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บทที่ 5 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

 การวิจัยเร่ือง การพัฒนารูปแบบสมรรถนะด้านการติดต่อสื่อสารของผู้นําในองค์การของ
ธุรกิจรับเหมาบริการขนาดกลางและขนาดย่อม ผู้วิจัยใช้ระเบียบวิธีวิจัยและพัฒนา โดยมีวัตถุประสงค์
ของการวิจัย 3 ข้อคือ 1) เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาสมรรถนะด้านการติดต่อสื่อสารของผู้นํา
ในองค์การของธุรกิจรับเหมาบริการขนาดกลางและขนาดย่อม 2) เพื่อศึกษาองค์ประกอบสมรรถนะ
ด้านการติดต่อสื่อสารของผู้นําในองค์การของธุรกิจรับเหมาบริการขนาดกลางและขนาดย่อม 
3) เพื่อพัฒนารูปแบบสมรรถนะด้านการติดต่อสื่อสารของผู้นําในองค์การของธุรกิจรับเหมาบริการ
ขนาดกลางและขนาดย่อม โดยผู้วิจัยสรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ ตามลําดับดังน้ี  
 ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาสภาพและปัญหาสมรรถนะด้านการติดต่อสื่อสารของผู้นําในองค์การ
ของธุรกิจรับเหมาบริการขนาดกลางและขนาดย่อม 
   1) ประชากรคือ ผู้นําระดับกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างานในองค์การ
ของธุรกิจรับเหมาบริการขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดฉะเชิงเทรา จากนิติบุคคลในนามบริษัท
และห้างหุ้นส่วนจํากัดที่ดําเนินธุรกิจในหมวดรับเหมาบริการขนาดกลางและขนาดย่อม 430 องค์การ 
จํานวน 430 คน 
    2) กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้นําระดับกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน
ในองค์การของธุรกิจรับเหมาบริการขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดฉะเชิงเทรา จากนิติบุคคล
ในนามบริษัทและห้างหุ้นส่วนจํากัด 6 องค์การ จํานวน 8 คน ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบวิธีเฉพาะเจาะจง 
    3) เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี คือแบบสัมภาษณ์เก่ียวกับสภาพและปัญหา
ด้านการติดต่อสื่อสารของผู้นําในองค์การของธุรกิจรับเหมาบริการขนาดกลางและขนาดย่อม 
   4) การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์
ด้วยตนเอง 
   5) การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลเน้ือหาจากการสัมภาษณ์ผู้นําระดับ
กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างานในองค์การเกี่ยวกับสภาพและปัญหาด้านการติดต่อ 
สื่อสารของผู้นําในองค์การของธุรกิจรับเหมาบริการขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดฉะเชิงเทรา 
ทําการวิเคราะห์เน้ือหาและสรุปผลการศึกษาสภาพด้านการติดต่อสื่อสารและปัญหาด้านการติดต่อสื่อสาร 
 ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาองค์ประกอบสมรรถนะด้านการติดต่อสื่อสารของผู้นําในองค์การของ
ธุรกิจรับเหมาบริการขนาดกลางและขนาดย่อม 
 การศึกษาองค์ประกอบสมรรถนะด้านการติดต่อสื่อสารของผู้นําในองค์การของธุรกิจ
รับเหมาบริการขนาดกลางและขนาดย่อม ผู้วิจัยใช้เทคนิคเดลฟายในการดําเนินการโดยมีวิธีการศึกษา
เป็น 3 รอบคือ รอบที่ 1 การศึกษาองค์ประกอบสมรรถนะด้านการติดต่อสื่อสารของผู้นําในองค์การ
ของธุรกิจรับเหมาบริการขนาดกลางและขนาดย่อมใช้กลุ่มผู้เช่ียวชาญท่ีมีความรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบ
สมรรถนะของผู้นําในองค์การ จํานวน 17 คน ใช้แบบสอบถามปลายเปิด สอบถามองค์ประกอบ
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สมรรถนะ 3 ด้านดังน้ีคือ 1) ความสามารถหลัก 2) ความสามารถด้านการจัดการ 3) ความสามารถ
ด้านการสื่อสารองค์การ การวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา และสรุปเป็นประเด็น
ที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบสมรรถนะเพ่ือการเก็บรวบรวมข้อมูลในรอบที่ 1 สําหรับรอบที่ 2 ผู้วิจัยใช้
แบบสอบถามฉบับที่ 2 สอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับองค์ประกอบสมรรถนะด้านการติดต่อสื่อสาร
ของผู้นําในองค์การของธุรกิจรับเหมาบริการขนาดกลางและขนาดย่อมมีลักษณะเป็นแบบสอบถาม
แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการคํานวณหาค่ามัธยฐานและค่าพิสัย
ระหว่างควอไทล์ และ รอบที่ 3 ผู้วิจัยส่งแบบสอบถามฉบับที่ 2 สอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับ
องค์ประกอบสมรรถนะด้านการติดต่อสื่อสารของผู้นําในองค์การของธุรกิจรับเหมาบริการขนาดกลาง
