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บทคัด้ย่อ
การวิิ จัั ย นี้้� มี้ วิั ต ถุุ ป็ ระสงค์ เ พ่� อ ศึึ ก ษาการเป็ิ ด้ รั บ ข้้ อ มีู ล ข้่ า วิสาร บรรยากาศึการส่� อ สาร
สัมีพันี้ธีภาพระห้วิ่างบุคคล และการเข้้าร่วิมีกิจักรรมีข้ององค์กรในี้องค์กรภาครัฐและองค์กรภาคธีุรกิจั
เอกชินี้ โด้ยใชิ้วิธีิ ก้ ารวิิจัยั เชิิงป็ริมีาณ เก็บข้้อมีูลจัากแบบสอบถุามีออนี้ไลนี้์จัากกลุมี่ ตัวิอย่าง จัำานี้วินี้ 400 คนี้
ผ่ลวิิจััยพบวิ่า กลุ่มีตัวิอย่างเป็ิด้รับข้้อมีูลข้่าวิสารเก้�ยวิกับกิจักรรมีข้ององค์กรบ่อยครั�งมีาก โด้ย
เป็ิด้รับจัากเพ่�อนี้ร่วิมีงานี้และเป็ิด้รับเนี้่�อห้าเก้�ยวิกับกิจักรรมีพัฒนี้าบุคลากรมีากท้�สุด้ มี้ควิามีคิด้เห้็นี้ต่อ
บรรยากาศึการส่�อสารภายในี้องค์กรเป็็นี้เชิิงบวิกมีาก โด้ยมี้ควิามีคิด้เห้็นี้มีากท้�สุด้ในี้ด้้านี้การสนี้ับสนีุ้นี้
ชิ่วิยเห้ล่อกันี้ มี้สมีั พันี้ธีภาพระห้วิ่างบุคคลท้ด้� ้ โด้ยเฉพาะในี้ด้้านี้การให้้ควิามีชิ่วิยเห้ล่อซื้ึง� กันี้และกันี้ และเข้้าร่วิมี
กิจักรรมีข้ององค์กรบ่อยครัง� มีาก โด้ยเข้้าร่วิมีกิจักรรมีสานี้สัมีพันี้ธี์บคุ ลากรบ่อยครัง� มีากกวิ่ากิจักรรมีพัฒนี้าบุคลากร
บรรยากาศึการส่�อสารภายในี้องค์กรภาครัฐแตกต่างจัากองค์กรภาคธีุรกิจัเอกชินี้ โด้ยบรรยากาศึการ
ส่อ� สารในี้ด้้านี้การส่อ� สารอย่างเป็ิด้เผ่ยจัากผู่บ้ งั คับบัญชิาสูผ่่ ใู้ ต้บงั คับบัญชิา และด้้านี้การรับฟังควิามีคิด้เห้็นี้
จัากผู่ป็้ ฏิบตั งิ านี้ในี้องค์กรภาคธีุรกิจัเอกชินี้เป็็นี้เชิิงบวิกมีากกวิ่า ส่วินี้การเป็ิด้รับข้้อมีูลข้่าวิสารภายในี้องค์กร
และสัมีพันี้ธีภาพระห้วิ่างบุคคลข้องบุคลากรในี้องค์กรภาครัฐและองค์กรภาคธีุรกิจัเอกชินี้ พบวิ่าไมี่แตกต่างกันี้
การเป็ิด้รับข้้อมีูลข้่าวิสาร บรรยากาศึการส่อ� สาร และสัมีพันี้ธีภาพระห้วิ่างบุคคล มี้ควิามีสัมีพันี้ธี์กบั การ
เข้้าร่วิมีกิจักรรมีข้ององค์กร โด้ยบุคลากรท้เ� ป็ิด้รับข้้อมีูลข้่าวิสารมีาก มี้ควิามีคิด้เห้็นี้ต่อบรรยากาศึการส่อ� สาร
เป็็นี้เชิิงบวิกมีาก และมี้สัมีพันี้ธีภาพระห้วิ่างบุคคลเป็็นี้เชิิงบวิกมีาก จัะมี้การเข้้าร่วิมีกิจักรรมีข้ององค์กรมีาก
คำาสื่ำาคัญ: การเป็ิด้รับข้้อมีูลข้่าวิสาร, บรรยากาศึการส่อ� สาร, สัมีพันี้ธีภาพระห้วิ่างบุคคล, การเข้้าร่วิมีกิจักรรมีข้ององค์กร
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Abstract
The objective of this research is to study information exposure, communication climate, interpersonal
relationship and participation in organization activities in government and business organizations.
Quantitative survey research was done with data collected by online questionnaire from 400 samples.
Results show that samples were exposed to information about organization activities
very frequently, with the most exposed from colleagues and on content about personnel development activities. Samples had highly positive opinions on organizational communication
climate, with the highest being for supportiveness. Samples had good interpersonal relationship, especially in terms of mutual help. Samples participated very frequently in organization
activities, more often in personnel relationship activities than personnel development activities.
Organizational communication climate in government organizations is different from business organizations. Communication climate in terms of openness in downward communication and listening in upward
communication in business organizations were more positive. There was no difference in information exposure
in organization and interpersonal relationship of personnel in government and business organizations.
Information exposure in organization, organizational communication climate and interpersonal relationship
were positively correlated to participation in organization activities. Personnel highly exposed to information
about organization activities, had highly positive opinions on organizational communication climate and
had positive interpersonal relationship will also have a high level of participation in organization activities.
Keywords: Information Exposure, Communication Climate, Interpersonal Relationship, Participation
in Organization Activities
บทนำา
ทรัพยากรบุคคลเป็็นี้ป็ัจัจััยสำาคัญในี้การข้ับเคล่�อนี้องค์กร การท้�องค์กรจัะป็ระสบควิามีสำาเร็จัได้้นี้�ันี้
ต้องอาศึัยการมี้ส่วินี้ร่วิมีข้องบุคลากรในี้การด้ำาเนี้ินี้งานี้ห้ร่อกิจักรรมีต่างๆ เมี่�อสมีาชิิกในี้องค์กรป็ฏิบัติห้นี้้า
ท้�ได้้อย่างมี้ป็ระสิทธีิภาพ ย่อมีส่งผ่ลให้้องค์กรป็ระสบควิามีสำาเร็จัตามีเป็้าห้มีายท้�กำาห้นี้ด้ไวิ้ การจััด้กิจักรรมี
สำาห้รับบุคลากรถุ่อเป็็นี้กระบวินี้การห้นี้ึ�งในี้การจััด้การทรัพยากรมีนีุ้ษย์ เป็็นี้ห้นี้้าท้�ข้องผู่้บริห้ารและ
ผู่้ท้�มี้ห้นี้้าท้�เก้�ยวิกับงานี้ด้้านี้บุคลากรข้ององค์กรท้�ต้องด้ำาเนี้ินี้การพัฒนี้าให้้บุคลากรมี้ศึักยภาพท้�เห้มีาะสมี
ในี้การป็ฏิบตั งิ านี้ ธีำารงรักษาให้้สมีาชิิกข้ององค์กรมี้คณ
ุ ภาพชิ้วิติ การทำางานี้ท้ด้� ้ และมี้ควิามีรูส้ กึ เป็็นี้ส่วินี้ห้นี้ึง�
ข้ององค์กร การจััด้การทรัพยากรมีนีุ้ษย์นี้นี้�ั มี้วิตั ถุุป็ระสงค์ทจั้� ะตอบสนี้องควิามีต้องการระด้ับต่างๆ ข้องบุคลากร
ตั�งแต่ควิามีต้องการพ่�นี้ฐานี้ไป็จันี้ถุึงควิามีต้องการในี้ระด้ับสูง ซื้ึ�งล้วินี้มี้ส่วินี้ชิ่วิยส่งเสริมีคุณภาพชิ้วิิต
การทำางานี้และมีาตรฐานี้การครองชิ้พข้องบุคคลให้้ด้้ข้�ึนี้ (ณัฏฐพันี้ธี์ เข้จัรนี้ันี้ทนี้์, 2545) ผู่้บริห้าร
