิประโยชนทางภาษีหักคาสึกหรอและคาเสื่อมราคาในอัตราเรง เปนตน  
 
 ดังนั้น บริษัทใดท่ีเขาหลักเกณฑธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม หลายลักษณะก็จะไดรับ
สิทธิประโยชนทางภาษีมากข้ึนตามลักษณะนั้นๆ (กรมสรรพากร, 2552, หนา 11) 
 ในระบบเศรษฐกิจไทย ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมมีความสําคัญตอระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศ ดังนี้ 
  1) เปนธุรกิจท่ีสนับสนุนอุตสาหกรรมขนาดใหญ ภาวะเศรษฐกิจในปจจุบันอาจกลาวไดวา 
ไมมีธุรกิจใดท่ีจะสามารถดําเนินอยูไดดวยตนเอง โดยไมตองอาศัยพ่ึงพาธุรกิจอ่ืนๆ เชนเดียวกับธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอมท่ีมีความสําคัญตอธุรกิจขนาดใหญท้ังในแงการเปนผูผลิตวัตถุดิบ ผูจัดจําหนาย 
ตองพ่ึงพาธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมในเรื่องตางๆ เชน การรวบรวมวัตถุดิบ การจัดจําหนายสินคา
และบริการ จึงนับไดวาธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม เปรียบเหมือนตัวเชื่อมใหอุตสาหกรรมขนาดใหญ
เปนรูปเปนรางท่ีสมบูรณ ทํางานไดครบวงจรตามตองการ  
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  2) เปนแหลงสรางงาน เนื่องจากธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม มีอยูกระจัดกระจาย
ท่ัวไปเปนจํานวนมากและหลากหลายสาขาอาชีพ หากเทียบกับธุรกิจขนาดใหญ ธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอมสามารถรองรับแรงงานท้ังภาคเกษตรกรรมเม่ือหมดฤดูกาลเพาะปลูก แรงงานท่ีถูกเลิกจาง
จากกิจการขนาดใหญ แรงงานใหมๆ ท่ีเพ่ิงจบการศึกษา รวมถึงปองกันการอพยพของแรงงานจากชนบท
สูเขตกรุงเทพฯ นอกจากนี้ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมยังชวยกระจายการกระจุกตัวของโรงงาน
จากเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลไปสูชนบทอยางยั่งยืนตอไป จึงนับวาเปนแหลงสรางงานท่ีสําคัญ
ในระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย 
  3) ชวยสรางมูลคาเพ่ิม ประเทศไทยเปนประเทศท่ีมีทรัพยากรหลากหลาย โดยเฉพาะ
ทรัพยากรทางการเกษตร ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมสวนใหญจึงดําเนินกิจการที่เกี่ยวของกับ
การนําสินคาทางการเกษตรมาแปรรูปเพื่อสรางมูลคาเพิ่ม เชน อาหารแชแข็ง อาหารกระปอง 
อุตสาหกรรมน้ําตาล ผลิตภัณฑยางพารา เปนตน ซ่ึงสินคาเหลานี้สวนใหญจะสงออกไปจําหนาย
ยังตางประเทศเพ่ือนํารายไดเขาสูประเทศ  
  4) เปนจุดเริ่มตนในการลงทุน เนื่องจากธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมเปนธุรกิจ
ท่ีใชเงินทุนในการกอตั้งไมมากนัก ผูประกอบการจึงสามารถจัดตั้งข้ึนโดยใชทุนของตนเอง ญาติพ่ีนอง 
หรือสถาบันทางการเงิน การดําเนินธุรกิจก็จะดําเนินการในลักษณะทดลองและทดสอบแนวความคิดใหมๆ  
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมจึงสามารถคิดคนสิ่งแปลกๆ ใหมๆ  ท่ีหลากหลาย หากการผลิตสินคา
และบริการตรงกับความตองการของตลาดก็สามารถขยายกิจการใหมีขนาดใหญข้ึนได ดังนั้น ธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอมจึงเปนจุดเริ่มตนในการลงทุน จากกิจการขนาดกลางและขนาดยอมไปสู
ธุรกิจท่ีมีขนาดใหญข้ึน  
  5) เปนแหลงพัฒนาทักษะฝมือและการประดิษฐคิดคนสิ่งใหมๆ ธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอมเปนกิจการท่ีจัดตั้งข้ึนบนพ้ืนฐานของความเปนอิสระ ความถนัดและความชอบของผูประกอบการ 
โดยพยายามท่ีจะสรางสรรคผลงานของตนเองดวยการลองผิดลองถูก จึงทําใหเกิดการประดิษฐหรือ
คิดคนวิทยาการเทคโนโลยี และผลิตภัณฑใหมไดงายกวาธุรกิจขนาดใหญ ตัวอยางผลสําเร็จของธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอมท่ีเกิดจากการพัฒนาทักษะฝมือและการประดิษฐคิดคนสิ่งใหมๆ เชน 
ผลิตภัณฑพลาสติกในอุตสาหกรรมพลาสติกไทย ซ่ึงประสบความสําเร็จเปนท่ียอมรับจากตางประเทศ 
โดยการพัฒนารวมกันของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมตางๆ ไดแก ผูผลิตเม็ดพลาสติก ผูผลิตสินคา
สําเร็จรูป แมพิมพ ผูออกแบบแมพิมพ ผูออกแบบผลิตภัณฑ ผูประดิษฐชิ้นสวนของเครื่องจักรกลการผลิต 
เปนตน 
 ตารางตอจากนี้เปนแสดงความแตกตางหรือขอเปรียบเทียบระหวางธุรกิจขนาดยอมและ
ธุรกิจขนาดใหญในประเทศไทย (กรมสรรพากร, 2552, หนา 12) 
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ตาราง 4  ธุรกิจขนาดยอมและธุรกิจขนาดใหญ 
 

ธุรกิจขนาดยอม ธุรกิจขนาดใหญ 
1. โดยท่ัวไปเจาของมักจะเปนผูจัดการดวย 
 
2. ดําเนินงานอยูภายในทองถ่ิน หรือมีสาขา 
    แตเพียงไมก่ีแหงเทานั้น  
3. การจัดองคงานเปนแบบงายๆ  
4. สวนใหญเปนกิจการเจาของคนเดียว 
5. เจาของกับลูกจางพนักงาน มีความสัมพันธกัน 
    อยางใกลชิด 
6. มีความเสี่ยงท่ีจะประสบความลมเหลวได 
7. เจาของมักจะเปนผูบริหารในดานตางๆ   
    ในธุรกิจเกือบท้ังหมด 

1. โดยท่ัวไปเจาของจะไมบริหารงานเอง  
    มักจะจางผูท่ีมีความสามารถมาเปนผูจัดการ 
2. ดําเนินงานอยางกวางขวาง อาจจะครอบคลุม 
    ไปท่ัวประเทศ 
3. มีการจัดองคงานท่ีสลับซับซอน 
4. สวนใหญอยูในรูปของบริษัท 
5. เจาของมักจะรูจักลูกจางพนักงานไมท่ัวทุกคน 
 
6. การเสี่ยงตอความลมเหลวมีนอย 
7. มีการแบงงานกันทํา ผูท่ีมีความสามารถ 
    ในดานไหนก็บริหารงานหรือทํางานตามท่ีตนถนัด 

 
 การสนับสนุนของรัฐบาลตอธุรกิจ SMEs และการใหบริการของหนวยงานของรัฐแก SMEs 
  1) สํานักพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรม  
   สังกัดกรมสงเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม หนาท่ีหลักการพัฒนาและ
สนับสนุนทางวิชาการจัดการ เพ่ือเพ่ิมสมรรถนะและขีดความสามารถแกภาคธุรกิจอุตสาหกรรม
โดยใหบริการฝกอบรมดานเทคนิคการจัดการสาขาตางๆ     
  2) สํานักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน  
   สังกัดกรมสงเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม หนาท่ีหลักการพัฒนาและ
สนับสนุนทางวิชาการจัดการ เพ่ือเพ่ิมสมรรถนะและขีดความสามารถแกภาคธุรกิจอุตสาหกรรม
โดยใหบริการฝกอบรมดานเทคนิค ในการทํางานของผูประกอบการและชางเทคนิคในอุตสาหกรรม
ประเภทตางๆ   
  3) สถาบันฝกอบรมการคาระหวางประเทศ  
   สังกัดกรมสงเสริมการสงออก กระทรวงพาณิชย หนาท่ีหลักจัดการอบรมสัมมนา
เพ่ือใหความรูแกผูท่ีสนใจทําธุรกิจเพ่ือการสงออก 
  4) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ฝายอบรม สํานักสงเสริมและฝกอบรม 
   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เปดการอบรมวิชาชีพสําหรับประชาชน โดยรวมกับ
ภาควิชา คณะและสถาบันของมหาวิทยาลัยเพ่ือใหบริการในวิชาชีพแขนงตางๆ   
 หนวยงานของรัฐบาลและสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐท่ีชวยเหลือ SMEs หนวยงาน
ในการใหสินเชื่อ ไดแก 
  1) บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 
  2) บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมขนาดยอมแหงประเทศไทย 
  3) บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม 
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  4) กรมสงเสริมอุตสาหกรรม  
  5) ธนาคารแหงประเทศไทย   
  6) ธนาคารเพ่ือการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย 
  7) ธนาคารออมสิน  
  8) ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร 
  9) สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 
 จากระยะเวลาท่ีรัฐบาลออกกฎหมายเปนพระราชบัญญัติสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอมเม่ือป พ.ศ. 2543 ซ่ึงไดเห็นความสําคัญของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม จึงใหการสนับสนุน
ตลอดมาจนถึงปจจุบัน โดยธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมเปนตัวขับเคลื่อนใหธุรกิจขนาดใหญ และ
สงผลตอระบบเศรษฐกิจของประเทศ รัฐบาลจึงมอบหมายใหกระทรวงอุตสาหกรรม เปนผูรับผิดชอบ
นโยบายสงเสริมและสนับสนุนธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมอยางจริงจัง โดยกระตุนและสงเสริม
ผูประกอบการรายเดิมและรายใหมใหสามารถดําเนินธุรกิจตอไปไดอยางม่ันคงและยั่งยืนตลอดไป   