และขนาดย่อมเพ่ือยืนยันความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามในแต่ละข้อ การวิเคราะห์ข้อมูล
โดยการคํานวณหาค่ามัธยฐานและค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ 
 ขั้นตอนที่ 3 การพัฒนารูปแบบสมรรถนะด้านการติดต่อสื่อสารของผู้นําในองค์การของธุรกิจ
รับเหมาบริการขนาดกลางและขนาดย่อม 
 การพัฒนารูปแบบสมรรถนะด้านการติดต่อสื่อสารของผู้นําในองค์การของธุรกิจรับเหมา
บริการขนาดกลางและขนาดย่อมแบ่งขั้นตอนการดําเนินการศึกษาและพัฒนาเป็น 5 ขั้นตอนคือ 
1) ผู้วิจัยศึกษาเอกสารและผลงานวิจัยในขั้นตอนที่ 1 และนํามาสังเคราะห์เป็นกรอบในการพัฒนา
รูปแบบสมรรถนะด้านการติดต่อสื่อสารของผู้นําในองค์การของธุรกิจรับเหมาบริการขนาดกลางและ
ขนาดย่อม 2) ร่างรูปแบบสมรรถนะด้านการติดต่อสื่อสารของผู้นําในองค์การของธุรกิจรับเหมาบริการ
ขนาดกลางและขนาดย่อมโดยผู้วิจัยนําผลการสังเคราะห์ในขั้นตอนที่ 1 และขั้นตอนที่ 2 มาเป็นกรอบ
ในการพัฒนารูปแบบสมรรถนะด้านการติดต่อสื่อสารของผู้นําในองค์การของธุรกิจรับเหมาบริการ
ขนาดกลางและขนาดย่อม 3) ตรวจสอบนําเสนอรูปแบบสมรรถนะด้านการติดต่อสื่อสารของผู้นํา
ในองค์การของธุรกิจรับเหมาบริการขนาดกลางและขนาดย่อมโดยเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
เพ่ือตรวจสอบความเป็นไปได้ ความเหมาะสม ความถูกต้องและประโยชน์นําไปตรวจสอบร่างรูปแบบ
โดยใช้เทคนิคการสนทนากลุ่มผู้เช่ียวชาญ 4) ยืนยันองค์ประกอบสมรรถนะด้านการติดต่อสื่อสารของ
ผู้นําในองค์การของธุรกิจรับเหมาบริการขนาดกลางและขนาดย่อมด้วยแบบสอบถามสมรรถนะ
ด้านการติดต่อสื่อสารของผู้นําในองค์การของธุรกิจรับเหมาบริการขนาดกลางและขนาดย่อม 
5) นําเสนอรูปแบบสมรรถนะด้านการติดต่อสื่อสารของผู้นําในองค์การของธุรกิจรับเหมาบริการ
ขนาดกลางและขนาดย่อมมีวิธีดําเนินการดังน้ี 
 ผู้วิจัยได้สร้างเคร่ืองมือจากการศึกษาเอกสารงานวิจัย โดยขอคําแนะนําจากอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ แล้วตรวจสอบความตรงโดยนําเสนอผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบความถูกต้องของเน้ือหาและ
ภาษาที่ใช้ โดยการตรวจสอบความตรงตามเน้ือหา ผลการหาค่า IOC ของแบบสอบถามมีค่าระหว่าง 
0.80-1.00 และได้นําแบบสอบถามไปทดลองใช้กับผู้นําระดับกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้จัดการและ
หัวหน้างานในองค์การของธุรกิจรับเหมาบริการขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดใกล้เคียง
ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างจํานวน 30 คน โดยนําผลที่ได้มาวิเคราะห์ค่าความเช่ือมั่นโดยใช้สูตรการประมาณค่า
สัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบัค ผลปรากฏว่าแบบสอบถามมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.92 
การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยเก็บข้อมูลจากผู้นําระดับกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน
ในองค์การ โดยส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์และตอบกลับผู้วิจัยด้วยซองจ่าหน้าพร้อมติดแสตมป์



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

151 
 
ที่แนบไปทางไปรษณีย์ ผู้วิจัยได้รับแบบสอบถามกลับคืนและตรวจสอบที่มีความสมบูรณ์ครบถ้วน
จํานวน 405 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 94.19 ของแบบสอบถามทั้งหมด และการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัย
ได้ดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อวิเคราะห์ข้อมูล แบบสอบถามตอนที่ 1 
สอบถามข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามโดยใช้สถิติค่าความถี่ และค่าร้อยละ แบบสอบถาม
ตอนท่ี 2 สอบถามความคิดเห็นสมรรถนะของผู้นําในองค์การของธุรกิจรับเหมาบริการขนาดกลางและ
ขนาดย่อมโดยใช้สถิติค่าเฉลี่ย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 
5.1 สรุปผลการวิจัย 
             
 5.1.1 สภาพและปัญหาสมรรถนะด้านการติดต่อสื่อสารของผู้นําในองค์การของธุรกิจ
รับเหมาบริการขนาดกลางและขนาดย่อม 
 สภาพสมรรถนะด้านการติดต่อสื่อสารของผู้นําในองค์การของธุรกิจรับเหมาบริการ
ขนาดกลางและขนาดย่อม ในสภาพปัจจุบันด้านการติดต่อสื่อสารของผู้นําในองค์การของธุรกิจรับเหมา
บริการขนาดกลางและขนาดย่อมคือกระบวนการติดต่อสื่อสาร รูปแบบเส้นทางของการติดต่อสื่อสาร 