จัึงต้องคำานี้ึงถุึงควิามีต้องการข้องสมีาชิิกในี้การพิจัารณาจััด้กิจักรรมีสำาห้รับบุคลากร เพ่�อให้้บรรลุตามี
วิัตถุุป็ระสงค์ข้องการจััด้กิจักรรมีนี้ั�นี้ๆ ในี้การวิิจััยนี้้� ผู่้วิิจััยเล็งเห้็นี้ควิามีสำาคัญข้องการจััด้กิจักรรมี
เพ่�อตอบสนี้องควิามีต้องการข้องบุคลากรตามีทฤษฎี้ข้อง Alderfer (1969) ซื้ึ�งนี้อกจัากควิามีต้องการ
ทางด้้านี้ร่างกายท้มี� ค้ วิามีจัำาเป็็นี้ต่อการด้ำารงชิ้วิติ แล้วิ ควิามีต้องการทางสังคมีและควิามีต้องการเติบโตห้ร่อ
ควิามีสำาเร็จัในี้ชิ้วิิตเป็็นี้ส่วินี้สำาคัญท้�ต้องได้้รับการตอบสนี้องเชิ่นี้เด้้ยวิกันี้ ผู่้วิิจััยจัึงศึึกษากิจักรรมี
พัฒนี้าบุคลากร และกิจักรรมีสานี้สัมีพันี้ธี์บคุ ลากร ซื้ึง� เป็็นี้กิจักรรมีท้ส� ามีารถุพัฒนี้าบุคลากรให้้มีศึ้ กั ยภาพไป็พร้อมีๆ กับ
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การมี้ควิามีสัมีพันี้ธี์ทด้�้ ร้ ะห้วิ่างสมีาชิิกในี้องค์กร รวิมีถุึงป็ัจัจััยท้เ� ก้ย� วิข้้องกับพฤติกรรมีข้องบุคลากรในี้การเข้้าร่วิมี
กิจักรรมีด้ังกล่าวิ เพ่อ� เป็็นี้แนี้วิทางในี้การสนี้ับสนีุ้นี้การเข้้าร่วิมีกิจักรรมีท้จั� ะชิ่วิยพัฒนี้าทรัพยากรบุคคลในี้องค์กรได้้ตอ่ ไป็
การส่�อสารภายในี้องค์กรมี้ควิามีสำาคัญต่อการมี้ส่วินี้ร่วิมีข้องบุคลากร ส่�อและเนี้่�อห้าข้่าวิสาร
เป็็นี้องค์ป็ระกอบห้นี้ึ�งท้�ชิ่วิยให้้การส่�อสารภายในี้องค์กรป็ระสบควิามีสำาเร็จั ข้่าวิสารเป็็นี้ป็ัจัจััย
สำาคัญต่อการตัด้สินี้ใจัข้องมีนีุ้ษย์ บุคคลจัึงเป็ิด้รับข้่าวิสารเมี่�อมี้ควิามีต้องการข้้อมีูลเพ่�อป็ระกอบการ
ตัด้สินี้ใจัในี้การด้ำาเนี้ินี้กิจักรรมีต่างๆ (อิศึเรศึ คำาแห้ง, 2553) ในี้ข้ณะท้� Pace and Faules (1994)
กล่าวิถุึงบรรยากาศึการส่�อสารภายในี้องค์กรวิ่ามี้ควิามีสำาคัญต่อการเพิ�มีผ่ลผ่ลิตข้ององค์กรมีากท้�สุด้
เนี้่�องจัากบรรยากาศึการส่�อสารจัะส่งผ่ลต่อควิามีพยายามีร่วิมีกันี้ห้ร่อควิามีสำาเร็จัร่วิมีกันี้ข้องสมีาชิิกในี้
องค์กร ส่วินี้ Schultz (1960) ได้้อธีิบายพฤติกรรมีระห้วิ่างบุคคลวิ่า มีนีุ้ษย์ย่อมีต้องการติด้ต่อ มี้
ควิามีเก้ย� วิข้้องสัมีพันี้ธี์กบั ผู่อ้ นี้่� เป็็นี้ควิามีต้องการพ่นี้� ฐานี้ท้จั� าำ เป็็นี้และเป็็นี้ควิามีสัมีพันี้ธี์อนี้ั ก่อให้้เกิด้ควิามีพึงพอใจั
ด้ั ง นี้ั� นี้ ผู่ ้ วิิ จัั ย จัึ ง สนี้ใจัศึึ ก ษาควิามีสั มี พั นี้ ธี์ ข้ องการเป็ิ ด้ รั บ ข้้ อ มีู ล ข้่ า วิสารภายในี้องค์ ก ร
บรรยากาศึการส่�อสารภายในี้องค์กร สัมีพันี้ธีภาพระห้วิ่างบุคคล กับการเข้้าร่วิมีกิจักรรมีข้ององค์กร
โด้ยศึึกษาองค์กร 2 รูป็แบบ ค่อ องค์กรภาครัฐและองค์กรภาคธีุรกิจัเอกชินี้ ซื้ึง� ต่างมี้วิตั ถุุป็ระสงค์การด้ำาเนี้ินี้งานี้ท้�
แตกต่างกันี้และมี้ควิามีสำาคัญต่อการด้ำารงอยูข้่ องคนี้ในี้สังคมี โด้ยท้อ� งค์กรภาครัฐนี้ันี้� มี้วิตั ถุุป็ระสงค์เพ่อ� ให้้บริการแก่
สาธีารณะตามีภารกิจัข้องรัฐ (สำานี้ักงานี้คณะกรรมีการพัฒนี้าระบบราชิการ, 2558) ส่วินี้องค์กรภาคธีุรกิจั
เอกชินี้มี้วิัตถุุป็ระสงค์เพ่�อผ่ลิตสินี้ค้าและบริการเพ่�อตอบสนี้องควิามีต้องการข้องบุคคลและข้ับเคล่�อนี้
เศึรษฐกิจัข้องป็ระเทศึ ลักษณะ โครงสร้างและการบริห้ารจััด้การในี้องค์กรทั�ง 2 รูป็แบบอาจัเข้้ามีาเก้�ยวิข้้อง
กับตัวิแป็รท้ศึ� กึ ษาในี้งานี้วิิจัยั นี้้� และสามีารถุนี้ำาผ่ลการศึึกษามีาเป็็นี้แนี้วิทางให้้ผ่บู้ ริห้ารในี้องค์กรต่างๆ ได้้ใชิ้
ป็ระกอบการพิจัารณาวิางแผ่นี้การส่�อสารและสร้างบรรยากาศึการส่�อสารภายในี้องค์กร เพ่�อสนี้ับสนีุ้นี้ให้้
บุคลากรเข้้าร่วิมีกิจักรรมีข้ององค์กร รวิมีถุึงเป็็นี้แนี้วิทางสำาห้รับผู่บ้ ริห้ารในี้การเสริมีสร้างและพัฒนี้าควิามีสัมีพันี้ธี์
ระห้วิ่างบุคคลในี้องค์กร เพ่อ� ให้้เกิด้ควิามีพึงพอใจัและบรรยากาศึในี้การทำางานี้ท้ด้� ้ ทำาให้้บคุ ลากรเข้้าร่วิมีกิจักรรมี
ท้อ� งค์กรจััด้ข้ึนี้� ตลอด้จันี้ให้้ควิามีร่วิมีมี่อในี้การด้ำาเนี้ินี้งานี้อ่นี้� ๆ ซื้ึง� จัะส่งผ่ลต่อควิามีสำาเร็จัข้ององค์กรในี้ระยะยาวิ
วิัตถุปีระสื่งค์ของการวิิจ๊ัย
1. เพ่�อศึึกษาการเป็ิด้รับข้้อมีูลข้่าวิสารภายในี้องค์กร บรรยากาศึการส่�อสารภายในี้องค์กร
สัมีพันี้ธีภาพระห้วิ่างบุคคลในี้องค์กร และการเข้้าร่วิมีกิจักรรมีองค์กรข้ององค์กรภาครัฐและองค์กรภาคธีุรกิจัเอกชินี้
2. เพ่�อศึึกษาควิามีแตกต่างระห้วิ่างบุคลากรในี้องค์กรภาครัฐและองค์กรภาคธีุรกิจัเอกชินี้กับการเป็ิด้
รับข้้อมีูลข้่าวิสารภายในี้องค์กร
3. เพ่�อศึึกษาควิามีแตกต่างระห้วิ่างบุคลากรในี้องค์กรภาครัฐและองค์กรภาคธีุรกิจัเอกชินี้กับ
บรรยากาศึการส่�อสารภายในี้องค์กร
4. เพ่�อศึึกษาควิามีแตกต่างระห้วิ่างบุคลากรในี้องค์กรภาครัฐและองค์กรภาคธีุรกิจัเอกชินี้กับ
สัมีพันี้ธีภาพระห้วิ่างบุคคล
5. เพ่อ� ศึึกษาควิามีสัมีพันี้ธี์ระห้วิ่างการเป็ิด้รับข้้อมีูลข้่าวิสารภายในี้องค์กรกับการเข้้าร่วิมีกิจักรรมีข้ององค์กร
6. เพ่อ� ศึึกษาควิามีสัมีพันี้ธี์ระห้วิ่างบรรยากาศึการส่อ� สารภายในี้องค์กรกับการเข้้าร่วิมีกิจักรรมีข้ององค์กร
7. เพ่�อศึึกษาควิามีสัมีพันี้ธี์ระห้วิ่างสัมีพันี้ธีภาพระห้วิ่างบุคคลกับการเข้้าร่วิมีกิจักรรมีข้ององค์กร
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ทบทวินวิรรณกรรม
1. แนวิคิด้เกี�ยวิกับการสื่่�อสื่ารแล่ะการเปีิด้รับข้อม้ล่ข่าวิสื่ารภายในองค์กร
Berlo (1960) ได้้นี้ำาเสนี้อทฤษฎี้แบบจัำาลองการส่�อสาร เพ่�ออธีิบายกระบวินี้การส่�อสารข้อง
บุคคล ซื้ึ�งป็ระกอบด้้วิย ผู่้ส่งสาร ข้่าวิสาร ชิ่องทางส่�อสาร และผู่้รับสาร ข้้อมีูลข้่าวิสารภายในี้องค์กรเป็็นี้
เนี้่อ� ห้าสาระท้อ� งค์กรต้องการส่อ� สารไป็ยังสมีาชิิกในี้องค์กร ถุูกเร้ยบเร้ยงและจััด้ลำาด้ับเนี้่อ� ห้าอย่างเห้มีาะสมี
เพ่�อส่�อควิามีห้มีายตามีวิัตถุุป็ระสงค์ท้�ผู่้ส่งต้องการส่�อสารไป็ยังผู่้รับ เพ่�อให้้เกิด้ควิามีเข้้าใจัท้�ตรงกันี้