 
2.5 รูปแบบและเทคนิคเดลฟาย 
 
 การพัฒนารูปแบบสมรรถนะดวยเทคนิคเดลฟาย ซ่ึงมีจุดเริ่มตนหลากหลายท่ีถูกนํามาสู
วงการธุรกิจและการวางแผนดวยการวิเคราะหจากปญหาในอดีตและปจจุบัน   
 2.5.1 รูปแบบการพัฒนา 
 รูปแบบ หมายถึง สิ่งท่ีแสดงโครงสรางทางความคิดองคประกอบและความสัมพันธของ
องคประกอบตางๆ ท่ีสําคัญเก่ียวแนวทาง วิธีการและกิจกรรมท่ีนํามาปฏิบัติเพ่ือเปนการสราง ปรับปรุง
หรือเปลี่ยนแปลงปรากฏการณท่ีสามารถอธิบายคุณลักษณะท่ีสําคัญท่ีทําใหงายตอการทําความเขาใจ
ในโครงสรางทางความคิด องคประกอบและความสัมพันธขององคประกอบตางๆ ของปรากฏการณนั้นๆ  
(สมนึก ทองเอ่ียม, 2550, หนา 119) 
 นักวิชาการไดแบงรูปแบบทางการศึกษาและสังคมศาสตรไวสรุปได 6 แบบคือ  
  1) รูปแบบเชิงเปรียบเทียบ (analogue model) เปนรูปแบบท่ีใชการอุปมาอุปมัย 
เทียบเคียง ในการอธิบายปรากฏการณท่ีเปนนามธรรมเพ่ือสรางความเขาใจเชิงรูปธรรม สรางรูปแบบ
โดยใชหลักเทียบเคียงโครงสรางของรูปแบบใหสอดคลองกับลักษณะท่ีคลายคลึงกันและสอดคลองกับ
ลักษณะของขอมูลหรือความรูท่ีมีอยู โดยตองมีองคประกอบของรูปแบบชัดเจน สามารถนําไปทดสอบ
ขอมูลเชิงประจักษและสามารถนําไปใชในการหาขอสรุปของปรากฏการณ ไดอยางกวางขวาง 
  2) รูปแบบเชิงขอความ (semantic model) เปนรูปแบบท่ีใชภาษาเปนสื่อในการบรรยาย
หรืออธิบายปรากฏการณท่ีศึกษาดวยภาษา แผนภูมิ หรือรูปภาพ เพื่อใหเห็นโครงสรางทางความคิด 
องคประกอบและความสัมพันธของปรากฏการณนั้นๆ   
  3) รูปแบบเชิงคณิตศาสตร (mathematic model) เปนรูปแบบที่ใชสมการหรือ
สูตรทางคณิตศาสตรเปนสื่อในการแสดงความสัมพันธของตัวแปรหรือองคประกอบตางๆ มักนิยมใช
ในศาสตรทางดานวิทยาศาสตร พฤติกรรมศาสตรและสังคมศาสตร เชน สาขาคณิตศาสตร วัดผลการศึกษา
จิตวิทยาและบริหารการศึกษา 
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  4) รูปแบบเชิงสัมพันธ (schematic model) เปนรูปแบบท่ีเปนแผนภูมิแสดงใหเห็นถึง
ความสัมพันธขององคประกอบสําคัญเรื่องใดเรื่องหนึ่งท่ีมีผลตอกัน เชนการเขียนรูปแบบโครงสราง
องคการบริหารงาน 
  5) รูปแบบเชงิสาเหต ุ(casual model) เปนรูปแบบท่ีพัฒนาการวิเคราะหวิถีวิกฤตหรือ 
วิเคราะหเสนทาง โดยหลักการสรางรูปแบบเชิงสาเหตุเปนการนําตัวแปรตางๆ มาสัมพันธกันเชิงเหตุเชิงผล
ท่ีเกิดข้ึน เชน รูปแบบท่ีแสดงความสัมพันธระหวางสภาพเศรษฐกิจและสังคมของบิดา มารดา สภาพ
การศึกษาท่ีบานกับระดับสติปญญาของเด็ก แบงออกเปน 2 ลักษณะ คือ 
   (1) รูปแบบเชิงสาเหตุทิศทางเดียว (recursive model) เปนรูปแบบแสดงความสัมพันธ 
ของสาเหตุ หรือตัวแปรอ่ืนท่ีมีเสนเชื่อมโยงท่ีมีทิศทางของการเปนสาเหตุไปในทางทิศทางเดียวหรือ 
ไมมีความสัมพันธยอนกลับ    
   (2) รูปแบบเชิงสาเหตุมีทิศทางยอนกลับ (non–recursive model) เปนรูปแบบ 
ท่ีแสดงความสัมพันธเชิงสาเหตุแบบเสนคูระหวางตัวแปร โดยทิศทางของความสัมพันธของตัวแปรหนึ่ง
อาจเปนไดท้ังสาเหตุและผลของตัวแปรอ่ืนๆ ภายในรูปแบบนั้นคือความสัมพันธท่ีไปแลวยอนกลับขอมูล 
หรือความรูท่ีมีอยู โดยตองมีองคประกอบของรูปแบบชัดเจนสามารถนําไปทดสอบขอมูลเชิงประจักษ 
และสามารถนําไปใชในการหาขอสรุปของปรากฏการณไดอยางกวางขวาง (Keeves, P. J., 1988, 
p. 561) 
  6) รูปแบบภาวะผูนําดานการติดตอสื่อสาร  
   รูปแบบภาวะผูนําดานการติดตอสื่อสาร จากภาพจะเปนระดับชั้นขยายจาก
ความสามารถการพัฒนากลยุทธหลัก ความมีประสิทธิภาพในการเขียนและการพูดในสถานการณท่ีมี
ความซับซอน จะตองพัฒนาความสามารถหลักเปนอันดับแรก เริ่มตนดวยทักษะในการสื่อสารหลัก
ท่ีแสดงใหเห็นในศูนยกลางของวงเกลียวท่ีเคลื่อนออกจากทักษะการสื่อสารหลักไปยังทักษะในการสื่อสาร
ดานการบริหารจัดการ และขยายตอไปยังความสามารถในการสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพ เปนการขยาย
จากดานในของเกลียวออกไปขางนอก ในสถานการณองคการท่ีซับซอนมากข้ึนรูปแบบนี้ไมไดหมายความถึง
แนะนําตามลําดับชั้นท่ีเปนเกลียว ท้ังหมดของการสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพข้ึนอยูกับทักษะเหลานี้
เปนทักษะของแตละบุคคลท่ีจะเปนผูนํารวมถึงทักษะท่ีจะนําและจัดการกลุม ทักษะในการสื่อสารของ
องคการท่ีจําเปนในการประสบความสําเร็จในการโตตอบกับผูฟงภายในและผูมีสวนไดเสียภายนอก 
แตจะพบวาตองใชวิธีการเชิงกลยุทธเพ่ือเปนหลักของการสื่อสารความเปนผูนํา ดังนั้นการพัฒนากลยุทธ
การสื่อสารจะเนนไปทั่วทุกสวน ที่ขยายจากดานในไปดานนอกวงของเกลียวเปนกลยุทธพื้นฐาน
ท่ีเกิดข้ึนกับการสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพ ตองสามารถวิเคราะหผูฟงในทุกสถานการณและพัฒนากลยุทธ
การสื่อสารท่ีกอใหเกิดการบรรลุวัตถุประสงคของการสื่อสาร ตองสามารถท่ีจะวางโครงสรางและ
การเขียนจดหมายท่ีงายและซับซอนท่ีมีประสิทธิภาพและเอกสารจากอีเมลและบันทึกชวยจําเพ่ือนําเสนอ
และรายงาน ตองสามารถท่ีจะเขียนและพูดในภาษาท่ีคาดหวังของผูนําท่ีชัดเจนถูกตองและรัดกุม  
นอกจากนี้ผูนําตองสามารถท่ีจะสรางและสงงานนําเสนอ โนมนาวไดอยางมั่นใจ การใชกราฟกท่ีมี
สวนในการสงขอความเหลานี้ มีความสามารถท่ีเปนหลักของการสื่อสารในทุกวิชาชีพ ผูนํา
จะประสบความสําเร็จในการสื่อสารและการบริหารจัดการขององคการข้ึนอยูกับการเรียนรูความสามารถ
หลักเหลานี้ ทักษะการสื่อสารเพ่ือการจัดการในการมีปฏิสัมพันธกับกลุมหรือองคการท่ีกวางข้ึน ทักษะ
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การสื่อสารเพ่ือการจัดการเริ่มตนดวยความฉลาดทางอารมณและความรูทางวัฒนธรรมซึ่งครอบคลุม
ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและขามวัฒนธรรมท่ีจําเปนในการโตตอบกับผูอ่ืนไดอยางมีประสิทธิภาพ
ในขณะท่ีบุคคลหรือกลุม แมวาการฟงเปนทักษะท่ีสําคัญในสถานการณใดๆ ก็จะรวมอยูในสวนของ
การบริหารจัดการแทนของสวนหลักเพราะการบริหารคนอ่ืนๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพตองใหความสนใจ
มากยิ่งข้ึนท่ีจะไดยินสิ่งท่ีคนอ่ืนพูด สวนการบริหารจัดการยังรวมถึงการประชุม และการจัดการทีม 
ทักษะการสื่อสารองคการเก่ียวของกับการขยายตัวจากการบริหารจัดการท่ีมีทักษะความสามารถ
ท่ีจําเปนเพ่ือนําไปสูองคการและท่ีอยูของสังคมในวงกวาง การสื่อสารแมจะกลายเปนความซับซอนมากข้ึน
เม่ือคุณตองคิดเก่ียวกับวิธีการที่ดีที่สุดในการสื่อสารกับทุกผูมีสวนไดเสียทั้งภายในและภายนอก 
อีกท้ังการสื่อสารท่ีดีข้ึนอยูกับการมีกลยุทธ มีผูฟงท่ีมีความหลากหลายมากข้ึนและมีขนาดใหญ กลยุทธ
การสื่อสารจะกลายเปนความซับซอนมากข้ึน จะพบวาในขณะที่ผูนําอยูในระดับที่สูงขึ้นขององคการ
จะเกิดการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาวิสัยทัศน นอกจากนี้ยังกลายเปนหนาตาขององคการและ
เสียงของสังคม (Deborah J. Barrett, 2008, p. 5) สรุปไดวารูปแบบภาวะผูนําดานการติดตอสื่อสาร
ประกอบดวย 1) สมรรถนะหลักหรือความสามารถหลัก 2) ความสามารถในการติดตอสื่อสาร
ดานการจัดการและ 3) ความสามารถดานการติดตอสื่อสารองคการ 
 

     
 
ภาพ 9  รูปแบบภาวะผูนําดานการติดตอสื่อสาร 
ท่ีมา: (Deborah J. Barrett, 2008, p. 5)  
 
 ผูวิจัยไดนํารูปแบบภาวะผูนําดานการติดตอสื่อสารนี้มาเปนแนวทางในการพัฒนารูปแบบ
สมรรถนะดานการติดตอสื่อสารของผูนําในองคการเพ่ือใหเปนไปตามวัตถุประสงคของการวิจัย  
 2.5.2 เทคนิคเดลฟาย 
 เทคนิคเดลฟาย เปนเทคนิคการวิจัยท่ีไดรับการยอมรับและเปนท่ีนิยมแพรหลาย ไมวาจะเปน
ดานธุรกิจ การเมือง เศรษฐกิจและการศึกษา สําหรับทางเทคโนโลยีการศึกษาไดมีการนํามาใช
อยางกวางขวาง เชน การวิจัยเก่ียวกับแนวโนนของเทคโนโลยีการศึกษา อีก 5 ป ทิศทางการวิจัย
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เทคโนโลยีการศึกษาในอนาคต แนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนแบบ e–learning ของประเทศไทย 
เปนตน ซ่ึงเทคนิคเดลฟายเปนวิธีการวินิจฉัยหรือตัดสินใจปญหาตางๆ อยางเปนระบบ โดยไมมี
การเผชิญหนากันโดยตรงของกลุมผูเชี่ยวชาญ เชนเดียวกันกับการระดมสมอง (brain storming) ทําให 
ผูเชี่ยวชาญแตละคนสามารถแสดงความคิดเห็นของตนเองอยางเต็มท่ีและอิสระ โดยไมตองคํานึงถึง
ความคิดเห็นของผูอ่ืนนอกจากนี้ผูเชี่ยวชาญยังมีโอกาสกลั่นกรองความคิดเห็นของตนอยางรอบคอบ
ทําใหไดขอมูลท่ีนาเชื่อถือและนําไปใชประกอบการตัดสินใจในดานตางๆ ได 
 การพิจารณาตัดสินใจเรื่องหนึ่งเรื่องใด หากผูบริหารตัดสินใจไปตามความรูความสามารถ 
ของตนเองตามลําพัง อาจสงผลใหเกิดขอผิดพลาดได เนื่องจากผูบริหารอาจจะมีความรูความเขาใจ  
ในเรื่องนั้นไมดีพอ ดังนั้น การระดมความคิดจากผูเชี่ยวชาญจากกลุมบุคคลยอมทําใหเกิดการแลกเปลี่ยน
ความคิด เกิดขอมูลท่ีหลากหลายทําใหไดขอมูลมากพอท่ีจะนํามาประกอบการพิจารณาตัดสินใจ 
 การวิจัยดวยเทคนิคเดลฟาย ซ่ึงจัดวาเปนเทคนิควิธีการศึกษาเชิงสํารวจแบบตัวแปรเดี่ยว
สําหรับการพยากรณ ไดรับการนํามาใชเปนวิธีการรวบรวมความคิดเห็นหรือขอมูลจากกลุมผูตอบ
แบบสอบถามท่ีมีความเชี่ยวชาญรอบรูในเรื่องท่ีทําการศึกษา เพ่ือประกอบการตัดสินใจสําหรับประเด็น
ปญหาในสถานการณจริงโดยไมตองนําผูเชี่ยวชาญท้ังหลายมาเขากลุมประชุมแบบเดิม เทคนิคเดลฟายนี้
อยูบนพ้ืนฐานของระเบียบวิธีแบบกระบวนการและไดรับการออกแบบใหเปนกระบวนสื่อสารระหวาง
สมาชิกกลุมโดยมีเปาหมายเพ่ือใหไดขอมูลที่มีความนาเชื่อถือ สรางสรรค โดยไดรับการนํามาใช
ในหลายสาขาเชน การวางแผนโปรแกรม การวิเคราะหหรือประเมินความจําเปน การกําหนดนโยบาย 
การศึกษา เปนตน และยังขยายไปในการทํานายเทคโนโลยีอนาคต การใชทรัพยากรเพื่อการพัฒนา
ทางเลือกของการตัดสินใจ การคนหาสมมติฐาน เชนเดียวกันกับการวินิจฉัยความสัมพันธในหัวขอ
ท่ีสนใจศึกษาอันเก่ียวของกับศาสตรจากหลากสาขาวิชา ดวยเทคนิคเดลฟายเหมาะสมสําหรับ
การสรางฉันทามติรวมของกลุมผูเชี่ยวชาญ ซ่ึงจะทําหนาท่ีเปนผูใหขอมูลในหลายรอบของการสอบถาม
ความคิดเห็น อยางไรก็ดีในการใชเทคนิควิจัยแบบนี้ ผูวิจัยจําเปนท่ีจะตองคํานึงถึงเรื่องของการเลือกกลุม
ผูใหขอมูล กรอบเวลาในการดําเนินการวจิัย ความเปนไปไดท่ีจะไดรับแบบสอบถามกลับคืนมาในอัตราท่ีต่ํา 
รวมถึงการใหขอมูลอยางไมใหความสนใจเทาท่ีควรของผูตอบ เนื่องจากปจจัยเหลานี้ลวนสงผลตอ
คุณภาพ ความนาเชื่อถือและความสําเร็จของการศึกษา ปจจุบันนักวิชาการไดพัฒนาระเบียบวิธีการศึกษา
แบบเดลฟายข้ึนมาหลายวิธีแทนการศึกษาแบบเดิม เพ่ือลดขอบกพรองของกระบวนการวิจัยแบบเดิม
โดยเฉพาะการประยุกตระบบคอมพิวเตอรเขามาใช เชน จดหมายอิเลคทรอนิคส การวิจัยบนเว็บ เปนตน 
รวมท้ังการใชนวัตกรรมของการประชุมกลุมแบบพลวัต (ชัชวาลย ทัตศิวัช, 2553, หนา 185-224)  
 การใชเดลฟายเทคนิคในการวิจัยในปจจุบันไดนําเขาประยุกตรวมกับการใชอินเทอรเน็ต
เปนสื่อ และวิธีในการวิจัย (media and methodology) ดวยการออกแบบโดยการใชวิธีวิทยาการ หรือ
ระเบียบวิธีวิจัยทางสถิติ (statistical methodology) การใชวิธีวิจัยเชิงคุณภาพสําหรับขอมูลที่เปน
ขอความจํานวนมากท่ีรวบรวมมาไดและนํามาประเมิน นอกจากนี้กระบวนการตามปกติของการวิจัย
แบบเดลฟายนี้เปนการดําเนินการโดยผานการสงจดหมายดวยการสงแบบสอบถาม และคณะผูเชี่ยวชาญ
จะสงกลับมาเปนจํานวนหลายรอบ ไมนอยกวาสามรอบหรือจนกวาจะเขาสูภาวะอ่ิมตัวของขอมูล 
กลาวคือไมมีขอมูลใดๆ ท่ีจะเพ่ิมเติมอีกตอไป ดังนั้นเม่ือการวิจัยดวยเดลฟายไดมีการนํา การคัดเลือก
จดหมายอิเล็กทรอนิกสโดยผานทางระบบอินเทอรเน็ตมาสูเว็บไซตโดเมนที่มีผูใชหลากหลาย 
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(multi-user domain) ท้ังนี้เพราะวาเปนวิธีท่ีสะดวกรวดเร็วและงายกวา และประหยัดคาใชจายและ
เวลาเพราะวากระบวนการท่ีสั้นและรวดเร็วของจดหมายอิเล็กทรอนิกส (นงนภัส คูวรัญู เท่ียงกมล, 2554, 
หนา 223-227) 
 สรุปความหมายของเทคนิคเดลฟายจากนักวิชาการหลายทานไดวา เปนกระบวนการหรือ
เครื่องมือท่ีใชในการตัดสินใจหรือลงขอสรุปในเรื่องใดเรื่องหนึ่งอยางเปนระบบท่ีปราศจากการเผชิญหนา
โดยตรงของกลุมผูเชี่ยวชาญโดยรวบรวมและสอบถามความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ ซ่ึงอธิบายคุณลักษณะ
ไวคือ 
  1) คุณลักษณะของเทคนิคเดลฟาย สรุปไดคือ 
   (1) เทคนิคเดลฟายเปนเทคนิคท่ีมุงแสวงหาขอมูลจากความคิดเห็นของกลุมผูเชี่ยวชาญ
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งดวยการตอบแบบสอบถามดังนั้นผูเชี่ยวชาญจึงจําเปนตองตอบแบบสอบถามท่ีผูวิจัย
ไดกําหนดข้ึนในแตละข้ันตอนการตอบหรือการตัดสินใจของผูเชี่ยวชาญจะมีความถูกตองและ
ความตรงสูง เม่ือผูเชี่ยวชาญนั้นเปนท่ีผูท่ีมีความรูและมีความเชี่ยวชาญในเรื่องท่ีศึกษา  
   (2) เปนเทคนิคท่ีผูเชี่ยวชาญแตละคนท่ีรวมในการวิจัยจะไมทราบวาใครเปนใครบาง 
ท่ีมีสวนออกความเห็นและไมทราบวาแตละคนมีความคิดเห็นในแตละขออยางไร ซ่ึงนับวาเปนการขจัด
อิทธิพลของกลุมท่ีสงผลตอความคิดเห็นของตน 
   (3) เทคนิคเดลฟายนี้ไดขอมูลมาจากแบบสอบถาม หรือรูปแบบอยางอ่ืนท่ีไมตองให
ผูเชี่ยวชาญมาพบกัน โดยผูเชี่ยวชาญจะตองตอบแบบสอบถามครบทุกข้ันตอน เพ่ือใหไดความเห็น
ท่ีถูกตอง เชื่อถือไดจึงตองมีการใชแบบสอบถามหลายๆ รอบ ซ่ึงโดยท่ัวไปแบบสอบถามในรอบท่ี 1 
มักเปนแบบสอบถามแบบปลายเปดและในรอบตอๆ ไป จะเปนแบบสอบถามปลายปด แบบมาตราสวน
ประมาณคา  
   (4) เพ่ือใหผูเชี่ยวชาญแตละคนไดตอบแบบสอบถามโดยกลั่นกรองอยางละเอียด 
รอบคอบและใหคําตอบไดมีความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันยิ่งข้ึน ผูทําวิจัยจะแสดงความคิดเห็นท่ีผูเชี่ยวชาญ 
เห็นสอดคลองกันในคําตอบแตละขอของแบบสอบถามท่ีตอบลงไปในครั้งกอนแสดงคาในรูปสถิติ 
คามัธยฐานและคาพิสัยระหวางควอไทล แลวสงกลับใหผูเชี่ยวชาญแตละคนพิจารณาวาจะคงคําตอบเดิม
หรือเปลี่ยนแปลงใหม 
   (5) สถิติท่ีใชในการวิเคราะหจะเปนสถิติเบื้องตน คือ การวัดแนวโนมเขาสูสวนกลาง 
ไดแก ฐานนิยม มัธยฐาน คาเฉลี่ย และการวัดการกระจายของขอมูล คือ คาพิสัยระหวางควอไทล  
    2) ข้ันตอนการดําเนินการวิจัยของเทคนิคเดลฟาย มีข้ันตอน ดังนี้ 
   (1) กําหนดปญหาท่ีจะศึกษา ปญหาท่ีจะวิจัยดวยเทคนิคเดลฟายควรเปนปญหา
ท่ียังไมมีคําตอบที่ถูกตองแนนอนและสามารถวิจัยปญหาไดจากการใหผูเชี่ยวชาญในสาขานั้นๆ 
เปนผูตัดสิน ประเด็นปญหาควรจะนําไปสูการวางแผนนโยบายหรือการคาดการณในอนาคต 
   (2) การเลือกกลุมผูเชี่ยวชาญ ข้ันตอนนี้มีความสําคัญมากเนื่องจากคุณลักษณะเฉพาะ
ของการวิจัยแบบเทคนิคเดลฟายคือ การอาศัยขอคิดเห็นจากการตอบของผูเชี่ยวชาญผลการวิจัย
จะนาเชื่อถือหรือไมข้ึนอยูกับวากลุมผูเชี่ยวชาญท่ีเลือกสรรมานั้น สามารถใหขอมูลท่ีนาเชื่อถือไดเพียงใด 
ดังนั้นสิ่งท่ีผูวิจัยจะตองคํานึงถึงในการเลือกกลุมผูเชี่ยวชาญ ไดแก ความสามารถของกลุมผูเชี่ยวชาญ 
ความรวมมือของผูเชี่ยวชาญ จํานวนผูเชี่ยวชาญและวิธีการเลือกสรรผูเชี่ยวชาญ เปนตน 
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ตาราง 5  จํานวนผูเชี่ยวชาญและความคลาดเคลื่อน 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 จากตารางจะเห็นไดวาจํานวนผูเชี่ยวชาญตั้งแต 17-20 คนข้ึนไป ขนาดของความคลาดเคลื่อน
ลดลงอยางคงท่ีและนอยมาก ดังนั้น จากผลการวิจัยดังกลาว จํานวนผูเชี่ยวชาญจึงไมควรนอยกวา 17 คน 
   