ระดับหรือประเภทของการติดต่อสื่อสาร และสมรรถนะหรือความสามารถด้านการติดต่อสื่อสาร 
 ปัญหาด้านการติดต่อสื่อสารของผู้นําในองค์การของธุรกิจรับเหมาบริการขนาดกลางและ
ขนาดย่อม ในภาพรวมมีปัญหาสมรรถนะหรือความสามารถด้านการติดต่อสื่อสารสูงที่สุด รองลงมาคือ
กระบวนการติดต่อสื่อสารของผู้นําในองค์การ ระดับหรือประเภทของการติดต่อสื่อสารและรูปแบบ
เส้นทางของการติดต่อสื่อสาร ดังนั้นจึงทําการศึกษาองค์ประกอบสมรรถนะด้านการติดต่อสื่อสาร
ของผู้นําในองค์การของธุรกิจรับเหมาบริการขนาดกลางและขนาดย่อมเป็นข้ันตอนต่อไป                      
 5.1.2 องค์ประกอบสมรรถนะด้านการติดต่อสื่อสารของผู้นําในองค์การของธุรกิจรับเหมา
บริการขนาดกลางและขนาดย่อม 
  องค์ประกอบสมรรถนะด้านการติดต่อสื่อสารของผู้นําในองค์การของธุรกิจรับเหมาบริการ
ขนาดกลาง และขนาดย่อมแบ่งออกเป็น 3 ด้านคือ 1) ความสามารถหลัก 2) ความสามารถ
ด้านการจัดการ 3) ความสามารถด้านการสื่อสารองค์การ 
  1) องค์ประกอบสมรรถนะด้านการติดต่อสื่อสารของผู้นําในองค์การของธุรกิจรับเหมา
บริการขนาดกลางและขนาดย่อมในสมรรถนะความสามารถหลักพบว่า 
   (1) สมรรถนะความสามารถหลักด้านที่ 1 การวิเคราะห์ผู้ฟังและกลยุทธ์การสื่อสาร 
องค์ประกอบที่เห็นด้วยอย่างย่ิงและมีความสอดคล้องสูงคือ วิเคราะห์เน้ือหาของการสื่อสาร เห็นด้วย
และมีความสอดคล้องสูงมากคือ วิเคราะห์ผู้ฟังที่แตกต่างกัน และเห็นด้วยและมีความสอดคล้องสูงคือ
สามารถสื่อสารให้ตรงกับผู้ฟัง เลือกช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสมและพัฒนากลยุทธ์ในการสื่อสารที่มี
ประสิทธิภาพ 
   (2) สมรรถนะความสามารถหลักด้านที่ 2 การสื่อสารเป็นลายลักษณ์อักษร 
องค์ประกอบท่ีเห็นด้วยอย่างย่ิงและมีความสอดคล้องสูงคือ การตัดสินใจที่ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์
ในการสื่อสาร เห็นด้วยและมีความสอดคล้องสูงมากคือ สามารถทําวัตถุประสงค์ให้กระจ่างและแยกแยะ
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ได้ชัดเจน เขียนบทสรุปผู้บริหารและพิสูจน์อักษรงานของตนเอง และเห็นด้วยและมีความสอดคล้องสูง
คือ ใช้รูปแบบการเขียนและภาษาที่ถูกต้องชัดเจนและรัดกุม การเขียนรายงานอย่างเป็นทางการ 
    (3) สมรรถนะสมรรถนะความสามารถหลักด้านที่ 3 การสื่อสารด้วยคําพูด 
องค์ประกอบที่เห็นด้วยอย่างยิ่งและมีความสอดคล้องสูงมากคือ การสื่อสารพูดคุยในกลุ่มใหญ่และ
กลุ่มย่อย เห็นด้วยอย่างยิ่งและมีความสอดคล้องสูงคือ การพูดนําเสนออย่างกะทันหันโดยมิได้
เตรียมตัวมาก่อน เห็นด้วยและมีความสอดคล้องสูงคือ ความสามารถในการจัดระบบการนําเสนอ 
ความสามารถในการตอบคําถามและถามคําถาม สามารถสรุปและทําความเข้าใจความคิดของผู้อื่น 
และเห็นด้วยและมีความสอดคล้องปานกลางคือ สามารถเก็บรายละเอียดของหัวข้อและสรุปอภิปรายผล 
   (4) สมรรถนะความสามารถหลักด้านที่ 4 การสื่อสารด้วยภาพ องค์ประกอบ
ที่เห็นด้วยอย่างย่ิงและมีความสอดคล้องสูงคือ สามารถสร้างความหมายและรูปแบบข้อความที่มี
ประสิทธิภาพ เห็นด้วยและมีความสอดคล้องสูงคือ สามารถเลือกและออกแบบแผนภูมิข้อมูลที่มี
ประสิทธิภาพ และเห็นด้วยและมีความสอดคล้องปานกลางคือ การตระหนักถึงการใช้ภาพหรือกราฟฟิก 
สามารถใช้เน้ือหากราฟฟิกพ้ืนฐานและหลักการออกแบบที่ดี 
  2) องค์ประกอบสมรรถนะด้านการติดต่อสื่อสารของผู้นําในองค์การของธุรกิจรับเหมา
บริการขนาดกลางและขนาดย่อมในความสามารถด้านการจัดการพบว่า 
   (1) สมรรถนะความสามารถด้านการจัดการด้านที่ 1 อุปนิสัยหรือภาพลักษณ์  
องค์ประกอบที่เห็นด้วยและมีความสอดคล้องสูงมากคือ สามารถเข้าใจความคิดของผู้อ่ืนที่มีต่อตนเอง 
สร้างแรงบันดาลใจแก่ผู้อ่ืนให้เกิดความไว้วางใจ และเห็นด้วยและมีความสอดคล้องสูงคือ รู้จักรูปแบบ
การทํางานของตนเองว่ามีความแตกต่างจากผู้อ่ืน สามารถทําการประเมินจุดแข็งและจุดอ่อนของตนเอง 
การปฏิบัติตนให้เป็นผู้นําที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผู้อ่ืน 
   (2) สมรรถนะความสามารถด้านการจัดการด้านที่ 2 ความฉลาดทางอารมณ์  
องค์ประกอบที่เห็นด้วยอย่างย่ิงและมีความสอดคล้องสูงคือ พิจารณา ไตร่ตรองและสนใจในการติดตาม
การทํางานของบุคคลอื่น เห็นด้วยและมีความสอดคล้องสูงมากคือ สามารถตระหนักรู้ในอารมณ์
ของตนเองและแยกแยะความรู้สึกของตนเองได้ สามารถบอกความต้องการของตนเองและสามารถ
แสดงความรู้สึกของตนเองให้ผู้อื่นรับรู้ได้ สามารถรับรู้ความรู้สึกของบุคคลอื่นได้ เรียนรู้บุคคลที่มี