ส่วินี้ชิ่องทางการส่�อสารภายในี้องค์กรเป็็นี้ส่�อกลางท้�จัะนี้ำาข้้อมีูลข้่าวิสารไป็ส่งยังกลุ่มีเป็้าห้มีาย กิติมีา
สุรสนี้ธีิ (2544) ได้้อธีิบายไวิ้วิ่า สิ�งท้�มี้ควิามีสำาคัญต่อควิามีสำาเร็จัข้องการส่�อสารในี้เร่�องท้�เก้�ยวิกับส่�อค่อ
กลยุทธี์ในี้การใชิ้ส่�อข้องผู่้ส่งสารวิ่าจัะสามีารถุเล่อกใชิ้ส่�อได้้อย่างถุูกต้อง เห้มีาะสมีกับสถุานี้การณ์การ
ส่�อสารได้้ด้้มีากนี้้อยเพ้ยงใด้ ในี้การวิิจััยนี้้�ศึึกษาการเป็ิด้รับข้้อมีูลข้่าวิสารภายในี้องค์กรเก้�ยวิกับ
กิจักรรมีต่างๆ ท้อ� งค์กรจััด้ข้ึนี้� ซื้ึง� เป็็นี้กิจักรรมีท้ท� าำ การส่อ� สารเพ่อ� โนี้้มีนี้้าวิใจัและต้องการควิามีร่วิมีมี่อจัากบุคลากร
ตามีวิัตถุุป็ระสงค์ข้องกิจักรรมีซื้ึง� อาจัแตกต่างกันี้ไป็ โด้ยศึึกษาการเป็ิด้รับส่อ� ห้ร่อชิ่องทางและเนี้่อ� ห้าในี้การส่อ� สาร
2. แนวิคิด้เกี�ยวิกับบรรยากาศการสื่่�อสื่ารภายในองค์กร
Pace and Faules (1994) กล่าวิวิ่า บรรยากาศึการส่�อสารในี้องค์กรป็ระกอบด้้วิยการรับรู้
การป็ระเมีินี้ถุึงเห้ตุการณ์ห้ร่อสถุานี้การณ์ทางการส่�อสาร พฤติกรรมีและการตอบสนี้องต่อกันี้ข้อง
บุคคล ควิามีคาด้ห้วิัง ควิามีข้ัด้แย้งระห้วิ่างบุคคล และโอกาสก้าวิห้นี้้าในี้องค์กร บรรยากาศึการ
ส่�อสารมี้ควิามีสำาคัญต่อการเพิ�มีผ่ลผ่ลิตข้ององค์กรมีากท้�สุด้ เนี้่�องจัากจัะส่งผ่ลต่อควิามีพยายามี
ร่วิมีกันี้ห้ร่อควิามีสำาเร็จัร่วิมีกันี้ข้องสมีาชิิกในี้องค์กร ในี้การวิิจััยนี้้�ศึึกษาองค์ป็ระกอบข้องบรรยากาศึ
การส่�อสารภายในี้องค์กรตามีแนี้วิคิด้ข้อง Pace and Faules ซื้ึ�งแบ่งออกเป็็นี้ 6 ด้้านี้ ได้้แก่ ควิามีไวิ้วิางใจั
การมี้ส่วินี้ร่วิมีในี้การตัด้สินี้ใจั การสนี้ับสนีุ้นี้ชิ่วิยเห้ล่อกันี้ การส่�อสารอย่างเป็ิด้เผ่ยจัากผู่้บังคับบัญชิา
สู่ผู่้ใต้บังคับบัญชิา การรับฟังควิามีคิด้เห้็นี้จัากผู่้ป็ฏิบัติงานี้ และการคำานี้ึงถุึงเป็้าห้มีายในี้การป็ฏิบัติงานี้
สูงสุด้ เนี้่�องจัากเป็็นี้บรรยากาศึการส่�อสารในี้ด้้านี้บวิกท้�สนี้ับสนีุ้นี้ให้้เกิด้สภาพแวิด้ล้อมีท้�ด้้ในี้การทำางานี้
ร่วิมีกันี้ข้องสมีาชิิกในี้องค์กร ครอบคลุมีด้้านี้การส่�อสาร การมี้ส่วินี้ร่วิมี และควิามีสัมีพันี้ธี์ระห้วิ่างผู่้ร่วิมีงานี้
3. แนวิคิด้แล่ะทฤษฎีีเกี�ยวิกับสื่ัมพันธีภาพระห็วิ่างบุคคล่
Schultz (1960) ได้้นี้ำาเสนี้อทฤษฎี้สัมีพันี้ธีภาพระห้วิ่างบุคคลโด้ยอธีิบายวิ่า มีนีุ้ษย์ต้องการมีนีุ้ษย์
เนี้่�องจัากมีนีุ้ษย์ทุกคนี้อยู่ในี้สังคมี จัึงต้องมี้การป็รับตัวิให้้เข้้ากันี้ได้้กับเพ่�อนี้มีนีุ้ษย์และสิ�งแวิด้ล้อมี
รอบตัวิ โด้ยสัมีพันี้ธีภาพระห้วิ่างบุคคลนี้ั�นี้เกิด้จัากควิามีต้องการพ่�นี้ฐานี้ข้องบุคคลทั�งในี้ระด้ับ
พฤติกรรมีและควิามีรู้สึก Basford and Offermann (2012) ได้้ศึึกษาผ่ลกระทบข้องควิามีสัมีพันี้ธี์
ระห้วิ่างเพ่�อนี้ร่วิมีงานี้ท้�มี้ต่อแรงจัูงใจัและควิามีตั�งใจัคงอยู่ในี้งานี้ พบวิ่าควิามีสัมีพันี้ธี์ทางบวิกกับ
เพ่�อนี้ร่วิมีงานี้จัะเพิ�มีแรงจัูงใจัและควิามีตั�งใจัคงอยู่ในี้งานี้ข้องพนี้ักงานี้ได้้ โด้ยท้�พนี้ักงานี้ไมี่วิ่าจัะอยู่ในี้
ตำาแห้นี้่งงานี้สูงห้ร่อไมี่สูงก็ตามี จัะมี้แรงจัูงใจัสูงเมี่�อมี้ควิามีสัมีพันี้ธี์ท�้ด้้กับเพ่�อนี้ร่วิมีงานี้ Beyer and
Marshall (1981) อธีิบายสัมีพันี้ธีภาพระห้วิ่างบุคคลซื้ึ�งมี้ควิามีสำาคัญในี้การทำางานี้ร่วิมีกันี้ข้องบุคคลในี้
องค์กรวิ่าป็ระกอบไป็ด้้วิย 8 องค์ป็ระกอบ ได้้แก่ ควิามีมีั�นี้ใจัและควิามีไวิ้วิางใจั การให้้ควิามี
ชิ่วิยเห้ล่อซื้ึง� กันี้และกันี้ การให้้การสนี้ับสนีุ้นี้ซื้ึง� กันี้และกันี้ ควิามีเป็็นี้มีิตรและควิามีร่นี้� รมีย์ การทำางานี้ข้องกลุมี่
ท้มี� งุ่ เนี้้นี้ควิามีสำาเร็จัร่วิมีกันี้ การริเริมี� สร้างสรรค์ การติด้ต่อส่อ� สารระบบเป็ิด้ และควิามีเป็็นี้อิสระจัากการคุกคามี
ในี้การวิิจััยนี้้�ศึึกษาองค์ป็ระกอบข้องสัมีพันี้ธีภาพบุคคลตามีแนี้วิคิด้ด้ังกล่าวิ เนี้่�องจัากเป็็นี้แนี้วิคิด้ท้�อธีิบาย
องค์ป็ระกอบข้องสัมีพันี้ธีภาพระห้วิ่างบุคคลสอด้คล้องกับทฤษฎี้สัมีพันี้ธีภาพระห้วิ่างบุคคลข้อง Schultz
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4. แนวิคิด้แล่ะทฤษฎีีเกี�ยวิกับการเข้าร่วิมกิจ๊กรรมขององค์กร
Alderfer (1969) ได้้พฒ
ั นี้าทฤษฎี้การจัูงใจั ERG Theory โด้ยกล่าวิถุึงควิามีต้องการข้องมีนีุ้ษย์ 3 ลำาด้ับ
ได้้แก่ 1) Existence needs (E) ควิามีต้องการมี้ชิวิ้ ติ อยู่ 2) Relatedness needs (R) ควิามีต้องการทางสังคมี
และ 3) Growth needs (G) ควิามีต้องการเติบโต Arnolds and Boshoff (2002) ได้้ศึึกษาวิิจััยพบวิ่า ควิามี
พึงพอใจัในี้ควิามีต้องการตามีทฤษฎี้ ERG มี้อิทธีิพลเชิิงบวิกต่อควิามีเชิ่�อมีั�นี้ในี้ตนี้เองข้องผู่บ้ ริห้ารระด้ับสูง
และพนี้ักงานี้ระด้ับป็ฏิบัติการ ซื้ึ�งส่งผ่ลด้้ต่อป็ระสิทธีิภาพในี้การทำางานี้ข้องพนี้ักงานี้โด้ยวิัด้จัากควิามีตั�งใจั
ในี้การป็ฏิบัติงานี้ด้้วิย ผ่ลการศึึกษาจัึงเป็็นี้แนี้วิทางสำาคัญสำาห้รับผู่บ้ ริห้ารในี้การห้าวิิธี้ตอบสนี้องควิามีต้อง
การท้�สร้างแรงจัูงใจัให้้กับพนี้ักงานี้ เพ่�อเพิ�มีป็ระสิทธีิภาพการทำางานี้ข้องพนี้ักงานี้ได้้ ในี้การวิิจััยนี้้�จัึงศึึกษา
กิจักรรมีท้ส� ามีารถุตอบสนี้องควิามีต้องการข้องบุคลากรค่อ กิจักรรมีพัฒนี้าบุคลากรซื้ึ�งเป็็นี้กิจักรรมีท้จั� ัด้ข้ึนี้�
โด้ยมี้วิตั ถุุป็ระสงค์เพ่อ� พัฒนี้าทักษะ ควิามีรูค้ วิามีสามีารถุในี้การทำางานี้ข้องบุคลากร โด้ยศึึกษากิจักรรมีตามีท้�
ระวิิวิรรณ สัมีฤทธีิ� (2556) ได้้แบ่งป็ระเภทข้องการพัฒนี้าบุคลากรป็ระกอบด้้วิยกิจักรรมี 6 ด้้านี้ ได้้แก่
การฝ้ึกอบรมี การป็ระชิุมี/การสัมีมีนี้า การศึึกษาดู้งานี้ การศึึกษาต่อ การพัฒนี้าบุคลากรโด้ยกระบวินี้การ
ป็ฏิบัติงานี้ และการพัฒนี้าตนี้เอง ส่วินี้กิจักรรมีสานี้สัมีพันี้ธี์บุคลากรซื้ึ�งเป็็นี้กิจักรรมีท้�จััด้ข้ึ�นี้โด้ยมี้