  3) การทําแบบสอบถาม ในกระบวนการวิจัยโดยใชเทคนิคเดลฟายนี้ จะใหผูเชี่ยวชาญ
ตอบแบบสอบถาม จํานวน 3-4 รอบ ดังนี้   
   (1) แบบสอบถามฉบับแรกเปนแบบสอบถามปลายเปดและเปนการถามแบบกวางๆ  
ใหครอบคลุมประเด็นปญหาท่ีจะวิจัยนั้น เพ่ือระดมความคิดเห็นของกลุมผูเชี่ยวชาญ โดยทางไปรษณีย
ท่ีสอดซองซ่ึงจาหนาและแสตมป เพ่ืออํานวยความสะดวกแกผูเชี่ยวชาญ กําหนดเวลาในการสงคําตอบนี้
คืนภายใน 2 สัปดาห ถาผูเชี่ยวชาญคนใดไมสงคืนควรทวงถาม สําหรับการวิเคราะหคําตอบแบบสอบถาม
รอบแรก ผูวิจัยจะตองรวบรวมความคิดเห็นและวิเคราะหโดยละเอียดและนํามาสังเคราะหเปนประเด็น 
โดยตัดขอมูลท่ีซํ้าซอนออก เพ่ือนําไปสรางแบบสอบถามในรอบตอไป  
   (2) การสรางแบบสอบถามรอบท่ี 2 โดยการนําคําตอบที่วิเคราะหไดจากรอบแรก 
มาสรางเปนแบบสอบถามชนิดมาตราสวนประมาณคา (rating scale) 5 ระดับข้ึนไป เพ่ือใหผูเชี่ยวชาญ 
แตละคนใหน้ําหนักความสําคัญของแตละขอ รวมท้ังเหตุผลท่ีเห็นดวยหรือไมเห็นดวยของแตละขอ
ลงในชองวางท่ีเวนไวตอนทายประโยค หรือควรการแกไขสํานวนผูเชี่ยวชาญสามารถใหขอเสนอแนะ
เพ่ิมเติมได แลวสงแบบสอบถามในรอบนี้ใหผูเชี่ยวชาญกลุมเดิมและอํานวยความสะดวกในการสงคืน
ทางไปรษณียเชนเดียวกับรอบแรกและสําหรับการวิเคราะหคําตอบจากแบบสอบถามรอบที่ 2 
โดยการนําคําตอบแตละขอมาหาคามัธยฐาน (median) ฐานนิยาม (mode) และคาพิสัยระหวางควอไทล 
(interquartile range)  
   (3) การวิเคราะหแบบสอบถามรอบท่ี 3 นําคําตอบแตละขอจากการวิเคราะหรอบท่ี 2 
โดยพิจารณาจากคาพิสัยระหวางควอไทล คือถาคาพิสัยระหวางควอไทลแคบ แสดงวาคําตอบ
ท่ีวิเคราะหไดนั้นมีความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญท่ีสอดคลองกัน ซ่ึงถาผูวิจัยไดขอมูลเพียงพอก็อาจสรุป
ผลการวิจัยไดรอบนี้เลย แตถาถาคาพิสัยระหวางควอไทลกวางมีคามากแสดงวา คําตอบท่ีวิเคราะหไดนั้น
มีความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญไมสอดคลองกันตางกันก็อาจสรางแบบสอบถามใหมเปนแบบสอบถาม
รอบท่ี 3 โดยมีขอความเดียวกันกับแบบสอบถามรอบท่ี 2 แตเพ่ิมตําแหนงของคามัธยฐาน คาพิสัย

จํานวนผูเชี่ยวชาญ ชวงการลดของความคลาดเคลื่อน ขนาดความคลาดเคลื่อนท่ีลดลง 
1-5 
5-9 
9-13 
13-17 
17-21 
21-25 
25-29 

1.20-0.70 
0.70-0.58 
0.58-0.54 
0.54-0.50 
0.50-0.48 
0.48-0.46 
0.46-0.44 

0.50 
0.12 
0.04 
0.04 
0.02 
0.02 
0.02 

 



สํานั
กวิท

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ิทยา

ลัยร
าช

ภัฏรา
ชนคริน

ทร์

72 
 

ระหวางควอไทลและเครื่องหมายแสดงตําแหนงท่ีผูเชี่ยวชาญทานนั้นๆ ไดตอบในแบบสอบถามรอบท่ี 2 
ลงไปแลวสงกลับ ไปใหผูเชี่ยวชาญทานนั้นไดยืนยันคําตอบเดิมหรือเปลี่ยนแปลงคําตอบใหม 