ความสามารถในการพูดโน้มน้าวใจบุคคลอื่นในองค์การ สามารถให้ข้อมูลย้อนกลับและเอื้ออํานวย
ให้สมาชิกในองค์การสามารถให้ข้อมูลย้อนกลับซึ่งกันและกันได้อย่างอิสระ และเห็นด้วยและ
มีความสอดคล้องสูงคือ กล้าที่จะยืนยันความคิดที่ถูกต้องของตนเอง สามารถช่วยให้บุคคลอ่ืนสามารถ
แสดงความรู้สึกของตนเองออกมาได้ เรียนรู้การใช้ความเงียบในการบริหารอารมณ์ของบุคคลอื่น 
สามารถกํากับติดตามและการสอนแนะบุคคลอื่น สนใจและตระหนักในบทบาทของผู้นําที่เกิดขึ้น
ในองค์การ 
   (3) สมรรถนะความสามารถด้านการจัดการด้านที่ 3 วัฒนธรรมการเรียนรู้องค์ประกอบ
ที่เห็นด้วยและมีความสอดคล้องสูงมากคือ เข้าใจความแตกต่างในทัศนคติที่มีต่อผู้มีอํานาจ เวลา 
ความเสี่ยงและการเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และเห็นด้วยและ
มีความสอดคล้องสูงคือ ตระหนักรู้ถึงคุณค่าของความรู้ทางวัฒนธรรม สามารถกําหนดความหมายและ
การเห็นคุณค่าความแตกต่างทางวัฒนธรรม ให้ความสําคัญกับการสื่อสารในสถานการณ์ทางสังคม 
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   (4) สมรรถนะความสามารถด้านการจัดการด้านที่ 4 การสื่อสารในทีม องค์ประกอบ
ที่เห็นด้วยและมีความสอดคล้องสูงมาก คือ การเรียนรู้ความตึงเครียดที่เกิดขึ้นในกลุ่มและรับรู้ความรู้สึก
ของคนในกลุ่มได้เร็ว สามารถกําหนดเป้าหมายได้อย่างชัดเจนภายใต้การสนทนา ความสามารถ
ในการประเมินทางเลือกและช่วยเหลือกลุ่มในการตัดสินใจ เห็นด้วยและมีความสอดคล้องสูงคือ 
สนับสนุนให้คนในกลุ่มสร้างความคิดและใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาความคิดใหม่ๆ และ
เห็นด้วยและมีความสอดคล้องปานกลางคือ สามารถช่วยกลุ่มสํารวจความมุ่งมั่นของพวกเขา
เพ่ือการตัดสินใจของกลุ่มและการส่งเสริมกลุ่มในการพัฒนาแผนปฏิบัติการ 
  3) องค์ประกอบสมรรถนะด้านการติดต่อสื่อสารของผู้นําในองค์การของธุรกิจรับเหมา
บริการขนาดกลางและขนาดย่อมในความสามารถด้านการสื่อสารองค์การพบว่า 
   (1) สมรรถนะความสามารถด้านการสื่อสารองค์การด้านที่ 1 การพัฒนากลยุทธ์
การสื่อสารภายใน องค์ประกอบที่เห็นด้วยและมีความสอดคล้องสูงมาก คือ ยึดหลักความสําเร็จ
ตามเป้าหมายขององค์การ เป็นพลังขับเคลื่อนให้คนในองค์การมีความแข็งแกร่ง เห็นด้วยและ
มีความสอดคล้องสูงคือ สามารถเลือกใช้ช่องทางการสื่อสาร พัฒนากระบวนการสื่อสารอย่างต่อเน่ือง 
และเห็นด้วยและมีความสอดคล้องปานกลางคือสร้างบรรยากาศในการติดต่อสื่อสารที่ดีในการทํางาน 
   (2) สมรรถนะความสามารถด้านการสื่อสารองค์การด้านที่ 2 การพัฒนาวิสัยทัศน์  
องค์ประกอบที่เห็นด้วยและมีความสอดคล้องสูงมากคือ สร้างวิสัยทัศน์ร่วมขององค์การ สื่อให้พนักงาน
รับทราบพันธกิจและวิสัยทัศน์ขององค์การ และเห็นด้วยและมีความสอดคล้องสูงคือ เป็นแกนหลัก
ในการกําหนดและพัฒนาวิสัยทัศน์ขององค์การ มุ่งมั่นในการผลักดันให้วิสัยทัศน์เป็นจริง ปรับปรุง
พัฒนาวิสัยทัศน์ให้เหมาะสมอยู่เสมอ 
   (3) สมรรถนะความสามารถด้านการสื่อสารองค์การด้านที่ 3 การจัดการภาพลักษณ์
องค์การ องค์ประกอบที่เห็นด้วยและมีความสอดคล้องสูงทั้งหมดคือ สร้างภาพลักษณ์ที่เหมาะสมของ
องค์การ ประเมินและปรับปรุงภาพลักษณ์องค์การอย่างต่อเนื่อง ให้ความสําคัญกับเครือข่ายสังคม
และสิ่งแวดล้อม สร้างจิตสํานึก ค่านิยมที่ดีและความรักความผูกพันในองค์การ และสามารถประสาน
ระหว่างรัฐกับเอกชนได้ดี 
   (4) สมรรถนะความสามารถด้านการสื่อสารองค์การด้านที่ 4 องค์ประกอบ
ที่เห็นด้วยอย่างย่ิงและมีความสอดคล้องสูงคือ สามารถวิเคราะห์ปัญหาสถานการณ์วิกฤตทางการส่ือสาร 
เห็นด้วยและมีความสอดคล้องสูงมากคือ ร่วมวางแผนเกี่ยวกับวิกฤตการณ์ในอนาคต ให้ความสําคัญ
กับการจัดการวิกฤตการณ์ทางการสื่อสาร เห็นด้วยและมีความสอดคล้องสูงคือ ประเมินผลและแก้ไข
วิกฤตการณ์สื่อสารอย่างจริงจัง และเห็นด้วยและมีความสอดคล้องปานกลางคือ เรียนรู้และจัดการ
ป้องกันมิให้เกิดสถานการณ์วิกฤตการสื่อสารซ้ํา 
 5.1.3 การพัฒนารูปแบบสมรรถนะด้านการติดต่อสื่อสารของผู้นําในองค์การของธุรกิจ
รับเหมาบริการขนาดกลางและขนาดย่อมมีรายละเอียดดังนี้ 
 รูปแบบสมรรถนะด้านการติดต่อสื่อสารของผู้นําในองค์การของธุรกิจรับเหมาบริการ
ขนาดกลางและขนาดย่อมมีส่วนประกอบที่สําคัญของการติดต่อสื่อสารภายในองค์การท่ีประกอบด้วย
กระบวนการสื่อสาร การสื่อสารภายในองค์การและระดับการติดต่อสื่อสาร ส่งผลให้ผู้ นํา