วิัตถุุป็ระสงค์เพ่�อเสริมีสร้างควิามีสัมีพันี้ธี์ข้องสมีาชิิกในี้องค์กรนี้ั�นี้ ในี้การวิิจััยนี้้�ได้้แบ่งป็ระเภทข้องกิจักรรมี
สานี้สัมีพันี้ธี์บคุ ลากรตามีลักษณะข้องกิจักรรมี ได้้แก่ กิจักรรมีตามีเทศึกาลห้ร่อวิันี้สำาคัญต่างๆ กิจักรรมีการท่องเท้ย� วิ/
การพบป็ะสังสรรค์นี้อกพ่นี้� ท้� กิจักรรมีบำาเพ็ญป็ระโยชินี้์เพ่อ� สังคมี และกิจักรรมีตามีนี้โยบายการสร้างควิามีสัมีพันี้ธี์อนี้่� ๆ
5. แนวิคิด้เกี�ยวิกับร้ปีแบบองค์กร
องค์กรเป็็นี้ระบบสังคมีท้�เกิด้จัากการรวิมีตัวิกันี้ข้องบุคคลตั�งแต่ 2 คนี้ข้ึ�นี้ไป็ ท้�ตัด้สินี้ใจัเข้้ามีา
ร่วิมีมี่อและมี้ป็ฏิสัมีพันี้ธี์ระห้วิ่างกันี้ และกับสภาพแวิด้ล้อมีภายนี้อกอย่างเป็็นี้ระบบและมี้ข้อบเข้ต
ท้�ชิัด้เจันี้ เพ่�อทำางานี้ให้้บรรลุวิัตถุุป็ระสงค์ท้�ต้องการ โด้ยองค์กรต่างๆ จัะมี้องค์ป็ระกอบร่วิมีกันี้ 3 ป็ระการ
ค่อ 1) มี้ระบบและข้อบเข้ต มี้การจััด้ระบบควิามีสัมีพันี้ธี์ บทบาทข้องสมีาชิิก และระบบข้องอำานี้าจั
ห้นี้้าท้� และควิามีรับผ่ิด้ชิอบให้้กับสมีาชิิกข้ององค์กร 2) มี้เป็้าห้มีายซื้ึ�งถุูกกำาห้นี้ด้ในี้รูป็ข้องวิิสัยทัศึนี้์
กลยุทธี์ ห้ร่อวิัตถุุป็ระสงค์การด้ำาเนี้ินี้งานี้ โด้ยเป็้าห้มีายจัะมี้ระด้ับข้องควิามีครอบคลุมีและควิามีชิัด้เจันี้ท้�
แตกต่างกันี้ 3) มี้สมีาชิิกซื้ึ�งจัะมี้ควิามีเข้้าใจัและสำานี้ึกในี้บทบาท ห้นี้้าท้� ควิามีสัมีพันี้ธี์ และควิามีผู่กพันี้กันี้
ในี้ฐานี้ะท้เ� ป็็นี้ส่วินี้ห้นี้ึง� ข้ององค์กร (ณัฏฐพันี้ธี์ เข้จัรนี้ันี้ทนี้์ และ ฉัตยาพร เสมีอใจั, 2556) ในี้การวิิจัยั นี้้ศึ� กึ ษา
บุคลากรท้�สังกัด้ในี้องค์กรภาครัฐท้�เป็็นี้ส่วินี้ราชิการ ซื้ึ�งเป็็นี้ห้นี้่วิยงานี้ท้�รับผ่ิด้ชิอบการให้้บริการสาธีารณะ
ทางป็กครอง ซื้ึ�งเป็็นี้ภารกิจัห้ลักข้องรัฐ เป็็นี้ห้นี้่วิยงานี้ท้�ให้้บริการทั�วิไป็และไมี่แสวิงห้ากำาไร (สำานี้ักงานี้
คณะกรรมีการพัฒนี้าระบบราชิการ, 2558) และองค์กรภาคธีุรกิจัเอกชินี้ท้มี� วิ้ ตั ถุุป็ระสงค์ข้ององค์กรในี้การมีุง่
แสวิงห้ากำาไร ซื้ึง� ป็ระกอบด้้วิยองค์กรธีุรกิจัและผู่ป็้ ระกอบธีุรกิจัในี้ด้้านี้ต่างๆ ทัง� ด้้านี้การผ่ลิต การค้า การตลาด้
และการบริการ (สมีพร เทพสิทธีา, 2544) เพ่อ� นี้ำามีาอภิป็รายผ่ลเก้ย� วิกับองค์กรท้ผ่� ตู้ อบแบบสอบถุามีสังกัด้อยู่
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กรอบแนวิคิด้การวิิจ๊ัย

วิิธีีด้ำาเนินการวิิจ๊ัย
การวิิจัยั นี้้เ� ป็็นี้การวิิจัยั เชิิงป็ริมีาณในี้รูป็แบบการวิิจัยั เชิิงสำารวิจั โด้ยใชิ้แบบสอบถุามีเป็็นี้เคร่อ� งมี่อในี้การวิิจัยั
และเก็บรวิบรวิมีข้้อมีูลด้้วิยวิิธีก้ ารสำารวิจัทางออนี้ไลนี้์ ตัง� แต่เด้่อนี้เมีษายนี้ - พฤษภาคมี 2565 ป็ระชิากรท้ใ� ชิ้ในี้การวิิจัยั
ค่อ บุคลากรท้ท� าำ งานี้ในี้องค์กรภาครัฐและองค์กรภาคธีุรกิจัเอกชินี้ จัำานี้วินี้ 400 คนี้ เล่อกตัวิอย่างแบบไมี่ใชิ้
ห้ลักควิามีนี้่าจัะเป็็นี้ แบบโควิตา (Quota Sampling) โด้ยกำาห้นี้ด้จัำานี้วินี้ตัวิอย่างในี้แต่ละกลุมี่ กลุมี่ ละเท่าๆ
กันี้ตามีรูป็แบบองค์กรท้�กลุ่มีตัวิอย่างสังกัด้อยู่ ได้้แก่ องค์กรภาครัฐและองค์กรภาคธีุรกิจัเอกชินี้
กลุมี่ ละ 200 คนี้ จัากนี้ันี้� เล่อกตัวิอย่างโด้ยสมีัครใจั (Volunteer Sampling) โด้ยเชิิญชิวินี้ให้้กลุมี่ ตัวิอย่างเข้้าร่วิมี
การสำารวิจัและตั�งคำาถุามีคัด้กรองเพ่�อคัด้เล่อกตัวิอย่างท้�เป็็นี้บุคลากรท้�ทำางานี้ในี้องค์กรภาครัฐและ
องค์กรภาคธีุรกิจัเอกชินี้
ผู่้วิิจััยทด้สอบคุณภาพข้องแบบสอบถุามีซื้ึ�งเป็็นี้เคร่�องมี่อท้�ใชิ้ในี้การวิิจััยด้้วิยการทด้สอบควิามี
เท้�ยงตรงข้องเนี้่�อห้า (Content Validity) โด้ยเสนี้อผู่้ทรงคุณวิุฒิพิจัารณาตรวิจัสอบควิามีครอบคลุมีข้อง
เนี้่�อห้า โครงสร้าง และภาษา และการทด้สอบควิามีเชิ่�อมีั�นี้ (Reliability) โด้ยนี้ำาแบบสอบถุามีไป็ทด้ลองใชิ้
(Pre-test) กับผู่้ท้�มี้ลักษณะคล้ายคลึงกับกลุ่มีตัวิอย่าง จัำานี้วินี้ 30 ชิุด้ เพ่�อทด้สอบควิามีนี้่าเชิ่�อถุ่อข้อง
แบบสอบถุามีโด้ยใชิ้วิิธี้การห้าค่าสัมีป็ระสิทธีิ�อัลฟา (α) ข้องครอนี้บาค (Cronbach’s Alpha Coefficient)
ผ่ลการทด้สอบควิามีเชิ่อ� มีันี้� พบวิ่า การเป็ิด้รับข้้อมีูลข้่าวิสารภายในี้องค์กรโด้ยรวิมี ได้้คา่ ควิามีเชิ่อ� มีันี้� 0.806
บรรยากาศึการส่�อสารภายในี้องค์กรโด้ยรวิมี ได้้ค่าควิามีเชิ่�อมีั�นี้ 0.947 สัมีพันี้ธีภาพระห้วิ่างบุคคลโด้ยรวิมี
ได้้ค่าควิามีเชิ่�อมีั�นี้ 0.952 และการเข้้าร่วิมีกิจักรรมีข้ององค์กรโด้ยรวิมี ได้้ค่าควิามีเชิ่�อมีั�นี้ 0.897
การวิิจััยนี้้�วิิเคราะห้์ข้้อมีูลโด้ยใชิ้สถุิติเชิิงพรรณนี้า (Descriptive Statistics) ด้้วิยการแจักแจังควิามีถุ้�
(Frequency Distributions) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล้�ย (Mean) และส่วินี้เบ้�ยงเบนี้มีาตรฐานี้
(Standard Deviation) และวิิเคราะห้์ข้้อมีูลโด้ยใชิ้สถุิติเชิิงอนีุ้มีานี้ (Inferential Statistics) ได้้แก่
สถุิติ t-test independent และค่าสัมีป็ระสิทธีิ�สห้สัมีพันี้ธี์แบบเพ้ยร์สันี้ (Pearson’s Correlation)
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สื่รุปีผ่ล่การวิิจ๊ัย
จัากการศึึกษาควิามีสัมีพันี้ธี์ข้องการเป็ิด้รับข้้อมีูลข้่าวิสารภายในี้องค์กร บรรยากาศึการส่อ� สารภายในี้องค์กร
สัมีพันี้ธีภาพระห้วิ่างบุคคล กับการเข้้าร่วิมีกิจักรรมีข้ององค์กร สรุป็ผ่ลการวิิจััยได้้ด้ังนี้้�
1. ข้อม้ล่ทั�วิไปีของผ่้้ตอบแบบสื่อบถาม
กลุมี่ ตัวิอย่างสังกัด้องค์กรภาครัฐ และองค์กรภาคธีุรกิจัเอกชินี้ คิด้เป็็นี้ร้อยละ 50.0 เท่ากันี้ตามีการแบ่ง
โควิตากลุมี่ ตัวิอย่าง โด้ยกลุมี่ ตัวิอย่างเกินี้ครึง� เป็็นี้เจัเนี้อเรชิันี้� วิาย (เกิด้ป็ี พ.ศึ. 2524 - 2539) คิด้เป็็นี้ร้อยละ 54.0
รองลงมีา ค่อ เจัเนี้อเรชิันี้� เอ็กซื้์ (เกิด้ป็ี พ.ศึ. 2508 - 2523) คิด้เป็็นี้ร้อยละ 21.3 เจัเนี้อเรชิันี้� ซื้้ (เกิด้ตัง� แต่ป็ี พ.ศึ.