    (4) การวิเคราะหแบบสอบถามรอบท่ี 4 ทําตามข้ันตอนหรือวิธีการเดียวกันกับ
รอบท่ี 3 ถาผลการวิเคราะหครั้งนี้ปรากฏคําตอบที่ไดมีความสอดคลองกัน นั่นคือ คาพิสัยระหวาง 
ควอไทลแคบก็ยุติกระบวนการวิจัยได แตถาคําตอบท้ังหมดยังมีความตางกันก็สรางแบบสอบถามใหม
เปนแบบสอบถามรอบท่ี 4 โดยมีขอความเดียวกันกับแบบสอบถามรอบท่ี 3 ดวยวิธีการเดิมอีกครั้งหนึ่ง 
ซ่ึงโดยท่ัวไปแลวการวิจัยเดลฟายสวนใหญสามารถไดขอสรุปผลการวิจัยจากแบบสอบถามรอบท่ี 3 
และหากดําเนินการวิจัยรอบท่ี 4 ก็จะไดขอสรุปใกลเคียงกับรอบท่ี 3  
    3) ขอดีและขอจํากัดของเทคนิคเดลฟาย พอสรุปไดดังนี้  
   (1) ขอดีของเทคนิคเดลฟาย 
    ก. เปนเทคนิคท่ีสามารถรวบรวมความคิดเห็นจากกลุมผูเชี่ยวชาญจํานวนมาก 
โดยไมตองมีการพบปะหรือประชุมกัน ซ่ึงเปนการทุนเวลาและคาใชจาย 
    ข. ขอมูลท่ีไดจะเปนคําตอบท่ีนาเชื่อถือ เพราะเปนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ
ในสาขานั้นๆ อยางแทจริงและคําตอบไดมาจากการย้ําถามหลายรอบ 
    ค. เปนเทคนิคท่ีมี ข้ันตอนการดําเนินงานไมยากนัก ไดผลรวดเร็วและ
มีประสิทธิภาพ 
    ง. ผูเชี่ยวชาญที่เขารวมการวิจัยมีโอกาสแสดงความคิดเห็นไดอยางอิสระ 
มีโอกาสไดรับทราบผลการวิเคราะหขอมูลในแตละรอบและปรับเปลี่ยนหรือยืนยันความคิดเห็นของ
ตนเอง 
   (2) ขอจํากัดของเทคนิคเดลฟาย 
    ก. ผูเชี่ยวชาญท่ีไดรับการคัดเลือก มิใชเปนผูมีความรูความสามารถในสาขานั้น 
    ข. ผูเชี่ยวชาญไมใหความรวมมือในการวิจัย 
    ค. นักวิจัยขาดความรอบคอบหรือมีความลําเอียงในการพิจารณาคําตอบ 
ท่ีทําใหการวิจัยไมสําเร็จได และตองนําไปทําการทดสอบความเท่ียงตรงในข้ันตอนตอไป 
  4) ความเท่ียงตรง 
    (1) ความหมายและนิยาม  
    ก. validity หรือ ความเท่ียงตรง, ความตรง, ความแมนยํา และมีคําวา 
reliability ท่ีแปลวา ความเชื่อม่ัน, ความเท่ียง และยังมีความหมายท่ีแปลออกมาได ดังนี้ 
     ตามพจนานุกรมฉบับเฉลิมพระเกียรติ พ.ศ. 2530 ไดใหความหมายไววา 
     เท่ียงตรง หมายถึง ว. ยุติธรรม, ไมเอนเอียง, ตั้งตรง 
     เท่ียง หมายถึง ว. ตรง, แนนอน, แน, แมนยํา  
     ความเท่ียงตรงของแบบทดสอบจะบงบอกวาอะไรท่ีแบบทดสอบวัดและ
แบบทดสอบนั้นสามารถวัดไดดีเพียงใด ความเท่ียงตรงจะบอกวาอะไรท่ีสามารถอางอิงไดจากคะแนน
การสอบ ยอมรับวาชื่อของแบบทดสอบเปนสิ่งท่ีจะบงชี้ถึงสิ่งท่ีแบบทดสอบนั้นวัด ชื่อของแบบทดสอบ
ควรจะสั้น เปนชื่องายๆ ที่มีความมุงหมายเฉพาะ ชื่อของแบบทดสอบโดยมากมักจะชัดเจนและ
มีความหมายครอบคลุมไปถึงพฤติกรรมท่ีจะวัดกระบวนการท้ังหมดสําหรับการทดสอบความเท่ียงตรง
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มักจะเปนความสัมพันธระหวางคะแนนจากแบบทดสอบกับขอเท็จจริงที่สังเกตไดอื่นๆ เกี่ยวกับ
คุณลักษณะของพฤติกรรมภายในสิ่งท่ีวัด วิธีการเฉพาะสําหรับใชในการตรวจสอบความสัมพันธนั้น
จะมีชื่อท่ีหลากหลายแตกตางกันออกไป  
    ข. นิยามของ validity มีนักวิชาการตางประเทศไดใหความหมายไว คือ
สหสัมพันธอยางงายของคะแนนแบบทดสอบท่ีสรางข้ึนกับแบบทดสอบอ่ืนๆ การทดสอบความเท่ียงตรง
ก็คือการหาสหสัมพันธ คือคุณภาพของแบบทดสอบท่ีสรางข้ึนอยางมีประสิทธิภาพในการทํานายอนาคต
ของพฤตกิรรมและครอบคลุมไปถึงการนิยามวาความเท่ียงตรงของแบบทดสอบเทากับสหสัมพันธของ
แบบทดสอบท่ีสรางกับองคประกอบท่ีวัด ซ่ึงไมเหมือนกับความเชื่อมั่น ความเที่ยงตรงไมใช
คุณลักษณะท่ัวๆ ไปของแบบทดสอบ แตเปนคุณลักษณะท่ีมีจุดมุงหมายเฉพาะ ดังนั้นแบบทดสอบ
ควรจะมีความเท่ียงตรงสูงในจุดมุงหมายหนึ่งแตไมจําเปนตองมีความเท่ียงตรงในจุดมุงหมายท้ังหมด  
   (2) การจําแนกประเภทความเท่ียงตรงของบุคคลตางๆ  
     ก. ประเภทของความเท่ียงตรงของ Lyman ไดแก 
     (ก) ความเท่ียงตรงเชิงผิว (face validity) เปนวิธีการแสดงหลักฐาน
ความเท่ียงตรงท่ีออน 
     (ข) ความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (content validity) 
     (ค) ความเท่ียงตรงเชิงประจักษ (empirical validity) 
     (ง) ความเท่ียงตรงเชิงโครงสราง (construct validity) (Lyman, 1963, 
pp. 25-31) 
     ข. ประเภทของความเท่ียงตรงของ Anastasia ไดแก 
     (ก) การตรวจสอบเชิงเนื้อหา เปนการตรวจสอบเชิงผิว  
     (ข) การตรวจสอบเชิงเกณฑสัมพันธ เปนการตรวจสอบเชิงพยากรณ และ
การตรวจสอบเชิงสภาพจริง  
     (ค) การตรวจสอบเชิงโครงสรางเปนการตรวจสอบเชิงเปรียบเทียบหรือ
เชิงลูเขา (convergent validation) และการตรวจสอบเชิงจําแนก (Anastasi, 1982, pp. 131-155) 
  2) กระบวนการหาความเท่ียงตรง 
   (1) ตารางวิเคราะหหลักสูตร เปนวิธีการหาความเท่ียงตรงเชิงเหตุผล เหมาะสําหรับ
แบบทดสอบอิงกลุม โดยใชผูเชี่ยวชาญในสาขาวิชานั้นๆ พิจารณาวาแบบทดสอบฉบับนั้นมีขอสอบ
แตละขอตรงตามพฤติกรรมท่ีจะวัดและจํานวนขอสอดคลองกับตารางวิเคราะหรายละเอียดหรือไม  
   (2) พิจารณาความสอดคลองระหวางขอสอบกับจุดประสงคเชิงพฤติกรรม สําหรับ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์แบบอิงเกณฑนั้น ผูเชี่ยวชาญทางสาขาวิชาจะตองพิจารณาวา ขอสอบของ
แบบทดสอบท่ีสรางข้ึนนั้นวัดไดตรงตามจุดประสงคเชิงพฤติกรรมหรือไม 
   (3) สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ ในการศึกษาความเท่ียงตรงเชิงทํานายและเชิงสภาพ 
มักจะรายงานเปนสัมประสิทธิส์หสัมพันธเสมอ สถิตินี้จะใชสําหรับหาความสัมพันธระหวางตัวแปร 2 ตัว 
คาของความเท่ียงตรงเชิงทํานายและเชิงสภาพ มักจะเปนการหาสหสัมพันธระหวางแบบทดสอบกับ
เกณฑเสมอ ข้ึนอยูกับวาเกณฑนั้นจะเปนเกณฑปจจุบันหรือเกณฑในอนาคต คาสหสัมพันธท่ีไดจะเรียกวา 
สัมประสิทธิ์ความเท่ียงตรง แมวาคาสัมประสิทธิ์จะมีคาสูง และมีสหสัมพันธเปนบวกในการทํานายของ
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แบบทดสอบก็ตาม แตสัมประสิทธิ์ความเท่ียงตรงท่ีสูงเพียงพอก็ไมไดประกันการใชแบบทดสอบสําหรับ
การทํานาย ซ่ึงข้ึนอยูกับองคประกอบตางๆ ท่ีจะตองพิจารณาดวย เชน การเลือกใชวิธีการท่ีเหมาะสม
และตนทุนของการทดสอบ 
 สําหรับการหาคุณภาพของเครื่องมือคาความเท่ียงของแบบสอบถาม ผูวิจัยทําการวิเคราะห 
หาความเท่ียงตามวิธีของ Cronbach’s Alpha Coeffiient จํานวน 30 คน  
 การศึกษาแนวคิดทฤษฎี และแบบจําลองการติดตอสื่อสารนั้น มีท้ังความคิดแตกตางกันและ
ความคิดท่ีเหมือนกันบางประการ แตผูนําสามารถนํามาเปนแนวทางหรือประยุกตใชในการพัฒนาหรือ
เพ่ิมสมรรถนะดานการติดตอสื่อสารของผูนําภายในองคการไดเปนอยางดี สรุปแนวคิดท่ีสอดคลองกัน
บางประการไดวา ทฤษฎีเชิงระบบพฤติกรรมใหความสําคัญกับเรื่องของสื่อหรือชองทางการสื่อสาร 
มุงอธิบายเก่ียวกับพฤติกรรมท่ีเกิดข้ึน สอดคลองกับทฤษฎีเชิงปฏิสัมพันธท่ีใหความสําคัญกับกระบวนการ
เชื่อมโยงระหวางผูรับสารและผูสงสาร ซึ่งพฤติกรรมทั้งหลายของคนเปนผลมาจากพฤติกรรม
ทางการสื่อสาร และพฤติกรรมตางๆ ของคนมีอิทธิพลตอกระบวนเชื่อมโยงระหวางผูสงสารและผูรับสาร 
เชนเดียวกับทฤษฎีเชิงบริบททางสังคมที่เนนอธิบายเกี่ยวกับปจจัยตางๆ ที่มีอิทธิพลตอการสื่อสาร 
โดยการสื่อสารเกิดขึ้นภายใตอิทธิพลของปจจัยทางสังคมและวัฒนธรรม กลุมสังคมและองคการก็มี
อิทธิพลตอความคิด ความเชื่อและการตัดสินใจ สําหรับแบบจําลองการติดตอสื่อสารนั้นไดถูกนํามาใช
ในการอธิบายพฤติกรรมของกลุมสังคมเชนเดียวกัน ซึ่งถือวาเปนเครื่องมือเชิงความคิดในการแสดง
กระบวนการหรือโครงสราง ดังท่ีเบอรโลไดคิดกระบวนการของการสื่อสารในลักษณะรูปแบบจําลอง 
SMCR Model ซ่ึงสอดคลองกับทฤษฎีดังกลาวขางตนท่ีประกอบดวยผูสง ขาวสาร ชองทางในการสง
และผูรับ และสอดคลองกับแบบจําลองการสื่อสารของลาลเวลลท่ีจําแนกและวิเคราะหองคประกอบ
ของการสื่อสารหรือแบบจําลองของเบอรโล คือการวิเคราะหแหลงสาร วิเคราะหเนื้อหาของสาร 
วิเคราะหสื่อและวิเคราะหผูรับสาร แตมีสวนที่เพิ่มขึ้นมาคือการวิเคราะหผลของการสื่อสารวา 
ผลอะไรคือสิ่งท่ีเกิดข้ึนจากการสื่อสาร และแบบจําลองการสื่อสารของชแรมมท่ีเรียกวากระบวนการ
สื่อสารแบบวงกลม แบบจําลองการสื่อสาร ABX ของธีโอดอร นิวคอมบ แบบจําลองการสื่อสาร
ของเทเยอร และแบบจําลองการสื่อสารของเลวิส นับเปนทฤษฎีเชิงระบบพฤติกรรมเชนเดียวกัน 
ในเวลาเดียวกันก็มีสวนสัมพันธกับทฤษฎีการสื่อสารเชิงสัมพันธดวย เพราะการสื่อสารตองการรักษา
สัมพันธภาพท่ีดีตอกัน เปนการสื่อสารแบบตอเนื่อง นิวคอมบอธิบายวาการสื่อสารจะเกิดข้ึนไดเพราะ
มนุษยตองการใหเกิดความสมดุลทางความคิด ทัศนคติและพฤติกรรมตางๆ เปนเครื่องมือชวยใหเกิด
การตกลงใจและยอมรับในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเหมือนๆ กัน และแบบจําลองของเทเยอรนั้นมีรากฐาน
อยูบนการวิเคราะหการสื่อสาร ท่ีสรุปไววาการสื่อสารในองคการเปนเครือขายระบบขอมูลท่ีเชื่อมโยง
สมาชิกองคการเขาดวยกัน และระบบท่ีเปนวิธีท่ีองคการเชื่อมโยงตัวเองกับสิ่งแวดลอม และระบบ
การสื่อสารนี้มีผลตอการตัดสินใจเก่ียวกับงาน ประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององคการ รวมถึง
การนําเทคโนโลยีทางการสื่อสารมาใชในองคการ 
  จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎี และแบบจําลองการติดตอสื่อสาร เปนการอธิบายพฤติกรรม
ท่ีเกิดข้ึนของคนในองคการ และการสื่อสารเกิดข้ึนภายใตอิทธิพลของปจจัยทางสังคมและวัฒนธรรม 
จึงทําการศึกษาแนวคิดเก่ียวกับสมรรถนะของ David McClelland อธิบายบุคลิกลักษณะของคนวา
เปรียบเสมือนกับภูเขาน้ําแข็งท่ีลอยอยูในน้ํา มีสวนหนึ่งท่ีเปนสวนนอยลอยอยูเหนือน้ําซ่ึงสามารถ



สํานั
กวิท

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ิทยา

ลัยร
าช

ภัฏรา
ชนคริน

ทร์

75 
 

สังเกตและวัดไดงาย เปนเชาวนปญญาของบุคคล ไดแก องคความรูและทักษะตางๆ สําหรับสวนของ
ภูเขาน้ําแข็งท่ีจมอยูใตน้ําซึ่งเปนสวนที่มีปริมาณมากกวานั้นเปนสวนที่ไมอาจสังเกตไดชัดเจน วัดได
ยากกวาและเปนสวนท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมของบุคคลมากกวา ไดแก บทบาทท่ีแสดงออกตอสังคม 
ภาพลักษณของบุคคลท่ีมีตอตนเอง คุณลักษณะสวนบุคคลและแรงจูงใจ ซึ่งสอดคลองกับ Spencer 
ท่ีใหความหมายของสมรรถนะวาเปนคุณลักษณะท่ีมีความสัมพันธเชิงเหตุผลจากความมีประสิทธิผล
ของเกณฑท่ีใช หรือการปฏิบัติงานท่ีไดผลงานสูงกวามาตรฐาน และยังสอดคลองกับคุณลักษณะพ้ืนฐาน
หรือสมรรถนะของบุคคลซ่ึงแสดงใหเห็นถึงแนวทางการกระทํา ประกอบดวยแรงจูงใจ อุปนิสัย และ 
อัตมโนทัศนหรือความคิดเห็นเก่ียวกับตนเอง จากแนวคิดทฤษฎี แบบจําลองการติดตอสื่อสารและ
สมรรถนะท่ีศึกษาขางตน ผูนําสามารถนํามาเปนแนวทางหรือประยุกตใชในการพัฒนาหรือเพ่ิมสมรรถนะ
ดานการติดตอสื่อสารของผูนําภายในองคการ 
 
2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 
 จากการศึกษาคนควาขอมูลทางสื่ออิเลคทรอนิกส เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับ
การศึกษารูปแบบสมรรถนะดานการติดตอสื่อสารของผูนําท้ังประเทศและตางประเทศดังนี ้
 2.6.1 งานวิจัยในประเทศ 
 สมนึก ทองเอ่ียม (2550, หนา 298-312) ไดศึกษาการพัฒนารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะ
ทางการบริหารของผูบริหารระดับกลางในมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค
เพื่อพัฒนารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะทางการบริหารของผูบริหารระดับกลางในมหาวิทยาลัย
ในกํากับของรัฐ เปนการวิจัยเชิงพรรณนา การวิจัยมี 4 ข้ันตอน คือ 1. การศึกษาสภาพปจจุบันของ
สมรรถนะทางการบริหารเพ่ือศึกษาความตองการจําเปนในการพัฒนาสมรรถนะทางการบริหารของ
ผูบริหารระดับกลางโดยการศึกษาองคความรูเพ่ือกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย การศึกษาภาคสนาม
และประเมินสมรรถนะทางการบริหารของผูบริหารระดับกลาง 2. การกําหนดองคประกอบของรูปแบบ
และพัฒนารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะทางการบริหาร 3. การตรวจสอบรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะ
ทางการบริหาร และ 4. การแกไขปรับปรุงรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะทางการบริหาร เก็บรวบรวม
ขอมูลโดยการวิเคราะหเอกสารการสัมภาษณผูใหขอมูลและการประเมินสมรรถนะทางการบริหารของ
ผูบริหารระดับกลางวิเคราะหขอมูลโดยการใชสถิติบรรยาย นําผลท่ีไดมาออกแบบรูปแบบการพัฒนา
สมรรถนะทางการบริหารและตรวจสอบรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะทางการบริหารโดยผูทรงคุณวุฒิ
โดยการใชแบบประเมินความเหมาะสมและความเปนไปไดของรูปแบบ 
 ผลการวิจัยสรุปไดวา การพัฒนารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะทางการบริหารระดับกลาง
สํานักงานอธิการบดี ท่ีมีองคประกอบ 3 สวนคือ สวนท่ี 1 สวนนํา ประกอบดวยหลักการและ
วัตถุประสงคของการพัฒนารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะทางการบริหาร สวนท่ี 2 องคประกอบสําคัญ
ของรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะทางการบริหาร ประกอบดวย 5 องคประกอบ คือ 1) การประเมิน
ความตองการจําเปนในการพัฒนา 2) การเตรียมการพัฒนา ประกอบดวยการเตรียมกลไกการพัฒนา
สมรรถนะหลักทางการบริหารและการเตรียมรูปแบบท่ีใชในการพัฒนาสมรรถนะหลักทางการบริหาร 
2 ลักษณะคือ ลักษณะท่ี 1 รูปแบบท่ัวไปของการพัฒนาสมรรถนะหลักทางการบริหารมี 4 รูปแบบ 
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คือ รูปแบบท่ี 1 การพัฒนาสมรรถนะทางการบริหารดานความรอบรูทางการบริหาร รูปแบบที่ 2 
การพัฒนาสมรรถนะทางการบริหารดานการบริหารงานแบบมุงผลสัมฤทธิ์ รูปแบบที่ 3 การพัฒนา
สมรรถนะทางการบริหารดานการบริหารคนและรูปแบบที่ 4 การพัฒนาสมรรถนะทางการบริหาร
ดานการพัฒนาตนเอง 3) การดําเนินการพัฒนาสมรรถนะหลักทางการบริหารเปนการนําเสนอแนวทาง 
การนําแบบของการพัฒนาสมรรถนะหลักทางการบริหารไปดําเนินการพัฒนาสมรรถนะทางการบริหาร 
4) การประเมินผลการพัฒนาสมรรถนะหลักทางการบริหารและ 5) การประเมินผลการดําเนินการ
และสวนท่ี 3 การนํารูปแบบไปใช เง่ือนไขความสําเร็จและ ขอควรพิจารณาของรูปแบบ 
 วรัท พฤกษากุลนันท (2552, หนา 194) ไดศึกษาการพัฒนาแบบจําลองเพ่ือพัฒนาสมรรถภาพ
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของบุคลากรสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ การวิจัยครั้งนี้
มีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาแบบจําลองการพัฒนาสมรรถภาพของบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารและเพื่อศึกษาประสิทธิภาพของแบบจําลองการพัฒนาสมรรถภาพของบุคลากร
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยใชแนวคิดเก่ียวกับเทคโนโลยีการพัฒนาสมรรถภาพของ
มนุษย (human performance technology: HPT) หรือการพัฒนาสมรรถภาพของมนุษย (human 
performance improvement: HPI) ดําเนินการในลักษณะการวิจัยและพัฒนา (research and 
development) ประกอบดวย 5 ขั้นตอนคือ (1) ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ (2) พัฒนา
รางแบบจําลอง (3) ตรวจสอบคุณภาพของแบบจําลอง (4) นําแบบจําลองไปใช และ (5) ประเมิน
เพ่ือรับรองแบบจําลอง กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาขอมูลเบื้องตนไดแก ขาราชการสังกัดสํานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จํานวนทั้งสิ้น 276 คน คัดเลือกกลุมตัวอยางโดยวิธีสุมแบบงาย และ
กลุมตัวอยางในการนําแบบจําลองไปใช ไดแก ขาราชการสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
ระดับ 3-8 จํานวน 20 คน โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ไดแก (1) แบบสอบถาม
การวิเคราะหสมรรถภาพดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขององคกรและบุคลากรสังกัด
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (2) แบบประเมินความเหมาะสมและความสอดคลองของแบบจําลอง
เพ่ือพัฒนาสมรรถภาพดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของบุคลากรสังกัดสํานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (3) แบบประเมินความรู (4) แบบประเมินทักษะ (5) แบบประเมินคุณสมบัติ 
(6) แบบประเมินความพึงพอใจของผูเขารับการฝกอบรม (7) แบบประเมินความพึงพอใจของ
กลุมบุคลากรในองคการท่ีไดรับการถายทอดความรูทักษะ สถิติพ้ืนฐานท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติท่ีใชในการตรวจสอบคุณภาพของ
เครื่องมือ ไดแก การวิเคราะหอํานาจจําแนกของแบบสอบถามและแบบประเมินใชการทดสอบคาเฉลี่ย
ของกลุมตัวอยางดวย t-test การทดสอบคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางที่ไมเปนอิสระจากกันดวย t-test 
แบบ dependent การพิจารณาความสอดคลองของแบบจําลองใชดัชนีความสอดคลอง (index of 
consistency) การหาคาความเชื่อมั่นแบบทดสอบ ใชสูตรของคูเดอรริชารดสัน 20 (KR-20) 
การวิเคราะหหาความเชื่อม่ัน โดยใชวิธีสัมประสิทธิอัลฟาของทูคีย (Tukey’s test additivity alpha 
coefficient) ผลการวิจัยพบวา  
  1) แบบจําลองเพ่ือพัฒนาสมรรถภาพดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
บุคลากรสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประกอบดวย 5 ข้ันตอน ไดแก ข้ันวิเคราะหสมรรถภาพ 
(performance analysis phase) ข้ันออกแบบ (design phase) ข้ันพัฒนาสมรรถภาพ (performance 
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improvement phase) ข้ันดําเนินการและผลักดันการเปลี่ยนแปลง (implementation and change 
phase) และข้ันการประเมิน (evaluation phase) 