มีความสามารถหลัก ความสามารถด้านการจัดการและความสามารถด้านการสื่อสารองค์การดังน้ี 
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ภาพ 17  รูปแบบสมรรถนะด้านการติดต่อสื่อสารของผู้นําในองค์การของธุรกิจรับเหมาบริการ 
           ขนาดกลางและขนาดย่อม 
 
 ผลการประเมินรูปแบบสมรรถนะด้านการติดต่อสื่อสารของผู้นําในองค์การของธุรกิจ
รับเหมาบริการขนาดกลางและขนาดย่อมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายด้านพบว่า
มีความเป็นประโยชน์ในระดับมากที่สุด มีความเป็นไปได้ ความเหมาะสมและความถูกต้องครอบคลุม
ในระดับมาก  
 
5.2 อภิปรายผล 
 
 จากการศึกษาสภาพและปัญหา สมรรถนะด้านการติดต่อสื่อสารของผู้นําในองค์การของ
ธุรกิจรับเหมาบริการขนาดกลางและขนาดย่อม มีประเด็นพิจารณาดังน้ี 
 5.2.1 สภาพและปัญหาสมรรถนะด้านการติดต่อสื่อสารของผู้นําในองค์การของธุรกิจ
รับเหมาบริการขนาดกลางและขนาดย่อม 
 จากการศึกษาสภาพและปัญหา สมรรถนะด้านการติดต่อสื่อสารของผู้นําในองค์การของ
ธุรกิจรับเหมาบริการขนาดกลางและขนาดย่อม มีประเด็นพิจารณาดังน้ี 
  1) สภาพการติดต่อสื่อสารของผู้นําในองค์การของธุรกิจรับเหมาบริการขนาดกลาง
และขนาดย่อม พบว่ามีการปฏิบัติเป็นประจําและสม่ําเสมอในด้านกระบวนการติดต่อสื่อสารของผู้นํา

SMEs COMPETENCY MODEL 
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ในองค์การประกอบด้วย ผู้ส่งสารหรือแหล่งของสาร สารหรือข้อมูล สื่อหรือตัวกลาง ผู้รับสารหรือ
ปลายทาง และการย้อนกลับหรือการโต้ตอบจากผู้บริหาร ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีเชิงระบบพฤติกรรม
และแบบจําลองกระบวนการสื่อสาร SMCR ของเดวิด เค เบอร์โล (เบอร์โล, 1960, p. 40) 
เพราะทฤษฎีเชิงระบบพฤติกรรมให้ความสําคัญกับเรื่องของสื่อหรือช่องทางการสื่อสาร มุ่งอธิบาย
เก่ียวกับพฤติกรรมที่เกิดขึ้นในการส่งข่าวสารจากผู้ส่งผ่านสื่อหรือช่องทางไปยังผู้รับ และรูปแบบจําลอง
การสื่อสารของเบอร์โลน้ันประกอบด้วย ผู้ส่ง ข่าวสาร ช่องทางในการส่ง และผู้รับซึ่งต้องเป็นผู้มีทักษะ
ความชํานาญในการสื่อสาร รูปแบบเส้นทางของการติดต่อสื่อสารประกอบด้วย การสื่อสารจากบนลงล่าง
หรือการสื่อสารแนวด่ิง การสื่อสารจากล่างขึ้นบนหรือการสื่อสารแนวต้ัง การสื่อสารตามแนวนอนหรือ
การสื่อสารแนวราบ และการสื่อสารข้ามสายงานหรือการสื่อสารต่างหน่วยงานต่างระดับ ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยเร่ืองการสื่อสารและการจัดการทีมงานเพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพของบริษัท ไดเนอร์ส คลับ 
(ประเทศไทย) จํากัด ในสภาวะการแข่งขันของ บดีศร กษมางกูร (2551, หน้า 192) เพราะผลการวิจัย
มีความพึงพอใจต่อรูปแบบการสื่อสารแนวนอนสูงสุด รองลงมาเป็นการสื่อสารจากบนสู่ล่าง การสื่อสาร
จากล่างขึ้นบน และการสื่อสารข้ามสายงานมีความพึงพอใจน้อยที่สุด ระดับหรือประเภทของ
การติดต่อสื่อสารประกอบด้วย ผู้นํามีการสื่อสารภายในบุคคลหรือเป็นทั้งผู้ส่งและผู้รับ การสื่อสาร
ระหว่างบุคคลหรือแบบสองทาง การสื่อสารระดับกลุ่มย่อย และการสื่อสารระดับเทคโนโลยี 
ซึ่งสอดคล้องกับ ปาริชาต สถาปิตานนท์ (2546, หน้า 77) เพราะการสื่อสารภายในบุคคล เป็นกระบวนการ
สื่อสารที่เกิดขึ้นในขณะที่บุคคลคิดสร้างสรรค์สาร เรียบเรียงสาร และพัฒนาสารเหล่าน้ันเพ่ือให้พร้อม
สําหรับส่งไปยังผู้อื่นหรืออาจเรียกว่าการสื่อสารกับตนเอง และสอดคล้องกับกระบวนการสื่อสาร
ระหว่างบุคคลของ ร็อบบินส์ สตีเฟนส์ พี (2547, หน้า 116) เพราะวิธีการสื่อสารระหว่างบุคคล
ผู้บริหารหรือผู้นําสามารถเลือกวิธีสื่อสารได้หลายรูปแบบนอกเหนือจากการพูดและการเขียน ได้แก่
การเผชิญหน้ากันโดยตรง การใช้โทรศัพท์ การนําเสนอ เป็นต้น และยังสอดคล้องกับมาลัยภรณ์ บุตรดี 
(2550, หน้า 188) เพราะผลวิจัยสรุปได้ว่าครูโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี มีวิธีการติดต่อสื่อสารทางเทคโนโลยี 
ใช้สื่อสารระดับปานกลาง และสมรรถนะหรือความสามารถด้านการติดต่อสื่อสารประกอบด้วย 
ความสามารถหลักหรือความรู้ ความสามารถด้านการจัดการ ความสามารถด้านการสื่อสารจาก
การสัมภาษณ์ผู้นําในองค์การจะมีความสําคัญมากและมีการปฏิบัติในทุกองค์การ ส่วนความสามารถ
เฉพาะตัวหรือทักษะ และความสามารถในงานจะมีในบางองค์การซึ่งเป็นส่วนประกอบย่อยของ
ความสามารถที่กล่าวข้างต้น 
  2) ปัญหาการติดต่อสื่อสารของผู้นําในองค์การของธุรกิจรับเหมาบริการขนาดกลาง