2540 เป็็นี้ต้นี้ไป็) คิด้เป็็นี้ร้อยละ 14.0 และเจัเนี้อเรชิันี้� เบบ้บ� มีู เมีอร์ส (เกิด้ก่อนี้ป็ี พ.ศึ. 2508) คิด้เป็็นี้ร้อยละ 10.7
2. การเปีิด้รับข้อม้ล่ข่าวิสื่ารเกี�ยวิกับกิจ๊กรรมขององค์กร
กลุมี่ ตัวิอย่างเป็ิด้รับข้้อมีูลข้่าวิสารเก้ย� วิกับกิจักรรมีข้ององค์กรในี้ภาพรวิมี ในี้ระด้ับบ่อยครัง� มีาก (3.90)
โด้ยเป็ิด้รับบ่อยครั�งมีากกวิ่าส่�ออ่�นี้ค่อ จัากเพ่�อนี้ร่วิมีงานี้ (4.04) รองลงมีา ค่อ จัากผู่้บริห้าร ผู่้บังคับบัญชิา
ห้ร่อห้ัวิห้นี้้างานี้ (4.01) จัากส่�ออิเล็กทรอนี้ิกส์ เชิ่นี้ อ้เมีล เวิ็บไซื้ต์ ระบบเคร่อข้่ายภายในี้องค์กร
(Intranet) โซื้เชิ้ยลมี้เด้้ย เป็็นี้ต้นี้ (3.88) จัากพนี้ักงานี้ฝ้�ายส่�อสารองค์กรห้ร่อฝ้�ายป็ระชิาสัมีพันี้ธี์ (3.81) จัาก
ส่�อสิ�งพิมีพ์ท้�มี้ลักษณะเป็็นี้ทางการ เชิ่นี้ ห้นี้ังส่อเวิ้ยนี้ บันี้ทึกข้้อควิามี ป็ระกาศึ เป็็นี้ต้นี้ (3.76) และจัาก
ส่�อสิ�งพิมีพ์เพ่�อการป็ระชิาสัมีพันี้ธี์ เชิ่นี้ โป็สเตอร์ ป็้ายป็ระชิาสัมีพันี้ธี์ แผ่่นี้พับ เป็็นี้ต้นี้ (3.41) และกลุ่มี
ตัวิอย่างเป็ิด้รับเนี้่อ� ห้าเก้ย� วิกับกิจักรรมีพัฒนี้าบุคลากร (3.97) บ่อยครัง� มีากกวิ่ากิจักรรมีสานี้สัมีพันี้ธี์บคุ ลากร (3.94)
3. บรรยากาศการสื่่�อสื่ารภายในองค์กร
กลุมี่ ตัวิอย่างมี้ควิามีคิด้เห้็นี้ต่อบรรยากาศึการส่อ� สารภายในี้องค์กรเป็็นี้เชิิงบวิกในี้ภาพรวิมี ในี้ระด้ับมีาก
(3.92) โด้ยมี้ควิามีคิด้เห้็นี้เป็็นี้เชิิงบวิกในี้ระด้ับมีากทุกด้้านี้ เร้ยงตามีค่าเฉล้�ยควิามีคิด้เห้็นี้ด้้านี้ต่างๆ
จัากมีากไป็นี้้อยได้้ ด้ังนี้้� ด้้านี้การสนี้ับสนีุ้นี้ชิ่วิยเห้ล่อกันี้ (4.06) ด้้านี้ควิามีไวิ้วิางใจั (4.04) ด้้านี้การคำานี้ึง
ถุึงเป็้าห้มีายในี้การป็ฏิบตั งิ านี้สูงสุด้ (4.01) ด้้านี้การส่อ� สารอย่างเป็ิด้เผ่ยจัากผู่บ้ งั คับบัญชิาสูผ่่ ใู้ ต้บงั คับบัญ
ชิา (3.86) ด้้านี้การรับฟังควิามีคิด้เห้็นี้จัากผู่ป็้ ฏิบตั งิ านี้ (3.79) และด้้านี้การมี้สวิ่ นี้ร่วิมีในี้การตัด้สินี้ใจั (3.74)
4. สื่ัมพันธีภาพระห็วิ่างบุคคล่
กลุ่มีตัวิอย่างมี้สัมีพันี้ธีภาพระห้วิ่างบุคคลเป็็นี้เชิิงบวิกในี้ภาพรวิมี ในี้ระด้ับมีาก (4.02) โด้ยมี้
สัมีพันี้ธีภาพระห้วิ่างบุคคลเป็็นี้เชิิงบวิกในี้ระด้ับมีากทุกด้้านี้ เร้ยงตามีค่าเฉล้�ยสัมีพันี้ธีภาพระห้วิ่าง
บุคคลด้้านี้ต่างๆ จัากมีากไป็นี้้อยได้้ ด้ังนี้้� ด้้านี้การให้้ควิามีชิ่วิยเห้ล่อซื้ึ�งกันี้และกันี้ (4.16) ด้้านี้การ
ทำางานี้ข้องกลุ่มีท้�มีุ่งเนี้้นี้ควิามีสำาเร็จัร่วิมีกันี้ (4.14) ด้้านี้ควิามีเป็็นี้มีิตรและควิามีร่�นี้รมีย์ (4.08) ด้้านี้การ
ให้้การสนี้ับสนีุ้นี้ซื้ึ�งกันี้และกันี้ (3.99) ด้้านี้ควิามีมีั�นี้ใจัและควิามีไวิ้วิางใจั (3.98) ด้้านี้การริเริ�มีสร้างสรรค์
(3.96) ด้้านี้ควิามีเป็็นี้อิสระจัากการคุกคามี (3.94) และด้้านี้การติด้ต่อส่�อสารระบบเป็ิด้ (3.90)
5. การเข้าร่วิมกิจ๊กรรมขององค์กร
กลุมี่ ตัวิอย่างมี้การเข้้าร่วิมีกิจักรรมีข้ององค์กรในี้ภาพรวิมี ในี้ระด้ับบ่อยครั�งมีาก (3.60) โด้ยเข้้าร่วิมีกิจั
กรรมีในี้ระด้ับบ่อยครัง� มีากทุกด้้านี้ เข้้าร่วิมีกิจักรรมีสานี้สัมีพันี้ธี์บคุ ลากรบ่อยครัง� มีากท้ส� ดุ้ (3.72) รองลงมีา
ค่อ กิจักรรมีพัฒนี้าบุคลากร (3.53)
6. การทด้สื่อบสื่มมติฐานการวิิจ๊ัย
สื่มมติฐานที� 1 บุคลากรในี้องค์กรภาครัฐมี้การเป็ิด้รับข้้อมีูลข้่าวิสารภายในี้องค์กรแตกต่างจัาก
บุคลากรในี้องค์กรภาคธีุรกิจัเอกชินี้ ผ่ลการวิิจััยพบวิ่า บุคลากรในี้องค์กรภาครัฐมี้การเป็ิด้รับข้้อมีูลข้่าวิสาร
เก้ย� วิกับกิจักรรมีข้ององค์กรในี้ภาพรวิมีไมี่แตกต่างจัากบุคลากรในี้องค์กรภาคธีุรกิจัเอกชินี้อย่างมี้นี้ยั สำาคัญ
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สื่มมติฐานที� 2 บรรยากาศึการส่อ� สารภายในี้องค์กรภาครัฐแตกต่างจัากบรรยากาศึการส่อ� สารภายในี้
องค์กรภาคธีุรกิจัเอกชินี้ ผ่ลการวิิจัยั พบวิ่า บรรยากาศึการส่อ� สารภายในี้องค์กรภาครัฐในี้ภาพรวิมีแตกต่างจัาก
บรรยากาศึการส่อ� สารภายในี้องค์กรภาคธีุรกิจัเอกชินี้ในี้ภาพรวิมีอย่างมี้นี้ยั สำาคัญ โด้ยบรรยากาศึการส่อ� สาร
ภายในี้องค์กรภาคธีุรกิจัเอกชินี้ในี้ภาพรวิมีเป็็นี้เชิิงบวิกมีากกวิ่าบรรยากาศึการส่อ� สารภายในี้องค์กรภาครัฐในี้ภาพรวิมี
สื่มมติ ฐ านที� 3 บุ ค ลากรในี้องค์ ก รภาครั ฐ มี้ สั มี พั นี้ ธีภาพระห้วิ่ า งบุ ค คลแตกต่ า งจัาก
บุคลากรในี้องค์กรภาคธีุรกิจัเอกชินี้ ผ่ลการวิิจััยพบวิ่า บุคลากรในี้องค์กรภาครัฐมี้สัมีพันี้ธีภาพ
ระห้วิ่างบุคคลในี้ภาพรวิมีไมี่แตกต่างจัากบุคลากรในี้องค์กรภาคธีุรกิจัเอกชินี้อย่างมี้นี้ัยสำาคัญ
สื่มมติฐานที� 4 การเป็ิด้รับข้้อมีูลข้่าวิสารภายในี้องค์กรมี้ควิามีสัมีพันี้ธี์กบั การเข้้าร่วิมีกิจักรรมีข้ององค์กร
ผ่ลการวิิจัยั พบวิ่า การเป็ิด้รับข้้อมีูลข้่าวิสารเก้ย� วิกับกิจักรรมีข้ององค์กรในี้ภาพรวิมีมี้ควิามีสัมีพันี้ธี์กบั การเข้้าร่วิมีกิจักรรมี
ข้ององค์กรในี้ภาพรวิมีอย่างมี้นี้ยั สำาคัญ โด้ยเป็็นี้ควิามีสัมีพันี้ธี์ทางบวิก (r = 0.561) กล่าวิค่อ บุคลากรท้มี� ก้ ารเป็ิด้รับข้้อมีูล
ข้่าวิสารเก้ย� วิกับกิจักรรมีข้ององค์กรในี้ภาพรวิมีมีาก จัะมี้การเข้้าร่วิมีกิจักรรมีข้ององค์กรในี้ภาพรวิมีมีาก และบุคลากรท้มี� ้
การเป็ิด้รับข้้อมีูลข้่าวิสารเก้ย� วิกับกิจักรรมีข้ององค์กรในี้ภาพรวิมีนี้้อย จัะมี้การเข้้าร่วิมีกิจักรรมีข้ององค์กรในี้ภาพรวิมีนี้้อย
สื่มมติฐานที� 5 บรรยากาศึการส่อ� สารภายในี้องค์กรมี้ควิามีสัมีพันี้ธี์กบั การเข้้าร่วิมีกิจักรรมีข้ององค์กร
ผ่ลการวิิจัยั พบวิ่า บรรยากาศึการส่อ� สารภายในี้องค์กรในี้ภาพรวิมีมี้ควิามีสัมีพันี้ธี์กบั การเข้้าร่วิมีกิจักรรมีข้ององค์กร