   2) ผลการศึกษาประสิทธิภาพของแบบจําลองเพื่อพัฒนาสมรรถภาพดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของบุคลากรสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พบวาบุคลากร มีความรู 
ทักษะ และคุณสมบัติ โดยมีคะแนนหลังฝกอบรมและคะแนนกอนการฝกอบรมแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และบุคลากรมีความพึงพอใจในการฝกอบรมอยูในระดับมาก 
( X  = 4.26) รวมท้ังบุคลากรในองคกรมีความพึงพอใจจากการไดรับความรูหรือทักษะ ที่ถายทอด
โดยกลุมตัวอยาง อยูในระดับมาก ( X = 3.90) ซ่ึงสูงกวาเกณฑท่ีกําหนด ดังนั้นจึงสรุปไดวาแบบจําลอง
เพ่ือพัฒนาสมรรถภาพดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของบุคลากรสํานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการท่ีผูวิจัยไดพัฒนาข้ึน มีประสิทธิภาพตามเกณฑ ท่ีกําหนดและสามารถนําไปใชในการพัฒนา
สมรรถภาพบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดานอ่ืนๆ ไดตอไป      
 สุคนธ เมฆเนย (2548, หนา 179) ไดศึกษาพฤติกรรมของพนักงานตอการใชระบบอินทราเน็ต
เพ่ือการสื่อสารในองคกร: ศึกษากรณี THAI Sphere ของบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) งานวิจัย
มีวัตถุประสงคเพ่ือการศึกษา 1) พฤติกรรมการสื่อสารผานระบบ อินทราเน็ต THAI Sphere ของ
พนักงานบริษัทการบินไทยฯ 2) ความสัมพันธของปจจัยทางดานเทคโนโลยี และเนื้อหากับพฤติกรรม
การสื่อสารของพนักงาน 3) ความสัมพันธของพฤติกรรมการสื่อสารของพนักงานกับวัฒนธรรมองคกร
ของบริษัทการบินไทยฯ ในการวิจัยครั้งนี้กลุมตัวอยางเปนพนักงานผูที่เคยใชบริการอินทราเน็ต 
THAI Sphere ที่ปฏิบัติงาน ณ สํานักงานใหญ (วิภาวดี) และที่สนามบินดอนเมือง จํานวน 399 คน 
เก็บรวบรวมขอมูลดวยแบบสอบถาม และวิเคราะหผลเปนคารอยละ คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
แลวทดสอบสมมุติฐานโดยการวิเคราะหดวยสถิติ t-test การวิเคราะหความแปรปรวน (one-way 
ANOVA) และวิเคราะหดวยสถิติสหสัมพันธของ Pearson ผลการวิจัยพบวา (1) สถานภาพของ
พนักงานการบินไทยฯ ท่ีแตกตางกันทําใหพฤติกรรมการสื่อสารผานระบบอินทราเน็ต THAI Sphere 
ของพนักงานโดยรวมแตกตางกัน สวนพฤติกรรมของระยะเวลาในการใชอินทราเน็ต มีเพียงระดับ
การศึกษาเทานั้นท่ีแตกตางกัน รวมถึงพฤติกรรมการเปดรับขาวสาร ท่ีมีความแตกตางกันไปตามอายุ
ท่ีปฏิบัติงาน และระดับความชํานาญในการใชเครื่องคอมพิวเตอร สวนเพศกับระดับการศึกษาไมมี
ความแตกตางกันในพฤติกรรมการใช webboard (2) ปจจัยดานเทคโนโลยีและเนื้อหาท่ีแตกตางกัน
ของอินทราเน็ต โดยภาพรวมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสื่อสารของพนักงานแตกตางกัน ยกเวน
พฤติกรรมของระยะเวลา และความถ่ีในการใชอินทราเน็ตท่ีไมมีความสัมพันธกับปจจัยทางดานเทคโนโลยี 
สวนปจจัยดานเนื้อหามีเพียงพฤติกรรมดานการใชประโยชนเทานั้นท่ีไมมีความสัมพันธกัน (3) พฤติกรรม
การสื่อสารผานระบบอินทราเน็ตของพนักงาน มีความสัมพันธกับวัฒนธรรมองคกรท่ีเปลี่ยนแปลงไป
และเปลี่ยนไปในทางบวก จึงกลาวไดวาวัฒนธรรมองคกรของบริษัทการบินไทยฯ เปนวัฒนธรรม
องคกรท่ีมีการเปลี่ยนแปลงไปในลักษณะสรางสรรค 
 ปยะรัตน หลิวจันทรพัฒนา (2548, หนา 197) ไดศึกษาการสื่อสารในองคกร: บริษัท เอ็กซ
ปไดเตอร (ประเทศไทย) จํากัด การศึกษาครั้งนี้ใชวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณเจาะลึก 
ตัวแทนพนักงานในระดับปฏิบัติงานทุกแผนกท่ีเก่ียวของกับการสื่อสารภายใน บริษัท เอ็กซปไดเตอร 
(ประเทศไทย) จํากัด ดวยวิธีการคัดเลือกแบบสุมตัวอยางโดยบังเอิญ จํานวน 24 คน โดยใชแหลงขอมูล
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จากการศึกษาคนควาจากแหลงขอมูลตางๆ อาทิ ขอมูล เก่ียวกับบริษัทฯ จากระบบอินทราเน็ตขององคกร 
อีเมล เอกสาร  ตําราทางวชิาการตางๆ และผลงานวิจัยอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ ผลการศึกษาสรุปไดวาการสื่อสาร
ภายในบริษัท เอ็กซปไดเตอร (ประเทศไทย) จํากัด มีคุณลักษณะของการสื่อสารท่ีมีทิศทางการสื่อสาร
ภายในองคการเปนการสื่อสารแบบสองทาง เนื่องจากบริษัทเอ็กซปไดเตอร (ประเทศไทย) จํากัด 
เปนองคกรท่ีมีจํานวนพนักงานไมมากนักเหมาะสําหรับการทําการสื่อสารแบบสองทางระหวางหัวหนางาน
และพนักงาน ในขณะเดียวกันพนักงานก็สามารถสื่อสารกลับไปยังหัวหนางานไดทันที ซ่ึงใชรูปแบบ
การสื่อสารในลักษณะการเผชิญหนา โดยการประชุมภายในแผนก รวมถึงการพูดคุยแบบไมเปนทางการดวย 
เชน ขอคําปรึกษาเก่ียวกับงาน ในสวนของรูปแบบการสื่อสารระหวางพนักงานดวยกันหรือการสื่อสาร
ในแนวนอน พบวาท่ีใชบอยครั้ง ไดแก อีเมล การเผชิญหนา โทรศัพทนอกจากนี้ก็ยังมีรูปแบบอ่ืนๆ อีก 
เชน กระดาษโนต โดยจากการศึกษารูปแบบและพฤติกรรมการเปดรับขาวสารภายในบริษัทฯ ทําให
พบกับปญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนจากการสื่อสารภายในคือ ความไมพอเพียงของขอมูลขาวสาร
ในการปฏิบัติงาน ทําใหเกิดความลาชาในการคนหาขอมูล การสั่งงานหรือมอบหมายงานท่ีไมชัดเจน
ทําใหเกิดขอสงสัยเวลาปฏิบัติงานจริง ขอจํากัดดานเวลาซึ่งพนักงานตองทําการสื่อสารกับสํานักงาน
สาขาท่ีอยูในตางประเทศท่ีมีเวลาแตกตางกัน ทําใหการเปลี่ยนขอมูลเปนไปอยางลาชา ปญหาของ
พนักงานบางคนท่ีมีขอจํากัดดานทักษะในการสื่อสารภาษาตางประเทศ     
 มธุรส สุขพงษไทย (2547, หนา 183) ไดศึกษาการสื่อสารภายในองคกร: กรณีศึกษา บริษัท 
ควิก ซีพี เน็ตเวิรค จํากัด การวิจัยพบวาลักษณะและรูปแบบของเครือขายการสื่อสารในองคกรมีวิธีการ
สื่อสารในลักษณะของการสื่อสารจากบนลงลาง เปนสวนใหญและมีการนําระบบอินทราเน็ตเขามาใช
เพื่อแกไขปญหาการสื่อสารภายในองคกร ซึ่งเปนนโยบายการสื่อสารของผูบริหารระดับสูงและ
ควรมีการประชุมโดยเปดโอกาสใหพนักงานไดรับทราบถึงเปาหมายการทํางาน รวมทั้งขาวคราว
ความเคลื่อนไหวขององคกรอยางตอเนื่อง รวมไปถึง ผูบริหารควรตระหนักถึงความสําคัญของ
การนาํเสนอขาวสาร และการสั่งการผานระบบอินทราเน็ตของบริษัทใหมากข้ึน และควรปรับปรุงระบบ 
ใหพรอมตอการปฏิบัติงานจริง เพราะการสั่งการทางอิเล็กทรอนิกสนี้ ถือวาเปนการชวยแกปญหาเรื่อง
การสื่อสารภายในองคกร เปนการลดขาวลือเก่ียวกับองคกรได อีกท้ังยังทําใหการจายงาน การตามงาน
เปนไปอยางมีระบบและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 เวทิต ทองจันทร (2546, หนา 180) ไดศึกษาการบริหารการสื่อสารเก่ียวกับระบบประกัน
คุณภาพการศึกษากับการยอมรับระบบของบุคลากรมหาวิทยาลัยสยาม การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค
ดังตอไปนี้ (1) เพ่ือศึกษาถึงการบริหารการสื่อสารในองคกรของผูบริหารและหนวยงานดานการประกัน
คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยสยาม (2) เพ่ือศึกษาถึงปจจัยการสื่อสารท่ีมีผลตอความสําเร็จ
ในการยอมรับระบบประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากรมหาวิทยาลัยสยาม (3) เพ่ือศึกษาถึง
ความสัมพันธระหวางการเปดรับขาวสารของบุคลากร ความรูของบุคลากร ทัศนคติของบุคลากร และ
การยอมรับระบบประกันคุณภาพการศึกษา กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาคือ (1) ผูบริหารระดับ
นโยบายและระดบัปฏบิัติการของมหาวิทยาลัยสยาม (2) บุคลากรของมหาวิทยาลัยสยาม รวมท้ังสิ้น 
381 ราย เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ (1) การสัมภาษณเชิงลึก ดวยแนวคําถามปลายเปด 
(2) แบบสอบถาม และวิเคราะหขอมูลดวยวิธีการหาคารอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
การวิเคราะหสมมุติฐานโดยวิธีการทางสถิติ t-test เพ่ือทดสอบความแตกตางของตัวแปรอิสระ 2 กลุม 
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และใชวิธีการทางสถิติ one-way ANOVA เพ่ือทดสอบหาความแตกตาง และการคํานวณหาคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธแบบเพียรสัน การทดสอบสมการถดถอยพหุคูณ เพ่ือหาตัวแปรท่ีสามารถทํานายสมการได 
ซ่ึงประมวลผลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป ผลการวิจัยพบวา 1. ผูบริหารมหาวิทยาลัยสยามมีกลยุทธ
การบริหารการสื่อสาร ดังนี้ (1) การสรางวัฒนธรรมใหมในองคกร (2) การสรางระบบการสื่อสาร
ในแนวนอน (3) การแสดงความชัดเจนในการกําหนดนโยบายของผูบริหารระดับสูง (4) การแกทัศนคติ
เชิงลบของบุคลากรตอระบบ (5) การประเมินคุณภาพภายในเพ่ือแลกเปลี่ยนขาวสาร และสรางการแขงขัน
ระหวางหนวยงานยอย 2. ปจจัยการสื่อสารท่ีสําคัญในการบริหารการสื่อสารเก่ียวกับระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา มีดังนี้ (1) ปจจัยบุคคล ไดแก ผูนําในการเผยแพรขาวสารเปนผูมีประสบการณสูง
โดยตรงดานระบบฯ (2) ปจจัยดานขอมูลขาวสาร ไดแกความสําคัญในเชิงกฎหมายของระบบประกันฯ 
และความสําคัญของการปฏิบัติการของระบบฯ เพ่ือพัฒนาตนเองและองคกร (3) ปจจัยดานสื่อ ไดแก
ความตอเนื่องในการประชุม การย้ําเตือนขอมูลดวยสื่อบุคคล การใชบอรดประกาศขาว จุลสาร คูมือ
การประกันฯ และสื่ออิเลคโทรนิคส (4) ความสัมพันธระหวางภาระหนาท่ี ท่ีตองเพ่ิมข้ึนกับการยอมรับ
ระบบ และความตั้งใจในการปฏิบัติงานเก่ียวกับระบบฯ ในอนาคตของบุคลากร 3. การเปดรับขาวสาร
ของบุคลากรไมมีความสัมพันธกับความรูเก่ียวกับระบบประกันคุณภาพการศึกษา 4. ความรูของบุคลากร
ไมมีความสัมพันธกับทัศนคติของบุคลากรเก่ียวกับระบบประกันคุณภาพการศึกษา 5. ทัศนคติของ
บุคลากรมีความสัมพันธกับการยอมรับระบบประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากร 6. วุฒิการศึกษา
และเพศของบุคลากรมีความสัมพันธกับการยอมรับระบบประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากร
โดยผูท่ีมีวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาโท และเพศชาย มีการยอมรับระบบประกันคุณภาพการศึกษา
มากกวากลุมอ่ืน 7. ทัศนคติของบุคลากรเปนตัวแปรที่สามารถอธิบายการยอมรับระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาไดดีท่ีสุด 
 สิวนีย ใจอารีย (2546, หนา 176) ไดศึกษาการสื่อสารภายในองคกรเพ่ือการแปรรูปการไฟฟา
ฝายผลิตแหงประเทศไทย การวิจัยพบวา รูปแบบและวิธีการสื่อสารเพื่อการไฟฟาฝายผลิต
แหงประเทศไทยนั้น การเผยแพรขาวสารเก่ียวกับการแปรรูปการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 
ผานสื่อประชาสัมพันธภายในองคกร มีรูปแบบหลากหลาย เชน การแจงขาวสารผานสื่อวิทยุ โทรทัศน