และขนาดย่อม พบว่ามีปัญหาสมรรถนะหรือความสามารถด้านการติดต่อสื่อสารของผู้นําในองค์การ
ของธุรกิจรับเหมาบริการขนาดกลางและขนาดย่อมมากที่สุด ประกอบด้วย ความสามารถหลัก 
ความสามารถด้านการจัดการและความสามารถด้านการสื่อสารองค์การ ซึ่งสอดคล้องกับรูปแบบ
การพัฒนาสมรรถนะทางการบริหารของผู้บริหารระดับกลางในมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ
ที่เป็นองค์ประกอบสมรรถนะหลักทางการบริหารของ สมนึก ทองเอ่ียม (2550, หน้า 298) สอดคล้องกับ
รูปแบบสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีประสิทธิผลที่เป็นองค์ประกอบสมรรถนะของ
ผู้บริหารของ ชวนพิศ สิทธ์ิธาดา (2552, หน้า 229) และสอดคล้องกับรูปแบบภาวะผู้ นํา
การติดต่อสื่อสารของ Deborah (J. Barrett, 2008, p. 5) เพราะรูปแบบทั่วไปของการพัฒนา
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สมรรถนะหลักทางการบริหารของ คุณสมนึก ทองเอ่ียม มี 4 รูปแบบ คือ ด้านความรอบรู้ทางการบริหาร 
ด้านการบริหารงานมุ่งผลสัมฤทธิ์ ด้านการบริหารคน และด้านการพัฒนาตนเอง สอดคล้องกับ
ผลการวิจัยสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีประสิทธิผล ของคุณชวนพิศ สิทธิ์ธาดา 
ซึ่งประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ คือ สมรรถนะด้านวิชาชีพ สมรรถนะด้านภาวะผู้นํา สมรรถนะด้านหน้าที่ 
สมรรถนะด้านบุคคล และสมรรถนะด้านการบังคับบัญชา และสอดคล้องกับรูปแบบภาวะผู้นํา
การติดต่อสื่อสารของ Barrett ซึ่งประกอบด้วย ความสามารถหลัก ความสามารถในการจัดการ และ
ความสามารถติดต่อสื่อสาร 
 5.2.2 องค์ประกอบสมรรถนะของผู้นําในองค์การของธุรกิจรับเหมาบริการขนาดกลาง
และขนาดย่อม  
 การศึกษาองค์ประกอบสมรรถนะของผู้นําในองค์การของธุรกิจรับเหมาบริการขนาดกลาง
และขนาดย่อม พบว่าสมรรถนะของผู้นําในองค์การของธุรกิจรับเหมาบริการขนาดกลางและขนาดย่อม
มี 3 องค์ประกอบ คือ 1. ความสามารถหลัก 2. ความสามารถด้านการจัดการ และ 3. ความสามารถ
ด้านการสื่อสารองค์การ ซึ่งองค์ประกอบสมรรถนะด้านความสามารถหลัก สอดคล้องกับแนวคิดของ 
สมนึก ทองเอ่ียม (2550, หน้า 298) โดยดําเนินการพัฒนาสมรรถนะหลักทางการบริหารเป็นการนําเสนอ
แนวทางการนําแบบของการพัฒนาสมรรถนะหลักทางการบริหารไปดําเนินการพัฒนา และ
ยังสอดคล้องกับ ชวนพิศ สิทธิ์ธาดา (2552, หน้า 229-232) ได้ศึกษาการแบ่งสมรรถนะออกเป็น
3 กลุ่มหลักๆ ได้แก่ 1) สมรรถนะหลัก 2) สมรรถนะด้านบริหารจัดการ 3) สมรรถนะด้านวิชาชีพและ
สอดคล้องกับองค์การการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมแห่งชาติของออสเตรียซึ่งได้แบ่งสมรรถนะออกเป็น 
3 ประเภท ได้แก่ 1) สมรรถนะด้านการบริหารจัดการ 2) สมรรถนะทั่วไปหรือสมรรถนะหลัก 
3) สมรรถนะด้านเทคนิคหรือหน้าที่ เป็นต้น องค์ประกอบสมรรถนะด้านความสามารถด้านการจัดการ 
ยังสอดคล้องกับ ชวนพิศ สิทธ์ิธาดา เช่นเดียวกับสมรรถนะด้านความสามารถหลักและสมรรถนะ
ความสามารถด้านการสื่อสารองค์การ สอดคล้องกับ Deborah (J. Barrett, 2008, p. 5) ซึ่งเป็นรูปแบบ
ภาวะผู้นําการติดต่อสื่อสารประกอบด้วย สมรรถนะหลักหรือความสามารถหลัก ความสามารถ
ในการติดต่อสื่อสารด้านการจัดการและความสามารถด้านการติดต่อสื่อสารองค์การ  
 5.2.3 รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะของผู้นําในองค์การของธุรกิจรับเหมาบริการขนาดกลาง
และขนาดย่อม 
 รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะด้านการติดต่อสื่อสารของผู้นําในองค์การของธุรกิจรับเหมาบริการ
ขนาดกลางและขนาดย่อมมีส่วนประกอบที่สําคัญของการติดต่อสื่อสารภายในองค์การท่ีประกอบด้วย
กระบวนการสื่อสาร รูปแบบเส้นทางของการติดต่อสื่อสาร ระดับหรือประเภทของการติดต่อสื่อสาร 
และสมรรถนะหรือความสามารถด้านการติดต่อสื่อสารที่มีความสําคัญในทุกด้านประกอบด้วย
ความสามารถหลัก (core competencies–CC) มีองค์ประกอบคือการวิเคราะห์ผู้ฟังและกลยุทธ์
การสื่อสาร (audience analysis and communication strategies–A) ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎี
เชิงระบบของ ธนวดี บุญลือ (2539, หน้า 474) เพราะสามารถวิเคราะห์เน้ือหาของการสื่อสารได้ และ
ยังสอดคล้องกับด้านความเข้าใจในสาระสําคัญของข่าวสารของ เบญจมาศ รักษาพรสวรรค์ (2548, 
หน้า 179) การสื่อสารเป็นลายลักษณ์อักษร (writing communication–W) สอดคล้องกับ มาลัยภรณ์ 