ในี้ภาพรวิมีอย่างมี้นี้ยั สำาคัญ โด้ยเป็็นี้ควิามีสัมีพันี้ธี์ทางบวิก (r = 0.456) กล่าวิค่อ บุคลากรท้มี� ค้ วิามีคิด้เห้็นี้ต่อ
บรรยากาศึการส่อ� สารภายในี้องค์กรเป็็นี้เชิิงบวิกมีาก จัะมี้การเข้้าร่วิมีกิจักรรมีข้ององค์กรในี้ภาพรวิมีมีาก และบุคลากรท้มี� ้
ควิามีคิด้เห้็นี้ต่อบรรยากาศึการส่อ� สารภายในี้องค์กรเป็็นี้เชิิงบวิกนี้้อย จัะมี้การเข้้าร่วิมีกิจักรรมีข้ององค์กรในี้ภาพรวิมีนี้้อย
สื่มมติฐานที� 6 สัมีพันี้ธีภาพระห้วิ่างบุคคลมี้ควิามีสัมีพันี้ธี์กับการเข้้าร่วิมีกิจักรรมีข้อง
องค์กร ผ่ลการวิิจััยพบวิ่า สัมีพันี้ธีภาพระห้วิ่างบุคคลในี้ภาพรวิมีมี้ควิามีสัมีพันี้ธี์กับการเข้้าร่วิมีกิจักรรมี
ข้ององค์กรในี้ภาพรวิมีอย่างมี้นี้ัยสำาคัญ โด้ยเป็็นี้ควิามีสัมีพันี้ธี์ทางบวิก (r = 0.378) กล่าวิค่อ
บุคลากรท้มี� ส้ มีั พันี้ธีภาพระห้วิ่างบุคคลเป็็นี้เชิิงบวิกมีาก จัะมี้การเข้้าร่วิมีกิจักรรมีข้ององค์กรในี้ภาพรวิมีมีาก
และบุคลากรท้มี� ส้ มีั พันี้ธีภาพระห้วิ่างบุคคลเป็็นี้เชิิงบวิกนี้้อย จัะมี้การเข้้าร่วิมีกิจักรรมีข้ององค์กรในี้ภาพรวิมีนี้้อย
อภิปีรายผ่ล่การวิิจ๊ัย
จัากการศึึกษาควิามีสัมีพันี้ธี์ข้องการเป็ิด้รับข้้อมีูลข้่าวิสารภายในี้องค์กร บรรยากาศึการส่อ� สารภายในี้องค์กร
สัมีพันี้ธีภาพระห้วิ่างบุคคล กับการเข้้าร่วิมีกิจักรรมีข้ององค์กร ผู่้วิิจััยพบป็ระเด้็นี้ท้�จัะนี้ำาเสนี้อ ด้ังต่อไป็นี้้�
การเปีิด้รับข้อม้ล่ข่าวิสื่ารเกี�ยวิกับกิจ๊กรรมขององค์กร
จัากผ่ลการวิิจัยั พบวิ่า กลุมี่ ตัวิอย่างเป็ิด้รับข้้อมีูลข้่าวิสารผ่่านี้ชิ่องทางการส่อ� สารในี้ภาพรวิมี ในี้ระด้ับบ่อยครัง� มีาก
โด้ยเป็ิด้รับข้้อมีูลข้่าวิสารมีากท้ส� ดุ้ จัากเพ่อ� นี้ร่วิมีงานี้ รองลงมีา ค่อ เป็ิด้รับจัากผู่บ้ ริห้าร ผู่บ้ งั คับบัญชิา ห้ร่อห้ัวิห้นี้้างานี้
ผ่ลการวิิจัยั สะท้อนี้ให้้เห้็นี้วิ่าสมีาชิิกในี้องค์กรและควิามีสัมีพันี้ธี์ระห้วิ่างสมีาชิิกมี้บทบาทสำาคัญในี้บริบทการ
ทำางานี้ข้ององค์กรไทย ด้ังท้� กัลยารัตนี้์ ธี้ระธีนี้ชิัยกุล (2562) กล่าวิวิ่า พ่�นี้ฐานี้วิัฒนี้ธีรรมีการทำางานี้ (Work
Culture) แบบไทยนี้ั�นี้ มีนีุ้ษยสัมีพันี้ธี์ในี้การทำางานี้เป็็นี้สิ�งท้�มี้อิทธีิพลสูงต่อการป็ฏิบัติงานี้และแนี้วิโนี้้มี
พฤติกรรมีข้องบุคคล ด้้วิยเห้ตุนี้บ้� คุ คลซื้ึง� เป็็นี้สมีาชิิกข้ององค์กรจัึงกลายเป็็นี้ส่อ� กลางในี้การถุ่ายทอด้ข้่าวิสารท้มี� ้
ป็ระสิทธีิภาพในี้การส่อ� สาร ซื้ึง� ในี้ท้นี้� ค้� อ่ การส่อ� สารเก้ย� วิกับกิจักรรมีท้ต� อ้ งการโนี้้มีนี้้าวิใจัให้้บคุ ลากรเข้้าร่วิมีกิจักรรมี
ท้อ� งค์กรจััด้ข้ึนี้� โด้ยอาศึัยควิามีสัมีพันี้ธี์ควิามีใกล้ชิด้ิ ควิามีคุนี้้ เคย การยอมีรับ และควิามีนี้่าเชิ่อ� ถุ่อท้มี� ต้ อ่ ผู่ร้ วิ่ มีงานี้
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อ้กทั�งผ่ลการวิิจััยพบวิ่า กลุ่มีตัวิอย่างเป็ิด้รับข้้อมีูลข้่าวิสารด้้านี้เนี้่�อห้าในี้การส่�อสารในี้ภาพรวิมี
ในี้ระด้ับบ่อยครั�งมีาก โด้ยเป็ิด้รับข้่าวิสารเก้�ยวิกับกิจักรรมีพัฒนี้าบุคลากรมีากกวิ่ากิจักรรมีสานี้สัมีพันี้ธี์
บุคลากร สอด้คล้องกับท้� ศึุภชิัย ยาวิะป็ระภาษ (2548) ได้้กล่าวิถุึงการพัฒนี้าบุคลากรวิ่า เป็็นี้การ
ด้ำาเนี้ินี้การเพ่อ� เพิมี� โอกาสให้้บคุ ลากรในี้องค์กรมี้สมีรรถุนี้ะสูงข้ึนี้� ทำาให้้สามีารถุป็ฏิบตั ห้ิ นี้้าท้ท� ไ้� ด้้รบั มีอบห้มีาย
ได้้เป็็นี้ผ่ลด้้ อันี้เป็็นี้ผ่ลต่อการเจัริญเติบโตก้าวิห้นี้้าข้องบุคลากรและองค์กร ส่วินี้กิจักรรมีสานี้สัมีพันี้ธี์บคุ ลากร
เป็็นี้กิจักรรมีท้�จััด้ข้ึ�นี้เพ่�อจัูงใจัให้้คนี้ป็ฏิบัติงานี้ร่วิมีกันี้ด้้วิยควิามีสามีัคค้ มี้จัุด้มีุ่งห้มีายท้�จัะให้้งานี้ด้ำาเนี้ินี้
ไป็ได้้ด้้วิยด้้ และเกิด้ผ่ลสำาเร็จับรรลุเป็้าห้มีายเป็็นี้ท้�ยอมีรับร่วิมีกันี้ (ธี้รเด้ชิ สนี้องทวิ้พร, 2560) กิจักรรมี
ด้ังกล่าวิจัึงมี้ลักษณะเป็็นี้กิจักรรมีเสริมีสร้างควิามีสัมีพันี้ธี์ในี้ระห้วิ่างการทำางานี้ห้ร่อนี้อกเวิลาทำางานี้ โด้ย
ส่วินี้ให้ญ่มีกั เป็็นี้กิจักรรมีท้เ� ป็ิด้กวิ้างให้้เข้้าร่วิมีตามีควิามีสมีัครใจั บุคคลจัึงอาจัเล่อกเป็ิด้รับข้้อมีูลข้่าวิสารห้ร่อไมี่
ก็ได้้ตามีควิามีสนี้ใจัข้องตนี้เอง เนี้่อ� งจัากไมี่ได้้มีผ่้ ลกระทบทางตรงกับการทำางานี้ห้ร่อควิามีเจัริญก้าวิห้นี้้าในี้งานี้
บรรยากาศการสื่่�อสื่ารภายในองค์กร
จัากผ่ลการวิิจััยพบวิ่า ภาพรวิมีกลุ่มีตัวิอย่างมี้ควิามีคิด้เห้็นี้ต่อบรรยากาศึการส่�อสารภายในี้องค์กร
เป็็นี้เชิิงบวิก ในี้ระด้ับมีาก โด้ยมี้ควิามีคิด้เห้็นี้เป็็นี้เชิิงบวิกในี้ระด้ับมีากทุกด้้านี้ แสด้งให้้เห้็นี้วิ่าลักษณะ
พฤติกรรมีข้องบุคคลในี้องค์กรทำาให้้เกิด้บรรยากาศึท้�ด้้ในี้การส่�อสาร เป็็นี้การท้�บุคคลเข้้าใจัในี้ควิามีรู้สึก
ข้องผู่้อ่�นี้ ส่�อสารกันี้อย่างเป็ิด้เผ่ย ไวิ้วิางใจักันี้ ถุ่ายทอด้ข้้อมีูลตามีข้้อเท็จัจัริงโด้ยป็ราศึจัากอคติ เป็ิด้โอกาส
ให้้มีก้ ารแสด้งควิามีคิด้เห้็นี้และรับฟังผู่อ้ นี้่� และไมี่คด้ิ วิ่าตนี้เองด้้กวิ่าห้ร่อด้้อยกวิ่าผู่อ้ นี้่� (พงษ์ วิิเศึษสังข้์, 2550)
อ้กทั�งผ่ลการวิิจััยยังพบวิ่า กลุ่มีตัวิอย่างมี้ควิามีคิด้เห้็นี้ต่อบรรยากาศึการส่�อสารภายในี้องค์กรเป็็นี้เชิิงบวิก
มีากท้ส� ดุ้ ในี้ด้้านี้การสนี้ับสนีุ้นี้ชิ่วิยเห้ล่อกันี้ อาจัอธีิบายได้้จัากลักษณะข้ององค์กรภายใต้วิฒ
ั นี้ธีรรมีไทยจัาก
ทฤษฎี้มีติ วิิ ฒ
ั นี้ธีรรมีด้้านี้ควิามีเป็็นี้ป็ัจัเจักบุคคลและกลุมี่ นี้ิยมี (Individualism and Collectivism) (Hofstede,
1984) ซื้ึ�งได้้อธีิบายมีิติวิัฒนี้ธีรรมีด้้านี้กลุ่มีนี้ิยมี (Collectivism) ท้�สะท้อนี้ลักษณะสังคมีวิ่าเป็็นี้สังคมีท้�คนี้มี้
ควิามีผู่กพันี้ใกล้ชิิด้กันี้ ให้้ควิามีสำาคัญกับกลุ่มีมีากกวิ่าตัวิบุคคล และบุคคลจัะพึ�งพาอาศึัยและดู้แลซื้ึ�งกันี้