เฉพาะกิจ หรือ EGAT TV และสื่อวิทยุกระจายเสียงหรือเสียงตามสาย มีการเผยแพรขาวสารในรูปแบบ
คําชี้แจงจากผูบริหารมายังพนักงาน โดยมีวัตถุประสงคในการใหความรูและสรางความเขาใจใหกับ
พนักงานในเรื่องการแปรรูปการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย สําหรับรูปแบบมีท้ังแบบเปนทางการ 
และไมเปนทางการ ซ่ึงแบบเปนทางการอยูในลักษณะการสื่อสารจากเบื้องบนสูเบื้องลาง ท้ังนี้เพราะ
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยเปนองคกรขนาดใหญ มีพนักงานจํานวนมาก การใชการสื่อสาร
ตามสายการบังคับบัญชาและการสื่อสารในแนวดิ่ง จึงมีความเหมาะสมเพ่ือสรางความเปนระบบ
ระเบียบในการดําเนินงาน 
 ปญณิตา ชัยสนิท (2550, หนา 184) ไดศึกษาการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ เพื่อพัฒนา
ความสามารถดานการสื่อสารของนักศึกษาวิชาการพูดเพ่ือการประชาสัมพันธในงานสงเสริมเครือขาย
วิสาหกิจชุมชน อําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนารูปแบบของ 
การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการในงานสงเสริมเครือขายวิสาหกิจชุมชน อําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ 
ท่ีกอใหเกิดประสิทธิผลในการพัฒนาความสามารถดานการสื่อสารของนักศึกษารายวิชาการพูด
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เพ่ือการประชาสัมพันธ และเพ่ือประเมินผลการใชรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการท่ีเกิดกับ
นักศึกษาและเครือขายวิสาหกิจชุมชน ผลการศึกษาวิจัยพบวา นักศึกษามีพัฒนาการทางดานการสื่อสาร
ทั้งดานความรูและทักษะ มีความมั่นใจ กลาพูดและกลาแสดงออก สามารถจัดกิจกรรมสงเสริม
กลุมอาชีพวิสาหกิจชุมชนรวมท้ังการประสานงานกับองคกรฝายสนับสนุน การอบรมทักษะการพูดและ
การผลิตสื่อประชาสัมพันธ อยูในระดับพึงพอใจ กลุมอาชีพวิสาหกิจชุมชนไดรับรูขาวสารและชองทาง
การติดตอขอความชวยเหลือจากองคกรท้ังภาครัฐบาลและเอกชน เรียนรูวิธีการพูดเพ่ือการสื่อสาร
และไดพัฒนาเครือขายขอมูลขาวสารกลุมอาชีพวิสาหกิจชุมชน กลุมตัวอยางพึงพอใจกับรูปแบบ
การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการท่ีไดพัฒนาข้ึน 
 สุพจน แสงเงิน (2550, หนา 177) ไดศึกษาการพัฒนาหลักสูตรการฝกอบรมเพ่ือเสริมสราง 
ความเปนผูนําสําหรับสมาชิกองคกรบริหารสวนตําบลจังหวัดนนทบุรี การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุงหมาย
พัฒนาหลักสูตรการฝกอบรมเพ่ือเสริมสรางความเปนผูนําสําหรับสมาชิกองคการบริหารสวนตําบล
จังหวัดนนทบุรี โดยมีการดําเนินการวิจัยและพัฒนาเปน 4 ขั้นตอนคือ ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาขอมูล
พ้ืนฐานหลักสูตรฝกอบรมและบริบทภาวะความเปนผูนําของสมาชิกองคการบริหารสวนตําบลในจังหวัด
นนทบุรี ซ่ึงประกอบดวยองคการบริหารสวนตําบล 37 แหงและสมาชิกจํานวน 553 คน ข้ันตอนท่ี 2 
การสรางหลักสูตรฝกอบรมโดยผานกระบวนการใน 4 ข้ันคือ การกําหนดกรอบเนื้อหา การใหคา
ความสําคัญ การพิจารณาคัดเลือกเนื้อหา และการสรางหลักสูตร โดยใชวิธีการวิจัยเชิงปริมาณและ
คุณภาพในการสรางหลักสูตรอบรมท่ีเนนคุณลักษณะความเปนผูนําใน 4 ดานคือ การทํางานรวมกัน
เปนทีม ความคิดริเริ่มสรางสรรค ความสามารถในการตัดสินใจและทักษะการติดตอสื่อสาร ข้ันตอนท่ี 3 
การนําหลักสูตรไปปฏิบัติจริงโดยการนําไปทดลองใชกับสมาชิกองคกรบริหารสวนตําบล จํานวน 30 คน 
โดยใหมีการทดสอบความรูทั้งกอนและหลังการอบรม ซึ่งผลการทดสอบกอนและหลังการอบรม
มีผลสัมฤทธิ์อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ข้ันตอนที่ 4 การประเมินติดตามผลหลักสูตร
เปนการติดตามหลังจากผานการฝกอบรมเปนระยะเวลา 1 เดือน โดยใชแบบสอบถาม ผลการศึกษา 
พบวากลุมตัวอยางท่ีผานการฝกอบรมมีคุณลักษณะความเปนผูนําดานการทํางานรวมกันเปนทีม 
ความคิดริเริ่มสรางสรรค ความสามารถในการตัดสินใจและทักษะการติดตอสื่อสารเปลี่ยนแปลงเพ่ิมข้ึน
จากเดิมทุกดาน 
 เบญจมาศ รักษาพรสวรรค (2548, หนา 179) ไดศึกษาการศึกษาปญหาพิเศษเรื่องปญหา
การติดตอสื่อสารในองคการ: ศึกษากรณี บริษัท อินเตอรเวิลด (ประเทศไทย) จํากัด มีวัตถุประสงค
เพ่ือศึกษาปญหาการสื่อสารในองคกร เพ่ือใหขอเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงการสื่อสารในองคกร
ใหมีประสทิธิภาพมากข้ึน โดยการวิจัย ครั้งนี้เปนการศึกษาเชิงคุณภาพ ใชแบบสัมภาษณพนักงานของ 
บริษัท อินเตอรเวิลด (ประเทศไทย) จํากัด ท้ัง 3 แหง ไดแก สํานักงานใหญ รามอินทรา กรุงเทพฯ 
สํานักงานอําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และสํานักงานจังหวัดลําพูน จากผลการศึกษาพบวา
สวนใหญพนักงานของ บริษัท อินเตอรเวิลด (ประเทศไทย) จํากัด ท้ัง 3 แหง สื่อสารดวย e-mail เปนหลัก 
รองลงมาคือทางวาจา โทรศัพท และ vos (ติดตอกับตางประเทศ) และใชชองทางอ่ืนๆ เชน หนังสือเวียน 
การประชุม ปายประกาศ และใชบันทึกเล็กเปนบางโอกาส สําหรับปญหาดานการรับรูขอมูลของพนักงาน
ท้ัง 3 แหง พบวาพนักงานสํานักงานกรุงเทพฯ รับรูขอมูลไดเร็วและทั่วถึงมากที่สุด รองลงมาคือ
สํานักงานสาขาจังหวัดลําพูน และสํานักงานอําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตามลําดับ 
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แตชวงเวลารับรูขอมูลจะแตกตางกัน จึงสงผลใหการปฏิบัติงานบางอยางลาชาในสวนของ
ความคลาดเคลื่อนของขอมูลท่ีไดรับ ยังมีความคลาดเคลื่อนอยูแตนอย หากสื่อสารดวยวาจาและรับรู
ถึงบุคคลท่ีสาม และสาขาอําเภอวังนอย จะประสบปญหาดานนี้มาก ดานความเขาใจในสาระสําคัญ
ของขาวสาร พบวาพนักงานสวนใหญท้ัง 3 สาขา เขาใจในสาระสําคัญตรงกัน แตมีบางครั้งจะผิดพลาด 
ท้ังนี้เนื่องมาจากการสื่อสารท่ีหลากหลาย และการใชสื่อภายในองคกรดวยภาษาอังกฤษ ซ่ึงพนักงาน
บางคนไมมีความชํานาญ ในขณะเดียวกันพนักงานระดับหัวหนาตองการใหมีการประชุมกันบอยครั้งข้ึน 
ท้ังสํานักงานในกรุงเทพฯ และสํานักงานสาขาในตางจังหวัด เพ่ือจะไดทราบขอมูล และแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น เปนการนําไปสูการปรบัปรุงและพัฒนางานใหเร็วข้ึน และมีพนักงานอีกบางสวน ตองการ
ใหจัดสัมมนานอกสถานท่ี ระหวางผูบริหารและพนักงาน เปนการสรางความสามัคคีในหมูคณะ สําหรับ
ปญหาดานเครื่องมือก็คือ โทรศัพทภายในจะชํารุดบอย ยานพาหนะอยูในสภาพท่ีไมพรอมจะใชงาน 
ดังนั้น เพ่ือใหการสื่อสารภายในองคกรมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน เห็นสมควรจัดสัมมนาระบบการสื่อสาร
ดวย e-mail จัดใหมีการประชุมท้ังระดับผูบริหาร ผูจัดการสาขาและ ผูปฏิบัติการใหบอยข้ึน 
 มาลัยภรณ บุตรดี (2550, หนา 188) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางการติดตอสื่อสารกับ
ประสิทธิภาพการทํางานเปนทีมของครู : ศึกษาเฉพาะกรณีครูของโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี การวิจัยในครั้งนี้
มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ศึกษาวิธีการติดตอสื่อสารและระดับประสิทธิภาพการทํางานเปนทีมของครู
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 2) เปรียบเทียบประสิทธิภาพการทํางานเปนทีมของครูโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 
3) ศึกษาความสัมพันธระหวางวิธีการติดตอสื่อสารกับประสิทธิภาพการทํางานเปนทีมของครูโรงเรียน
อัสสัมชัญธนบุรี กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ ครูโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี จํานวน 165 คน 
ซ่ึงไดจากการสุมตัวอยางอยางงาย จากจํานวนประชากร 284 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เปนแบบสอบถามแบงเปน 3 ตอน ประกอบดวย แบบสอบถามขอมูลลักษณะสวนบุคคล แบบสอบถาม
วิธีการติดตอสื่อสาร และแบบสอบถามประสิทธิภาพการทํางานเปนทีม มีคาความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถามเทากับ .8444 และ .9595 ตามลําดับ สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลคือคารอยละ คาเฉลี่ย 
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบคาที การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว และคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธของเพียรสัน ผลการวิจัยสรุปไดวา 1. ครูโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี มีการติดตอสื่อสาร
โดยรวมอยูในระดับปานกลาง และใชวิธีการติดตอสื่อสารทางวาจาระดับมาก สวนวิธีการติดตอสื่อสาร
ทางลายลักษณอักษร และวิธีการติดตอสื่อสารทางเทคโนโลยี ใชสื่อสารระดับปานกลาง 2. ครูโรงเรียน
อัสสัมชัญธนบุรี มีประสิทธิภาพการทํางานเปนทีมท้ังโดยรวมและรายดาน ไดแกดานการกําหนดเปาหมาย 
ดานสัมพันธภาพระหวางสมาชิก ดานบทบาท และดานกระบวนการทํางานอยูในระดับปานกลาง 
3. ครูโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีที่มีเพศแตกตางกัน มีประสิทธิภาพการทํางานเปนทีมแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สวนครูท่ีมีอายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาการทํางาน และ
รายไดตอเดือนแตกตางกัน มีประสิทธิภาพการทํางานเปนทีมไมแตกตางกัน 4. วิธีการติดตอสื่อสารมี
ความสัมพันธทางบวกกับประสิทธิภาพการทํางานเปนทีมของครูโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ท้ังรายดาน
และโดยรวม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
 บดีศร กษมางกูร (2551, หนา 192) ไดศึกษาการสื่อสารและการจัดการทีมงานเพ่ือเสริมสราง
ประสิทธิภาพของบริษัท ไดเนอรส คลับ (ประเทศไทย) จํากัด ในสภาวะการแขงขัน งานวิจัย
นี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตรของทีมงานในตางจังหวัด (upcountry team) 
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ศึกษาการรับรูขอมูลขาวสารภายในองคกรของทีมงาน ศึกษาความพึงพอใจที่มีตอการสื่อสารภายใน
องคกรของทีมงาน ระเบียบวิธีวิจัยเปนการวิจัยเชิงปริมาณดวยการสํารวจ เครื่องมือใชแบบสอบถาม
ในการเก็บขอมูล ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบหลายข้ันตอน (multi-state random sampling) กลุมตัวอยาง
ท่ีใชในการศึกษาคือประชากรทุกระดับและทุกสายงานท่ีปฏิบัติอยูในทีมขายในตางจังหวัด บริษัท 