บุตรดี (2550, หน้า 188) เน่ืองจากวิธีการติดต่อเป็นลายลักษณ์อักษรมีการตัดสินใจที่ขึ้นอยู่กับ
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วัตถุประสงค์ในการสื่อสารเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานที่ทุกคนในองค์การต้องปฏิบัติตาม การสื่อสาร
ด้วยคําพูด (word communication–W) สอดคล้องกับแนวคิดเก่ียวกับหลักสูตรการพูดเพ่ือการสื่อสาร
ของ Van Zummeren (James I, 2004, หน้า 105) เพราะคําพูดของผู้นํานั้นสื่อถึงศักยภาพของ
ตัวตนผู้นําเองและการสื่อสารพูดคุยในกลุ่มใหญ่และกลุ่มย่อยมีความสําคัญมาก การสื่อสารด้วยภาพ 
(visual communication–V) สามารถสร้างความหมายและรูปแบบข้อความท่ีมีประสิทธิภาพ เน่ืองจาก
การสื่อให้ผู้รับสารเข้าใจเป็นสิ่งที่ต้องแสดงให้เห็นถึงความเข้าใจตรงกันในเน้ือหาที่ต้องการสื่อด้วยภาพ 
และการตระหนักถึงการใช้ภาพหรือกราฟฟิกของผู้นําในองค์การมีความสําคัญในการสื่อสารด้วยภาพ 
ความสามารถด้านการจัดการ (management competencies–MC) มีองค์ประกอบคืออุปนิสัยหรือ
ภาพลักษณ์ (character or image–C) สอดคล้องกับ Nesmith (Mary Jo Elizabeth, 2004, หน้า 122) 
เร่ืองมาตรฐานการรับรู้ของหัวหน้างานการสื่อสารและแนวโน้มของหัวหน้างานในหลักสูตรการสื่อสาร
ระหว่างบุคคล โดยบุคลิกภาพของผู้สอนสามารถสะท้อนได้จากผู้เรียนซึ่งมีความเก่ียวข้องกันกับ
อุปนิสัย เน่ืองจากอุปนิสัยหรือภาพลักษณ์เป็นคุณลักษณะพ้ืนฐานของผู้นําจะแสดงออกถึงบุคลิกลักษณะ
ที่เป็นตัวตนที่แท้จริง ฉะน้ันความเข้าใจความคิดของผู้อื่นที่มีต่อตนเองจึงต้องออกมาจากภายในและ
แสดงออกมาให้เห็นได้ รวมถึงการสร้างแรงบันดาลใจแก่ผู้อ่ืนให้เกิดความไว้วางใจ ผู้นําจึงต้องมีอุปนิสัย
หรือภาพลักษณ์ที่น่าไว้วางใจด้วย ซึ่งสอดคล้องกับหลักของผู้ที่จะเป็นนักสื่อสารช้ันเลิศที่จะต้องเช่ียวชาญ
ของ จินเจอร์ (ลาพิด-บ็อกดา, 2552, หน้า 1) ความฉลาดทางอารมณ์ (emotional intelligence–E) 
สอดคล้องกับ มุกดา ศรียงค์ และคนอ่ืนๆ (2550, หน้า 26) ได้ศึกษาปัจจัยภายในบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการสร้างความสําเร็จให้องค์การ เนื่องจากความเฉลียวฉลาดทางอารมณ์ สามารถทํานาย
พฤติกรรมการสร้างความสําเร็จให้องค์การได้ร้อยละ 81 และจากการที่ผู้นํามีการพิจารณา ไตร่ตรอง
และให้ความสนใจหรือให้ความสําคัญกับผู้อ่ืนเป็นหลักของการบริหารจัดการที่ดี วัฒนธรรมการเรียนรู้ 
(culture of learning–C) สอดคล้องกับเรดดินที่เชื่อว่าผู้นํามีพฤติกรรมที่แตกต่างกันของเรดดิน 
(Reddin, William J., 1970, p. 205) เน่ืองจากผู้นํามีวัฒนธรรมการเรียนรู้ของตนเองที่แตกต่างกัน 
การส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองของผู้นําในองค์การมีความสําคัญมาก การสื่อสาร
ในทีม (team communication –T) สอดคล้องกับ สุพจน์ แสงเงิน (2550, หน้า 177) เนื่องจาก
การพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างความเป็นผู้นําสําหรับสมาชิกองค์กรบริหารส่วนตําบล
จังหวัดนนทบุรี เน้นคุณลักษณะความเป็นผู้นําด้านการทํางานร่วมกันเป็นทีม เพราะทําให้ทักษะ
การติดต่อสื่อสารเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น และความสามารถด้านการสื่อสาร (organizational 
communication competencies–OC) มีองค์ประกอบคือการพัฒนากลยุทธ์การสื่อสารภายใน
องค์การ (strategies developing on communication within organizations–S) สอดคล้องกับ 
Deborah (J. Barrett, 2008, p. 5) เพราะการที่ผู้นํายึดหลักความสําเร็จตามเป้าหมายขององค์การ 
จึงต้องมีการพัฒนากลยุทธ์ด้านการสื่อสารอยู่เสมอ และยังเป็นพลังขับเคลื่อนให้คนในองค์การ
มีความแข็งแกร่งเพ่ือส่งผลถึงประสิทธิผลขององค์การ การพัฒนาวิสัยทัศน์ (vision development–V) 
ก็สอดคล้องกับ Deborah เช่นเดียวกัน เพราะขณะที่ผู้นําอยู่ในระดับที่สูงขึ้นขององค์การจะเกิด
การเปลี่ยนแปลงและเกิดการพัฒนาวิสัยทัศน์ขึ้น การจัดการภาพลักษณ์องค์การ (image management 
of the organization–I) เนื่องจากภาพลักษณ์ขององค์การมีความสําคัญมากในการดําเนินธุรกิจ 
เป็นสิ่งแรกที่ลูกค้าหรือคู่แข่งขันทางการค้าได้เห็น ซึ่งบางครั้งการตัดสินใจของบุคคลภายนอก
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อาจเกิดขึ้นได้ทันทีจากภาพลักษณ์ขององค์การ การรับมือกับสถานการณ์วิกฤตการสื่อสาร (coping 