และกันี้ โด้ยวิัฒนี้ธีรรมีไทยจัะมี้ลกั ษณะสังคมีแบบกลุมี่ นี้ิยมี สมีาชิิกในี้สังคมีถุูกป็ลูกฝ้ังวิ่าตนี้เองเป็็นี้ส่วินี้ห้นี้ึง�
ข้องกลุมี่ ผ่ลการวิิจัยั จัึงแสด้งให้้เห้็นี้วิ่า ภายในี้องค์กรท้อ� ยูภ่ ายใต้บริบทข้องสังคมีไทยมี้ควิามีเป็็นี้กลุมี่ นี้ิยมีสูง
บุคคลมี้พฤติกรรมีท้แ� สด้งออกถุึงการสนี้ับสนีุ้นี้ชิ่วิยเห้ล่อกันี้ มี้ควิามีร่วิมีมี่อในี้การทำางานี้และแก้ไข้ป็ัญห้าร่วิมีกันี้
สื่ัมพันธีภาพระห็วิ่างบุคคล่
จัากผ่ลการวิิจััยพบวิ่า ภาพรวิมีกลุ่มีตัวิอย่างมี้สัมีพันี้ธีภาพระห้วิ่างบุคคลเป็็นี้เชิิงบวิก ในี้ระด้ับมีาก
โด้ยมี้สัมีพันี้ธีภาพระห้วิ่างบุคคลเป็็นี้เชิิงบวิกในี้ระด้ับมีากทุกด้้านี้ มี้สัมีพันี้ธีภาพระห้วิ่างบุคคลเป็็นี้เชิิง
บวิกมีากท้�สุด้ในี้ด้้านี้การให้้ควิามีชิ่วิยเห้ล่อซื้ึ�งกันี้และกันี้ รองลงมีา ค่อ ด้้านี้การทำางานี้ข้องกลุ่มีท้�
มีุ่งเนี้้นี้ควิามีสำาเร็จัร่วิมีกันี้ สะท้อนี้วิัฒนี้ธีรรมีการทำางานี้ท้�เนี้้นี้ควิามีเป็็นี้กลุ่มีข้องสมีาชิิกในี้องค์กร สามีารถุ
อธีิบายได้้ด้้วิยทฤษฎี้มีิติวิัฒนี้ธีรรมีด้้านี้กลุ่มีนี้ิยมี (Collectivism) ซื้ึ�งสมีาชิิกในี้กลุ่มีจัะมี้ลักษณะพึ�งพา
อาศึัยและคำานี้ึงถุึงผ่ลป็ระโยชินี้์ข้องกลุ่มีเป็็นี้สำาคัญ (Hofstede, 1984) โด้ยองค์กรท้�มี้วิัฒนี้ธีรรมีควิามีเป็็นี้
กลุมี่ นี้ิยมี จัะมี้การตัด้สินี้ใจัโด้ยผ่่านี้ควิามีเห้็นี้ชิอบจัากสมีาชิิกในี้กลุมี่ ชิอบทำางานี้เป็็นี้ท้มี และมี้การทำางานี้
ท้เ� นี้้นี้ควิามีสัมีพันี้ธี์แบบพวิกพ้อง (Andreassi, 2004 อ้างถุึงในี้ สุธีร้ า เด้ชินี้ครินี้ทร์ และ สุธีนี้ิ ้ ฤกษ์ข้าำ , 2558)
การเข้าร่วิมกิจ๊กรรมขององค์กร
จัากผ่ลการวิิจััยพบวิ่า ภาพรวิมีกลุ่มีตัวิอย่างมี้การเข้้าร่วิมีกิจักรรมีข้ององค์กรในี้ระด้ับบ่อยครั�งมีาก
การเข้้าร่วิมีกิจักรรมีนี้้�เป็็นี้พฤติกรรมีท้�ตอบสนี้องควิามีต้องการข้องบุคลากรในี้องค์กร และควิามีพึงพอใจั
ในี้ควิามีต้องการนี้ั�นี้มี้อิทธีิพลเชิิงบวิกต่อควิามีเชิ่�อมีั�นี้ในี้ตนี้เองข้องพนี้ักงานี้ ซื้ึ�งส่งผ่ลด้้ต่อป็ระสิทธีิภาพใ
นี้การทำางานี้ข้องพนี้ักงานี้ด้้วิย (Arnolds & Boshoff, 2002) โด้ยกลุ่มีตัวิอย่างเข้้าร่วิมีกิจักรรมีสานี้สัมีพันี้ธี์
บุคลากรมีากกวิ่ากิจักรรมีพัฒนี้าบุคลากร สอด้คล้องกับท้� Manion (2003, อ้างถุึงในี้ พิรงรอง โชิติธีนี้สกุล, 2559)
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ได้้อธีิบายองค์ป็ระกอบข้องควิามีสุข้ป็ระการห้นี้ึ�งวิ่า การติด้ต่อสัมีพันี้ธี์เป็็นี้พ่�นี้ฐานี้ท้�ทำาให้้เกิด้ควิามี
สั มี พั นี้ ธี์ ข้ องบุ ค ลากรในี้ท้� ทำ า งานี้ เมี่� อ บุ ค คลมี้ สั มี พั นี้ ธีภาพท้� ด้้ กั บ ผู่ ้ ร ่ วิ มีงานี้ จัะให้้ ค วิามี
ชิ่วิยเห้ล่อกันี้และป็ฏิบัติงานี้ร่วิมีกันี้ได้้ด้้ กิจักรรมีสานี้สัมีพันี้ธี์บุคลากรจัึงชิ่วิยสร้างบรรยากาศึท้�ด้้ในี้
การทำางานี้ ทำาให้้บุคลากรมี้ควิามีใกล้ชิิด้และเกิด้ควิามีผู่กพันี้ต่อผู่้ร่วิมีงานี้และองค์กร นี้อกจัากนี้้�
รูป็แบบกิจักรรมีท้�มี้ควิามีห้ลากห้ลาย ลักษณะไมี่เป็็นี้ทางการ ทำาให้้บุคลากรสามีารถุเข้้าร่วิมีได้้ง่าย
การเข้้าร่วิมีกิจักรรมีด้ังกล่าวิจัึงเป็็นี้โอกาสท้บ� คุ ลากรจัะได้้พบป็ะสังสรรค์ พัฒนี้าควิามีสัมีพันี้ธี์กบั ผู่ร้ วิ่ มีงานี้แ
ละผ่่อนี้คลายจัากการทำางานี้ ส่วินี้กิจักรรมีพัฒนี้าบุคลากร เป็็นี้กิจักรรมีท้ต� อบสนี้องควิามีต้องการเติบโต ซื้ึง� มี้
ควิามีสำาคัญต่อควิามีสำาเร็จัในี้งานี้และควิามีก้าวิห้นี้้าในี้การทำางานี้ อย่างไรก็ตามี กิจักรรมีด้ังกล่าวิมี้ลกั ษณะ
ค่อนี้ข้้างเป็็นี้ทางการและมี้แบบแผ่นี้ ตามีท้� ระวิิวิรรณ สัมีฤทธีิ� (2556) ได้้อธีิบายลักษณะข้องกิจักรรมี
พัฒนี้าบุคลากร เชิ่นี้ การสัมีมีนี้ามี้วิัตถุุป็ระสงค์เพ่�อการอภิป็ราย กำาห้นี้ด้แนี้วิทางแก้ป็ัญห้าห้ร่อพัฒนี้างานี้
ให้้ด้ข้้ นี้ึ� การศึึกษาดู้งานี้เป็็นี้การส่งบุคลากรไป็เร้ยนี้รูเ้ ก้ย� วิกับการด้ำาเนี้ินี้งานี้ห้ร่อการป็ฏิบตั งิ านี้ในี้องค์กรอ่นี้� ๆ
เป็็นี้ต้นี้ จัากลักษณะข้องกิจักรรมีด้ังกล่าวิ บุคลากรต้องเตร้ยมีควิามีพร้อมีก่อนี้เข้้าร่วิมี และอาจัต้องมี้ควิามีรูแ้ ละ
ควิามีเข้้าใจัในี้งานี้ห้ร่อป็ระเด้็นี้สำาคัญท้เ� ก้ย� วิข้้องกับกิจักรรมีนี้ันี้� ๆ อ้กทัง� การเข้้าร่วิมีกิจักรรมีอาจัใชิ้ระยะเวิลานี้านี้
และมี้ควิามีต่อเนี้่อ� ง ด้้วิยเห้ตุนี้ก้� ารเข้้าร่วิมีกิจักรรมีพัฒนี้าบุคลากรจัึงข้ึนี้� อยูก่ บั ควิามีพร้อมีข้องบุคลากรในี้ห้ลายๆ ด้้านี้
สื่มมติฐานที� 1 บุคล่ากรในองค์กรภาครัฐมีการเปีิด้รับข้อม้ล่ข่าวิสื่ารภายในองค์กรแตกต่าง
จ๊ากบุคล่ากรในองค์กรภาคธีุรกิจ๊เอกช่น
จัากผ่ลการวิิจัยั พบวิ่า บุคลากรในี้องค์กรภาครัฐมี้การเป็ิด้รับข้้อมีูลข้่าวิสารเก้ย� วิกับกิจักรรมีข้ององค์กรทั�
งด้้านี้ชิ่องทางและเนี้่อ� ห้าด้้วิยควิามีบ่อยครัง� ท้ไ� มี่แตกต่างจัากบุคลากรในี้องค์กรภาคธีุรกิจัเอกชินี้ เป็็นี้ไป็ได้้วิา่
การติด้ต่อส่�อสารระห้วิ่างกันี้ภายในี้องค์กรเป็็นี้สิ�งท้�จัำาเป็็นี้สำาห้รับทุกองค์กร ด้ังท้� กัลยารัตนี้์ ธี้ระธีนี้ชิัยกุล
(2562) กล่าวิวิ่า องค์กรเป็็นี้สังคมีท้ไ� ด้้รบั การจััด้ระเบ้ยบแล้วิ การรวิมีกลุมี่ กันี้ข้องบุคคลเพ่อ� ทำางานี้ให้้บรรลุผ่ล
จัำาเป็็นี้ต้องมี้การติด้ต่อส่อ� สาร ทัง� ในี้ลักษณะข้องการสัง� การและในี้การด้ำาเนี้ินี้งานี้ทุกอย่างล้วินี้อาศึัยตัวิกลางท้�
เป็็นี้เคร่�องมี่อค่อการติด้ต่อส่�อสารระห้วิ่างกันี้ทั�งสิ�นี้ ในี้งานี้วิิจััยนี้้�ศึึกษาการส่�อสารภายในี้องค์กรท้�เก้�ยวิกับ
กิจักรรมีข้ององค์กร จัึงเป็็นี้ไป็ได้้วิา่ การออกแบบการส่อ� สารผ่่านี้ชิ่องทางและเนี้่อ� ห้าเพ่อ� การโนี้้มีนี้้าวิใจัให้้เกิด้