ไดเนอรส คลับ (ประเทศไทย) จํากัด โดยสุมตัวอยางจํานวนทั้งสิ้น 270 คน และประมวลผล
ดวยโปรแกรมสําเร็จรูป ใชสถิติเชิงพรรณนา ความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
เพ่ืออธิบายลักษณะขอมูลทางประชากรศาสตร การรับรูขอมูลขาวสารภายในองคกร ความพึงพอใจตอ 
การสื่อสารภายในองคกรท้ัง 4 รูปแบบ นอกจากนี้ยังใชสถิติเชิงอนุมาน (inferential statistics) 
เพ่ือทดสอบระหวางตัวแปรตนและตัวแปรตามในสมมติฐานตางๆ โดยใช t-test, F-test, correlation 
ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย มีอายุระหวาง 25-30 ป การศึกษาอยูใน
ระดับปริญญาตรี อายุการทํางานนอยกวา 1 ป และมีระดับสายงาน sales independent (พนักงาน
ขายอิสระ) การรับรูขอมูลขาวสารภายในองคกรพบวาจากหัวหนางาน เพ่ือนรวมงาน และโทรศัพท 
ตามลําดับ ความพึงพอใจตอรูปแบบการสื่อสารภายในองคกรทั้ง 4 แบบ ในระดับคอนขางพอใจ 
พึงพอใจตอรูปแบบการสื่อสารแนวนอนสูงสุด รองลงมาเปนการสื่อสารจากบนสูลาง การสื่อสารจาก
ลางข้ึนบน และการสื่อสารขามสายงานมีความพึงพอใจนอยท่ีสุด 
 อมรา จันทรมานะ (2548, หนา 183) ไดศึกษากระบวนการติดตอสื่อสารภายในชุมชน
เขมแข็ง: กรณีศึกษาชุมชนตลาดสามชุก ตําบลสามชุก อําเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี งานวิจัยครั้งนี้ 
มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาสภาพท่ัวไปของชุมชนเขมแข็ง กระบวนการติดตอสื่อสาร รูปแบบ
การติดตอสื่อสาร และวิธีการติดตอสื่อสาร ตลอดจนปญหาและอุปสรรคของการติดตอสื่อสารภายใน
ชุมชนเขมแข็ง เปนการศึกษาเชิงคุณภาพโดยใชแนวคําถามประกอบการสัมภาษณเปนหลักและอาศัย
การสังเกตแบบมีสวนรวม นอกจากนี้ยังใชเทปบันทึกเสียง และใชแบบจดบันทึกภาคสนามกับบุคคล 
ท่ีเก่ียวของ ทําการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมประชากรเปาหมาย ไดแก คณะกรรมการพัฒนาตลาด
สามชุก ชุมชนตลาดสามชุก บุคคลภายในชุมชน และผูมีสวนเก่ียวของในกระบวนการติดตอสื่อสาร
ภายในชุมชน สรุปไดวาชุมชนตลาดสามชุกมีกระบวนการติดตอสื่อสารสองทาง ซ่ึงเปนชองทางการสื่อสาร 
ท่ีเปดโอกาสใหผูสงสารและผูรับสารสามารถที่จะพูดคุยโตตอบซักถามกันและกันไดอยางอิสระ 
มีการถกเถียงบนฐานของเหตุผล โดยเนื้อหาการสนทนาเปนเรื่องท่ีเก่ียวกับปญหาของชุมชนโดยอาศัย
สื่อบุคคล ซ่ึงเปนสื่อท่ีเขาถึงและมีประสิทธิภาพในการสรางความเขาใจ ผสมผสานกับการใชสื่อสิ่งพิมพ 
สื่ออิเล็กทรอนิกส สื่อเฉพาะกิจ เปนสื่อประชาสัมพันธที่สรางการรับรูเบื้องตน เพื่อนําไปสูเวที
การแลกเปลี่ยนท้ังท่ีเปนกลุมเล็กหรือกลุมใหญ เพื่อสรางการรับรูปญหารวมกันที่จะนําไปสู
การเปลี่ยนแปลงในดานความรู ความคิด ทัศนคติ พฤติกรรม จนเกิดความเขาใจ ความสามัคคี และ
การปลุกจิตสํานึกรักทองถ่ิน ตลอดจนการเรียนรูรวมกันจนปญหาตางๆ ไดรับการแกไขในท่ีสุด ปญหา
และอุปสรรคในการติดตอสื่อสารระหวางคณะกรรมการพัฒนาตลาดดวยกันเอง และการติดตอสื่อสาร
ระหวางคณะกรรมการพัฒนาตลาดกับชาวตลาดสามชุก คือขาดความตอเนื่อง เนื่องจากมีเหตุผล
ทางการเมืองทองถ่ินเขามาแทรกแซง ประกอบกับคณะกรรมการพัฒนาตลาดขาดกิจกรรมท่ีตอเนื่อง 
ทําใหความตื่นตัวและจิตสํานึกออนลง ซ่ึงอาจสงผลทําใหชุมชนออนแอลงได จึงจําเปนตองติดตอสื่อสาร
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อยางตอเนื่อง ดวยการสื่อสารเพ่ือการประชาสัมพันธ เพ่ือใหชาวบานไดเขามามีสวนรวมในกิจกรรม
โดยตลอด ท้ังนี้เพ่ือความยั่งยืนตอไป 
 มุกดา ศรียงค และคนอ่ืนๆ  (2550, หนา 26) ไดศึกษาปจจัยภายในบุคคลท่ีมีอิทธิพลตอ
พฤติกรรมการสรางความสําเร็จใหองคการ ผลการวิจัยพบวา 
  1) พนักงานท่ีมีความเฉลียวฉลาดทางอารมณ จริยธรรมในการทํางาน และความตองการ
สัมฤทธิ์ผลในระดับสูง จะมีพฤติกรรมการสรางความสําเร็จใหองคการมากกวาพนักงานที่มี
ความเฉลียวฉลาดทางอารมณ จริยธรรมในการทํางาน และความตองการสัมฤทธิ์ผลในระดับต่ํา
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ .01 
  2) ความเฉลียวฉลาดทางอารมณจริยธรรมในการทํางานและความตองการสัมฤทธิ์ผล
จะมีความสัมพันธเชิงบวกกับพฤติกรรมการสรางความสําเร็จให องคการอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ .01 
  3) ปฏิสัมพันธรวมกันระหวางความเฉลียวฉลาดทางอารมณ จริยธรรมในการทํางาน 
และความตองการสัมฤทธิ์ผล ไมมีผลตอการมีพฤติกรรมการสรางความสาํเร็จใหองคการเนื่องจาก
ไมพบความสัมพันธ รวมภายในของตัวแปร   
  4) ตัวแปรความเฉลียวฉลาดทางอารมณ จริยธรรมในการทํางาน และความตองการ
สัมฤทธิ์ผล สามารถทํานายพฤติกรรมการสรางความสําเร็จใหองคการไดรอยละ 81 โดยท่ีตัวแปรดาน
จริยธรรม ในการทํางานสามารถทํานาย พฤติกรรมการสรางความ สําเร็จไดดีท่ีสุด   
 ชวนพิศ สิทธิ์ธาดา (2552, หนา 229-232) ศึกษาวิจัยเรื่องรูปแบบสมรรถนะของผูบริหาร
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีมีประสิทธิผล ผลการศึกษาวิจัยพบวารูปแบบสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษา
ข้ันพ้ืนฐานท่ีมีประสิทธิผลประกอบดวยองคประกอบ 5 องคประกอบคือ 1) สมรรถนะดานวิชาชีพ 
2) สมรรถนะดานภาวะผูนํา 3) สมรรถนะดานหนาท่ี 4) สมรรถนะดานบุคคล 5) สมรรถนะ
ดานการบังคับบัญชา บรรยายถึงคุณลักษณะหรือพฤติกรรมของผูดํารงตําแหนงผูบริหารสถานศึกษา
ในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีอยูภายใตผลการปฏิบัติงานท่ีประสบความสําเร็จ
ไวอยางครบถวนตามหลักการและแนวคิดองคประกอบในความหมายของสมรรถนะของโบยาซีส 
สเปนเซอร และสเปนเซอร โคเปลงและนอรตัน มานัสและมัวร คือ 1) แรงจูงใจ 2) ลักษณะเฉพาะ 
3) ภาพลักษณหรือมโนทัศนในตน 4) ความรู 5) ทักษะ 6) คุณคา 7) พฤติกรรม 8) ทัศนคติ 
ผสมผสานกันจนกลายเปนสมรรถนะในดานตางๆ ท่ีทําใหการดําเนินงานบรรลุผลสําเร็จตามวิสัยทัศน
และวัตถุประสงคของโรงเรียนไดอยางมีประสิทธิผล ซ่ึงแตละองคประกอบมีตัวแปรท่ีสอดคลองกับ
คลารคท่ีแบงสมรรถนะออกเปน 3 กลุมหลักๆ ไดแก 1) สมรรถนะหลัก 2) สมรรถนะดานภาวะผูนํา 
3) สมรรถนะดานวิชาชีพ และสอดคลองกับองคการการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมแหงชาติของออสเตรีย 
แบงสมรรถนะออกเปน 3 ประเภท ไดแก 1) สมรรถนะดานการบริหารจ ัดการ 2) สมรรถนะท่ัวไปหรือ
สมรรถนะหลัก 3) สมรรถนะดานเทคนิคหรือหนาท่ี เปนตน 
 ปราโมทย วีรานุกูล (2555, หนา 145-150) ศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการนิเทศสหกิจ
ศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีข้ันตอนในการวิจัย 1) ศึกษา
สภาพและปญหาการนิเทศสหกิจศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนครโดยแบบสอบถาม 2) ศึกษาองคประกอบสมรรถนะของนักศึกษาสหกิจศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครโดยเทคนิคเดลฟาย 3 รอบ 3) การพัฒนารูปแบบ
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การนิเทศสหกิจศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
โดยจัดสนทนากลุม ผลการวิจัยพบวา มีการปฏิบัติอยูในระดับมากและมีปญหาการปฏิบัติอยูในระดับ
ปานกลาง มีองคประกอบสมรรถนะของนักศึกษาโครงการสหกิจศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ดานความรูมี 3 องคประกอบคือ ความปลอดภัยในการทํางาน 
ความรูเฉพาะวิชาชีพ และการประยุกตใชความรูในการทํางาน ดานทักษะมี 1 องคประกอบคือการปฏิบัติงาน
ท่ีรับมอบหมายเสร็จตามเวลาท่ีกําหนด และดานคุณลักษณะมี 10 องคประกอบคือ ความมีระเบียบวินัย 
ความขยันอดทน มีความรับผิดชอบและยอมรับในขอผิดพลาด การควบคุมอารมณและยอมรับฟง
ความคิดเห็นของเพ่ือนรวมงานและผูบังคับบัญชา การทํางานรวมกับผูอ่ืน ความรับผิดชอบตอหนาท่ี
ในการทํางาน ความซื่อสัตยสุจริต การปฏิบัติตามระเบียบรายการบังคับ การปรับตัวใหเขากับ
วัฒนธรรมองคกรและสิ่งแวดลอม และสุดทายคือความมุงม่ันแสวงหาความรูทักษะและประสบการณ
จากสถานประกอบการอยางจริงจัง สําหรับรูปแบบการนิเทศสหกิจศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประกอบดวยการวางแผนการนิเทศ การปฏิบัติการนิเทศ 
การสรางเสริมกําลังใจใหผูนิเทศ การรายงานการนิเทศและการติดตามผลการนิเทศ โดยมีขั้นตอน 
การควบคุมกระบวนการคือ 1) การวางแผน 2) การจัดองคกร 3) การชักนํา 4) การควบคุม ซ่ึงสงผลให
บัณฑิตมีสมรรถนะดานความรู ทักษะและคุณลักษณะ 
      2.6.2 งานวิจัยตางประเทศ 
 เอม่ี เจ เนลสัน (Amy J. Nelson, 2006, p. 84) ไดศึกษาสมรรถภาพของผูนําการกระจาย
การเรียนรู โดยระบุวา การกระจายการเรียนรูเปนสิ่งท่ีเขาไปแทนท่ีการศึกษาทางไกลและการศึกษา
แบบด้ังเดิมในองคการแหงการเรียนรูในระดับที่สูงขึ้น เนื่องจากเทคโนโลยีที่ใชสําหรับนักศึกษาท่ีอยู
ภายนอกมหาวิทยาลัยก็ถูกนํามาใชกับนักศึกษาท่ีอยูภายในมหาวิทยาลัยดวยเชนกัน การกระจายการเรียนรู
ชวยเปนอยางมากในการปฏิบัติการตางๆ ของมหาวิทยาลัย ตลอดจนชวยเพ่ิมคุณภาพและรักษา
ความคงเสนคงวาของสถาบันอีกดวย ผูท่ีจะเปนผูนําในเรื่องการกระจายการเรียนรูนี้จะตองเปนผูท่ีมี
สมรรถภาพสูง การศึกษาครั้งนี้ดําเนินการตามระเบียบวิธีวิจัยท่ีใชการวิเคราะหและการสังเคราะห
วรรณกรรมท่ีเก่ียวของเพ่ือยกรางรายการสมรรถภาพ คําอธิบายรายละเอียดของสมรรถภาพ และ
ผลลัพธท่ีอาจจะเก่ียวของกับบทบาทหนาท่ีของผูนํา การวิจัยครั้งนี้ใชเทคนิคเดลฟายกับคณะผูเชี่ยวชาญ 
โดยใหคณะผูเชี่ยวชาญนั้นตรวจสอบและปรับแตงรายการสมรรถภาพของผูนําการกระจายการเรียนรู 
คณะผูเชี่ยวชาญประกอบดวยผูนําการกระจายการเรียนรูในมหาวิทยาลัยของรัฐในรัฐมินเนโซตาและ
รัฐวิสคอนซิน ผลการศึกษาหลังจากที่มีการตรวจสอบและปรับแตงของคณะผูเชี่ยวชาญ ระบุถึง
ความสําคัญของทักษะดานการติดตอสื่อสารและมนุษยสัมพันธนั้น ตลอดจนการเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง
ท่ีมีอิทธิพลและสนับสนุนสงเสริมการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในองคกร ผูวิจัยไดใหขอเสนอแนะวา
การวิจัยครั้งตอไปควรจะดําเนินในมหาวิทยาลัยที่ใชยุทธศาสตรการกระจายการเรียนรูในระดับ
ท่ีกวางขวางท่ัวประเทศมากขึ้น เพื่อนําไปสูการกําหนดนโยบายในเรื่องการกระจายการเรียนรู
ในระดับชาติตอไป 
 โรแนล อี เบลวิน (Ronald, E. Blevins, 2001, p. 90) ไดศึกษาการสื่อสารและความรวมมือ
ในองคการศึกษาระดับอุดมศึกษาในสวนภูมิภาค ดุษฎีนิพนธนี้มีวัตถุประสงคของงานวิจัย คือ 1) วัดและ