with communication crisis เนื่องจากความเจริญก้าวหน้าในทุกๆด้านของโลกทําให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา วิกฤตการณ์ต่างๆ ก็เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาเช่นเดียวกัน ผู้นําจึงจําเป็นต้อง
นําเทคโนโลยีหรือเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับสถานการณ์วิกฤตการณ์ทางการสื่อสารต่างๆ 
ที่อาจเกิดขึ้นได้ 
 ผลการประเมินรูปแบบสมรรถนะด้านการติดต่อสื่อสารของผู้นําในองค์การของธุรกิจ
รับเหมาบริการขนาดกลางและขนาดย่อม พบว่าความเป็นประโยชน์ ความเป็นไปได้ ความเหมาะสม
และความถูกต้องครอบคลุมภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ทั้งน้ีอาจเนื่องมาจากการพัฒนารูปแบบ
สมรรถนะด้านการติดต่อสื่อสารของผู้นําในองค์การของธุรกิจรับเหมาบริการขนาดกลางและขนาดย่อม 
สามารถสื่อให้ผู้ใช้เข้าใจรูปแบบและแนวทางในการปฏิบัติ ดังน้ันผู้นําในองค์การมีโอกาสในการประยุกต์
ความสามารถหลัก ความสามารถด้านการจัดการและความสามารถด้านการสื่อสารองค์การไปสู่
การปฏิบัติเพ่ือแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นทําให้องค์การ มีผู้นําที่มีความพร้อมมากท่ีสุดสําหรับการแข่งขันกับ
องค์การคู่แข่งทางการค้า   
 
5.3 ข้อเสนอแนะ              
 
 5.3.1 ข้อเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัยไปใช ้
  1) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
   (1) องค์การธุรกิจรับเหมาบริการขนาดกลางและขนาดย่อมควรกําหนดนโยบาย
หรือวิสัยทัศน์เก่ียวกับการการพัฒนาสมรรถนะด้านการติดต่อสื่อสารของผู้นําในองค์การธุรกิจของตน 
    (2) องค์การธุรกิจรับเหมาบริการขนาดกลางและขนาดย่อมควรมีนโยบายส่งเสริม 
การจัดการสัมมนาโดยนํารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะด้านการติดต่อสื่อสารของผู้นําในองค์การธุรกิจ
รับเหมาบริการขนาดกลางและขนาดย่อมไปประยุกต์ใช้เพ่ือพัฒนาสมรรถนะของผู้นําองค์การ 
   (3) องค์การธุรกิจรับเหมาบริการขนาดกลางและขนาดย่อมควรส่งเสริมให้ผู้นํา
ทุกระดับในองค์การของตนได้มีโอกาสพัฒนาสมรรถนะด้านการติดต่อสื่อสารของตนด้วยการจัดให้ไป
ศึกษาดูงานองค์การธุรกิจหรือสถานประกอบการที่เป็นแบบอย่างที่ดี (best practice)  
  2) ข้อเสนอแนะสําหรับการประยุกต์ใช้ผลการวิจัย 
   (1) จากการศึกษาพบว่ามีปัญหาสมรรถนะหรือความสามารถด้านการติดต่อสื่อสาร
ของผู้นําในองค์การธุรกิจรับเหมาบริการขนาดกลางและขนาดย่อมมากที่สุด ดังน้ันจึงควรมีการพัฒนา
สมรรถนะด้านการติดต่อสื่อสารของผู้นําในองค์การธุรกิจรับเหมาบริการขนาดกลางและขนาดย่อม
ให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ทั้งน้ีเพ่ือให้มีการติดต่อสื่อสารทั้งภายในและภายในนอกองค์การธุรกิจฯ 
ดําเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
   (2) องค์การธุรกิจอ่ืนที่มีบริบทใกล้เคียงกันสามารถนํารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะ
ด้านการติดต่อสื่อสารของผู้นําในองค์การของธุรกิจรับเหมาบริการขนาดกลางและขนาดย่อมไปประยุกต์ใช้
ในการพัฒนาสมรรถนะด้านการติดต่อสื่อสารของผู้นําให้สอดคล้องกับสภาพการณ์แวดล้อมในองค์การ
ของตน 
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 5.3.2 ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
  1) ควรมีการศึกษาและพัฒนาเกณฑ์การประเมินองค์ประกอบสมรรถนะ
ด้านการติดต่อสื่อสารของผู้นําในองค์การของธุรกิจรับเหมาบริการขนาดกลางและขนาดย่อม 
ให้เป็นที่ยอมรับและนําไปใช้กันอย่างกว้างขวางมากข้ึน  
  2) ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะด้านการติดต่อสื่อสาร
ของผู้นําในองค์การทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพ่ือศึกษาข้อดีและข้อด้อยของรูปแบบการพัฒนา
สมรรถนะด้านการติดต่อสื่อสารของผู้นําในองค์การ และนําผลการศึกษาไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนา
รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะด้านการติดต่อสื่อสารของผู้นําในองค์การให้เป็นที่ยอมรับทั้งในและ
ต่างประเทศต่อไป 
  3) ควรมีการวิจัยและพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างสมรรถนะของผู้นําในองค์การ
ธุรกิจรับเหมาบริการขนาดกลางและขนาดย่อมในด้านอ่ืนๆ เป็นต้นว่า ด้านชุมชนสัมพันธ์ ด้านสิ่งแวดล้อม 
และสุขภาวะขององค์การ 
  4) ควรมีการศึกษาและพัฒนาเกณฑ์การคัดเลือกผู้นําในองค์การโดยมุ่งเน้นคุณสมบัติ
ด้านการติดต่อสื่อสารของผู้นําองค์การให้มากย่ิงขึ้น 