ศึกษาระดับความเชื่อม่ันในองคกร การกระจายอํานาจในการตัดสินใจ การสื่อสารอยางเปดเผย ครบถวน 
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ตรงไปตรงมา และความรวมมือในองคกร 2) ทดสอบความสัมพันธระหวางความเชื่อม่ันในองคกรกับ
ความเชื่อมั่นอื่นๆ (constructs) Misha (1996), ไดกลาวถึงทฤษฎีความสัมพันธของความเชื่อมั่น
ในองคกรกับปจจัยดังกลาว Cameron & Smart (1998), ไดกลาววาความเชื่อมั่นในองคกรกับ
ความเชื่อม่ันอ่ืนๆ ความเก่ียวเนื่องกับประสิทธิภาพขององคกรอีกดวย เครื่องมือที่ใชในงานวิจัยนี้คือ 
แบบทดสอบความเชื่อมั่นในองคกรแบบยอ (organizational trust inventory short form ของ 
Brimley & Commings (1996) กลุมตัวอยางในการวิจัยคือ คณบดี ประธานคณะ และหัวหนาภาค
ท่ีทํางานในคณะตางๆ ในมหาวิทยาลัยท่ีไดคัดเลือกท้ังหมด 59 มหาวิทยาลัย ในประเทศสหรัฐอเมริกา
ท่ีไมมีหลักสูตรปริญญาเอก ผลการวิจัยพบวาความเชื่อม่ันในองคกรมีความสัมพันธในทางบวกกับ
การกระจายอํานาจในการตัดสินใจ ความเปดเผย ครบถวนสมบูรณ ยุติธรรมในการสื่อสารและ
ความรวมมือในการทํางาน เพศ ตําแหนงหนาที่การงาน และวินัยในการสอนไมมีความสัมพันธกับ
ความเชื่อม่ันในองคกรอยางมีนัยสําคัญ 
 ยุพา นันทชัย (Yupa Nanthachai, 2002, p. 120) ไดศึกษาสมรรถนะท่ีพึงประสงคของ
นักศึกษาตอนรับในประเทศไทย โดยใชเทคนิคเดลฟาย วัตถุประสงคของการศึกษาครั้งนี้ เปนการระบุ
สมรรถนะท่ีพึงประสงคของผูใหการศึกษาการบริการท่ีมีประสิทธิภาพในประเทศไทย การสรางฉันทามติ
และจัดลําดับความสําคัญสมรรถนะที่พึงประสงคเพื่อผูใหการศึกษาการบริการในประเทศไทยจาก
ผูเชี่ยวชาญ 6 คน ดานการบรกิารท่ีมีความสัมพันธท่ีดีกับโปรแกรมการศึกษาการบริการในประเทศไทย 
ผูวิจัยเลือก 20 ผูเชี่ยวชาญดานเดลฟาย ในการศึกษาครั้งนี้จาก 60 ผูใหการศึกษาการบริการ ผูท่ีถูกเสนอชื่อ
เปนบุคคลท่ีพบไดบอย 6 คนท่ีเปนผูเชี่ยวชาญดานการบริการ ไดจัดลําดับความสําคัญของ 10 
ผูใหการศึกษาการบริการ ผูท่ีมีสิทธิ์ท่ีจะใหบริการและไดตามเกณฑ 20 คนเหลานั้นมีการพิจารณา
รับการเสนอชื่อเปนผูเชี่ยวชาญเพราะความรูและประสบการณในการวิจัย ผูวิจัยดําเนินการท้ังสามรอบ
โดยการเก็บรวบรวมขอมูลจากท้ัง 20 ผูเชี่ยวชาญดานเดลฟาย การวิเคราะหขอมูลไดดําเนินการหลังจาก
แตละรอบ คาฐานนิยม คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานจะถูกคํานวณสําหรับความสามารถท้ังหมด
ท่ีพบในแบบสอบถามมาตราสวน 9 ระดับในรอบท่ีสอง คาฐานนิยม คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
จะถูกคํานวณในรอบสามรวมเขาดวยกัน ผูวิจัยพิจารณาความเห็นโดยการทําการทดสอบสถิติ t-test 
ระหวางสองรอบสุดทาย คาฐานนิยมและคาเฉลี่ยของการตอบรอบสาม จัดลําดับในการสรุปของ
การศึกษาเดลฟาย นักวิจัยกําหนดสมรรถนะท่ีพึงประสงคท่ีกําหนดไวสําหรับผูใหการศึกษาการบริการ 
ท่ีมีประสิทธิภาพในประเทศไทย ขึ้นอยูกับการตอบเดลฟายสามรอบ การศึกษาครั้งนี้พบวาจาก 
300 สมรรถนะ ท่ีระบุโดยเดลฟายจากรอบหนึ่ง แบบสอบถามปลายเปด รายการของสมรรถนะรวมกัน  
91 สมรรถนะ คือ 30 ความรู 30 ความสามารถหรือทักษะ และ 31 สมรรถนะทางอารมณ หลังจาก
รอบสุดทาย ผลการวิเคราะหเพ่ือระบุสมรรถนะท่ีพึงประสงคท่ีสําคัญมากท่ีสุดระดับ 9 และสําคัญมาก
ระดับ 8 อยางนอย 80% ของผูรวมอภิปราย ปรากฏวา 9, 14, และ 21 สมรรถนะในขางตนสามประเภท 
ในการสรางฉันทามติ รวม 91 สมรรถนะในสามประเภทไดรับการยืนยันในรอบสดุทาย วาไมมีความแตกตาง
อยางมีนัยสําคัญ ระหวางสองรอบสุดทายของการตอบ การจัดอันดับของความสําคัญท่ีสุดของสมรรถนะ
แตละประเภท "การมีความรูเชิงทฤษฎีและปฏิบัติในสาขาวิชาที่สอนในอุตสาหกรรมการบริการ" 
เปนอันดับแรกในประเภทของสมรรถนะความรูท่ีพึงประสงค และ "มีทักษะการปฏิบัติในวิชาที่สอน" 
เปนอันดับแรกในสมรรถนะดานความรูและทักษะท่ีพึงประสงค สมรรถนะประเภทสุดทาย 
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"การมีทัศนคติท่ีดีตอการเรียนการสอนระดับมืออาชีพ" เปนอันดับแรกดานสมรรถนะทางอารมณ
ท่ีพึงปรารถนา การศึกษาครั้งนี้มีผลสําหรับการเรียนการสอนโครงการพัฒนาพนักงานการบริการ
ในประเทศไทย สมรรถนะท่ีสําคัญท่ีระบุไวในการศึกษาครั้งนี้โดยเดลฟาย ผูเชี่ยวชาญใหการเรียนรู
ของพวกเขาโดยใหการศึกษาดานการบริการและชวยสนับสนุนการเพ่ิมคุณภาพของอุตสาหกรรม
การทองเท่ียวของไทย 
 แวน ซูมมีรีน เจมส (Van Zummeren, James I, 2004, p. 105) ไดศึกษาการวิจัยเรื่อง
แนวคิดเก่ียวกับหลักสูตรการพูดเพ่ือการสื่อสารสําหรับโรงเรียนเสนาธิการทหาร การวิจัยนี้มุงศึกษา
การจัดหลักสูตรการพูดเพ่ือการสื่อสารซ่ึงเปนหลักสูตรระยะสั้น โดยปฏิบัติการท่ีโรงเรียนเสนาธิการทหาร
ซ่ึงเปนโรงเรียนรวมของมหาวิทยาลัยในเวอรจิเนีย สาเหตุท่ีเลือกโรงเรียนนี้เพราะวาเปนโรงเรียนที่มี
ความสําคัญทางวิชาการในการทํางานรับใชประเทศชาติและจากการทดลองนํารองการวิจัยพบวา
นักเรียนของโรงเรียนเสนาธิการทหารนี้จําเปนตองไดรับการฝกอบรม และอีกเหตุผลหนึ่งคือความพยายาม
ในการเชื่อมการเรียนรูกับโรงเรียนท่ีนําไปแกปญหาการเรียนรูกับวิทยาลัยชุมชนทางตอนเหนือของ
เวอรจิเนีย การเขารวมกับวิทยาลัยชุมชนคือหัวใจของหลักสูตรการเรียนระดับปริญญาเอก เพราะวา
วิทยาลัยชุมชนจะตองวินิจฉัยปญหาและออกแบบ นําหลักสูตรไปใชอันเปนความจําเปนเหมือนกับ
โรงเรียนเสนาธิการทหาร การวิจัยนี้ใชการวิจัยเชิงคุณภาพผสมกับการวิจัยเชิงปริมาณที่สํารวจกับ
นักเรียน 2 ชั้นป คือนักเรียนท่ีเขาศึกษาในป 2003 และป 2004 ท่ีศึกษาท่ีโรงเรียนเสนาธิการทหาร 
และนักเรียนของมหาวิทยาลัยในเวอรจิเนีย ท่ีเขาเรียนในป 2003 และ 2004 โดยการสัมภาษณผูนํา
ของมหาวิทยาลัยในเวอรจิเนีย การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณใชการถอดรหัส การแปลความหมาย
จากการสํารวจโดยการใชโปรแกรมสําเร็จรูป ขอมูลเชิงคุณภาพใชการสัมภาษณและจัดกลุมทําเปน
แผนท่ีทางความคิด โดยการเปรียบเทียบจากขอมูลในการตอบกลับจากการสํารวจและการสัมภาษณ
ผลท่ีไดรับคือมีความจําเปนในการสอนการพูดเพ่ือการสื่อสารท่ีโรงเรียนเสนาธิการทหาร เนื่องจาก
มีความพรอมในการจัดหลักสูตรท่ีเต็มรูปแบบ การสอนในแบบคูขนาน การสนับสนุนและการเรียนรู
แบบบูรณาการของหลักสูตรนี้ และวัตถุประสงคการเรียนรูที่มุงไปที่การปรับปรุงความสามารถของ
นักเรียนในโรงเรียนนี้ ในการท่ีจะออกแบบและนําไปใช นอกจากนั้นผลการวิจัยยังใหขอเสนอแนะวา
การมีสวนรวมกับวิทยาลัยชุมชนทางตอนเหนือของเวอรจิเนียเปนสิ่งที่มีประสิทธิภาพยิ่งและ
เปนแนวทางปฏิบัติท่ีจะสอนการพูดเพ่ือการสื่อสารท่ีโรงเรียนเสนาธิการทหาร 
 นีสมิทร, แมรี่ โจ อลิซาเบส (Nesmith, Mary Jo Elizabeth, 2004, p. 122) ไดศึกษา
การวิจัยเรื่องมาตรฐานการรับรูของหัวหนางานการสื่อสารและแนวโนมของหัวหนางานในหลักสูตร
การสื่อสารระหวางบุคคล การวิจัยนี้เปนความจําเปนท่ีตองกําหนดการจัดหลักสูตรการสื่อสารระหวาง
บุคคล ซ่ึงเปนเรื่องท่ีเอ้ือตอการสื่อสารในคณะหรือหนวยงาน หรือการประชุมมาตรฐานของชาติ 
เพราะแตละคนตางพยายามยึดติดกับตัวเอง ไมวาจะเปนการรับรูในมาตรฐานชาติและปจจัยพ้ืนฐาน
ทางดานประชากรศาสตรซ่ึงเปนสิ่งท่ีมีอิทธิพลตอการการรับรู นอกจากนั้น การวิจัยนี้เพ่ือท่ีจะกําหนด
บุคลิกภาพของผูสอนหลักสูตรการสื่อสารระหวางบุคคล การเก็บขอมูล โดยการพัฒนานักวิจัยลงไปสํารวจ 
ตรวจสอบการรับรูเรื่องทักษะข้ันพ้ืนฐานในการสื่อสารระหวางบุคคลของหัวหนาหนวยงานสมาคม 
การสื่อสารระดับชาติ ท่ีตั้งข้ึนในป 1999 เครื่องมือท่ีใช โดยการรวบรวมขาวสารจากหัวหนาหนวยงาน 
การประเมินเกณฑท่ีใชวัด และขอมูลทางดานประชากรศาสตร การวิเคราะหขอมูล โดยการใชสถิติ 
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เชิงพรรณนา ขอบงชี้จากหัวหนางาน พบวาทักษะการสื่อสารระหวางบุคคลเปนสิ่งสําคัญ การรับรู
เรื่องการสื่อสารของหัวหนางานไมไดเปนฐานของหลักสูตรระดับหัวหนางานเทานั้น แตควรรับรูไปจนถึง
ขนาดขององคกร ฝายท่ีเอ้ือตอการจัดหลักสูตรในระดับสูงดวยผลการวิจัย บงชี้วาลักษณะเฉพาะของ
หลักสูตรการสื่อสารระหวางบุคคลสามารถบรรยายไดจากผูเรียน โดยพบวามีจํานวนผูลงทะเบียน
จํานวนมาก และไดรับประโยชนจากหลักสูตรนี้ ซ่ึงทางคณะไดเสนอใหแบงเปน 5 กลุมหรือนอยกวานี ้
เพราะโดยท่ัวไปหลักสูตรการสื่อสารระหวางบุคคลไดถูกจัดใหเรียนในชั้นเรียน มีนักเรียนลงทะเบียน 
25-30 คน โดยสอนแบบมีแบบแผนในชั้นเรียน การวิจัยยังคนพบอีกวา การสรางผูสอนหลักสูตร
การสื่อสารระหวางบุคคลนั้น บุคลิกภาพของผูสอนสามารถสะทอนไดจากผูเรียนซ่ึงมีความเก่ียวของกัน 
 สรุปไดวา การติดตอสื่อสารนั้นเปนระบบยอยระบบหนึ่งขององคการ ระบบหรือสายใย
ของการติดตอสื่อสารจะควบคูกันไปกับระบบการตัดสินใจของฝายบริหาร ผูบริหารจะไดรับปญหา
มาพรอมกับขอมูลท่ีเก่ียวของและกระทําการตัดสินใจ เพ่ือแกไขปญหาโดยผานระบบการติดตอสื่อสาร 
นอกจากนี้ระบบการติดตอสื่อสารยังถือไดวาเปนระบบใหญขององคการท้ังหมด เพราะในการบริหารงาน
ของผูบริหารจะพิจารณาจัดทําแผนและวัตถุประสงคตางๆ แลวสั่งการไปยังผูปฏิบัติในระดับตางๆ 
ใหปฏิบัติตามแผนเหลานั้น โดยอาศัยการติดตอสื่อสาร และนอกจากนั้นผูบริหารก็จะไดรับขอมูล
ขาวสารตางๆ ท่ีสงจากสวนตางๆ ท่ีอยูเบื้องลาง ในทํานองเดียวกันการปฏิบัติงานในระบบตามแนวนอน 
ขาวสารตางๆ ก็จะกระจายไปมาระหวางผูเก่ียวของท่ีอยูในระดับเดียวกันเสมอ ดวยเหตุนี้โครงสรางของ
องคการจึงเปรียบเสมือนเปนระบบของการรวบรวมขอมูล ประเมินผลและการกระจายขอมูลตางๆ   
 การพัฒนาความสามารถหรือทักษะการสื่อสารในองคการเปนสิ่งจําเปนสําหรับผูนํา
ในการบริหารจัดการท่ีจะสื่อสารใหมีประสิทธิภาพทุกครั้งที่มีการติดตอสื่อสาร ผูนําควรปรับปรุง
สมรรถนะทักษะในการสื่อสารของแตละรูปแบบ จากการศึกษาเอกสารและสังเคราะหขอมูลงานวิจัย
สมรรถนะดานการติดตอสื่อสารของผูนําในองคการ ควรมีองคประกอบสมรรถนะคือ 1) ความสามารถหลัก 
ประกอบดวยผูนําสามารถวิเคราะหผูฟงและกลยุทธการสื่อสาร สามารถสื่อสารเปนลายลักษณอักษร
และคําพูด รวมถึงการสื่อสารดวยภาพแผนภูมิ กราฟฟกแทนขอความเนื้อหา 2) ความสามารถ
ดานการจัดการ ประกอบดวยอุปนิสัยหรือภาพลักษณ ความฉลาดทางอารมณ วัฒนธรรมการเรียนรู
และการสื่อสารในทีม 3) ความสามารถดานการสื่อสารองคการ ประกอบดวยการพัฒนากลยุทธ
การสื่อสารภายใน การพัฒนาวิสัยทัศน การจัดการภาพลักษณองคการและการรับมือกับสถานการณ
วิกฤตการสื่อสาร 