ควิามีร่วิมีมี่อ และข้้อมีูลข้่าวิสารเป็็นี้สิ�งท้�จัะก่อให้้เกิด้ป็ระโยชินี้์ต่อการทำางานี้ร่วิมีกับผู่้อ่�นี้ เป็็นี้สิ�งท้�องค์กร
ทัง� ภาครัฐและองค์กรภาคธีุรกิจัเอกชินี้คำานี้ึงถุึง องค์กรสามีารถุเล่อกใชิ้สอ่� ห้ร่อชิ่องทางการส่อ� สารภายในี้องค์กร
ได้้ห้ลากห้ลาย และเพ่อ� ให้้ข้า่ วิสารสามีารถุเด้ินี้ทางไป็ถุึงผู่ร้ บั ได้้อย่างมี้ป็ระสิทธีิภาพและเห้มีาะสมี ในี้บางครัง�
ผู่ส้ ง่ สารอาจัเล่อกใชิ้สอ่� มีากกวิ่าห้นี้ึง� ชินี้ิด้ เพ่อ� ให้้เกิด้ควิามีแนี้่ใจัวิ่าข้่าวิสารนี้ันี้� สามีารถุไป็ถุึงผู่ร้ บั สารด้้วิยควิามี
ถุูกต้องภายในี้ระยะเวิลา ป็ริมีาณและระด้ับท้ต� นี้ต้องการ (ณัฏฐพันี้ธี์ เข้จัรนี้ันี้ทนี้์ และ ฉัตยาพร เสมีอใจั, 2556)
ด้ังนี้ันี้� บุคลากรในี้องค์กรจัึงสามีารถุเข้้าถุึงข้้อมีูลข้่าวิสารผ่่านี้ชิ่องทางการส่อ� สารภายในี้องค์กรได้้โด้ยสะด้วิกและ
ทัวิ� ถุึง ไมี่วิา่ จัะเป็็นี้บุคลากรในี้องค์กรภาครัฐห้ร่อในี้องค์กรภาคธีุรกิจัเอกชินี้ จัึงมี้การเป็ิด้รับข้่าวิสารท้ไ� มี่แตกต่างกันี้
สื่มมติฐานที� 2 บรรยากาศการสื่่�อสื่ารภายในองค์กรภาครัฐแตกต่างจ๊ากบรรยากาศการสื่่�อสื่าร
ภายในองค์กรภาคธีุรกิจ๊เอกช่น
จัากผ่ลการวิิจััยพบวิ่า บรรยากาศึการส่�อสารภายในี้องค์กรภาครัฐในี้ภาพรวิมีแตกต่างจัากบรรยากาศึ
การส่�อสารภายในี้องค์กรภาคธีุรกิจัเอกชินี้ โด้ยบรรยากาศึการส่�อสารในี้ด้้านี้การส่�อสารอย่างเป็ิด้เผ่ยจัาก
ผู่บ้ งั คับบัญชิาสูผ่่ ใู้ ต้บงั คับบัญชิา และด้้านี้การรับฟังควิามีคิด้เห้็นี้จัากผู่ป็้ ฏิบตั งิ านี้ในี้องค์กรภาคธีุรกิจัเอกชินี้
เป็็นี้เชิิงบวิกมีากกวิ่า สอด้คล้องกับท้� ศึิรอิ ร ข้ันี้ธีห้ัตถุ์ (2545) อธีิบายควิามีแตกต่างทางโครงสร้างข้ององค์กร
ภาครัฐซื้ึ�งมี้การบริห้ารงานี้แบบราชิการและโครงสร้างข้ององค์กรภาคธีุรกิจัซื้ึ�งมี้การบริห้ารงานี้แบบเอกชินี้
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ซื้ึง� จัะเห้็นี้ได้้วิา่ องค์กรภาครัฐมี้โครงสร้างท้ซื้� บั ซื้้อนี้ มี้ลาำ ด้ับการบังคับบัญชิาห้ลายข้ันี้� จัึงสามีารถุอธีิบายผ่ลการวิิจัยั ได้้วิา่
ลักษณะโครงสร้างองค์กรท้�มี้ควิามีแตกต่างกันี้ส่งผ่ลต่อการบริห้ารงานี้ในี้องค์กรซื้ึ�งเก้�ยวิข้้องกับ
องค์ป็ระกอบด้้านี้บรรยากาศึการส่�อสารในี้องค์กรได้้ จัึงทำาให้้บุคลากรมี้ควิามีคิด้เห้็นี้ต่อสภาพแวิด้ล้อมี
ภายในี้องค์กรในี้มีุมีมีองท้แ� ตกต่างกันี้ ซื้ึง� อาจัเป็็นี้สาเห้ตุห้นี้ึง� ท้ส� ง่ ผ่ลต่อบรรยากาศึการส่อ� สารภายในี้องค์กร
สื่มมติฐานที� 3 บุคล่ากรในองค์กรภาครัฐมีสื่ัมพันธีภาพระห็วิ่างบุคคล่แตกต่างจ๊ากบุคล่ากรใน
องค์กรภาคธีุรกิจ๊เอกช่น
จัากผ่ลการวิิจััยพบวิ่า บุคลากรในี้องค์กรภาครัฐมี้สัมีพันี้ธีภาพระห้วิ่างบุคคลในี้ภาพรวิมีไมี่แตกต่าง
จัากบุคลากรในี้องค์กรภาคธีุรกิจัเอกชินี้ โด้ยมี้ข้้อสังเกตวิ่า บุคลากรในี้องค์กรภาคธีุรกิจัเอกชินี้มี้
สัมีพันี้ธีภาพระห้วิ่างบุคคลในี้ด้้านี้การติด้ต่อส่�อสารระบบเป็ิด้ และด้้านี้ควิามีเป็็นี้อิสระจัากการคุกคามีเป็็นี้
เชิิงบวิกมีากกวิ่าบุคลากรในี้องค์กรภาครัฐ สอด้คล้องกับท้� พัชิยา บรรจังศึิริ (2556) สรุป็ควิามีแตกต่าง
ระห้วิ่างองค์กรภาครัฐกับองค์กรภาคเอกชินี้ไวิ้วิ่า องค์กรภาครัฐจัะมี้กฎีระเบ้ยบ ข้้อบังคับท้�สูงเพ่�อใชิ้ในี้การ
ควิบคุมีการด้ำาเนี้ินี้งานี้ มี้ลักษณะการบริห้ารแบบรวิมีอำานี้าจัมีาอยู่ส่วินี้กลาง ซื้ึ�งส่งผ่ลต่อพฤติกรรมีการ
ทำางานี้ห้ลักข้องผู่ป็้ ฏิบตั งิ านี้ เชิ่นี้ ควิามีพึงพอใจัในี้การทำางานี้ การบริห้ารเวิลา การส่อ� สาร ควิามีอิสระในี้การทำางานี้
เป็็นี้ต้นี้ และยังสอด้คล้องกับท้� วิัชิรา มีณ้กาศึ (2543) ได้้สรุป็ป็ัจัจััยท้มี� อ้ ทิ ธีิพลต่อสัมีพันี้ธีภาพระห้วิ่างบุคคล
วิ่า องค์กรท้�มี้ระบบการส่�อสารท้�เป็็นี้ทางการมีาก มี้กฎีเกณฑ์์ห้ร่อข้ั�นี้ตอนี้ในี้การติด้ต่อห้ลายข้ั�นี้ตอนี้ รวิมีถุึง
การแบ่งแยกกลุ่มีบุคคลโด้ยห้นี้้าท้� บทบาทห้ร่อกระบวินี้การ จัะทำาให้้สัมีพันี้ธีภาพถุูกจัำาแนี้กด้้วิยข้้อจัำากัด้
ต่างๆ มีากข้ึนี้� ด้้วิย ด้้วิยเห้ตุนี้จั้� งึ สามีารถุอธีิบายผ่ลการวิิจัยั ได้้วิา่ การติด้ต่อส่อ� สารระบบเป็ิด้ และด้้านี้ควิามีเป็็นี้
อิสระจัากการคุกคามีซื้ึง� เป็็นี้องค์ป็ระกอบข้องสัมีพันี้ธีภาพระห้วิ่างบุคคล ท้อ� าจัเกิด้จัากรูป็แบบการบริห้ารงานี้ท้�
มี้ลกั ษณะเฉพาะข้องแต่ละองค์กร รวิมีถุึงกฎีเกณฑ์์ตา่ งๆ ท้อ� งค์กรกำาห้นี้ด้ไวิ้มีผ่้ ลต่อพฤติกรรมีข้องผู่ป็้ ฏิบตั งิ านี้
ทำาให้้สมีาชิิกในี้องค์กรมี้ป็ฏิสมีั พันี้ธี์ตอ่ กันี้และมี้ควิามีคิด้เห้็นี้ต่อสัมีพันี้ธีภาพระห้วิ่างผู่ร้ วิ่ มีงานี้แตกต่างกันี้ไป็
สื่มมติฐานที� 4 การเปีิด้รับข้อม้ล่ข่าวิสื่ารภายในองค์กรมีควิามสื่ัมพันธี์กบั การเข้าร่วิมกิจ๊กรรมขององค์กร
จัากผ่ลการวิิจััยพบวิ่า การเป็ิด้รับข้้อมีูลข้่าวิสารเก้�ยวิกับกิจักรรมีข้ององค์กรมี้ควิามีสัมีพันี้ธี์กับ
การเข้้าร่วิมีกิจักรรมีข้ององค์กร โด้ยบุคลากรท้�มี้การเป็ิด้รับข้้อมีูลข้่าวิสารมีาก จัะมี้การเข้้าร่วิมี
กิจักรรมีข้ององค์กรมีาก ด้ังนี้ั�นี้ การส่�อสารถุึงข้้อมีูลข้่าวิสารเป็็นี้ป็ัจัจััยสำาคัญต่อพฤติกรรมีตามีท้�
องค์กรต้องการซื้ึ�งในี้ท้�นี้้�คอ่ การเข้้าร่วิมีกิจักรรมี เป็็นี้ไป็ตามีท้� ศึิริวิรรณ เสร้รัตนี้์ และคณะ (2545) กล่าวิวิ่า
การติด้ต่อส่�อสารมี้ควิามีสำาคัญต่อกระบวินี้การบริห้ารภายในี้องค์กร เนี้่�องจัากการติด้ต่อส่�อสารได้้
รวิมีกิจักรรมีด้้านี้การจััด้การข้ององค์กรไวิ้ทั�งห้มีด้ โด้ยการส่�อสารด้ำาเนี้ินี้ไป็เพ่�อกำาห้นี้ด้และการเผ่ยแพร่
เป็้าห้มีายข้ององค์กร เพ่�อพัฒนี้าแผ่นี้เพ่�อควิามีสำาเร็จัข้ององค์กร เพ่�อจััด้ระบบข้องคนี้และทรัพยากรอ่�นี้ๆ
ให้้เกิด้ป็ระสิทธีิผ่ลและป็ระสิทธีิภาพสูงสุด้ และยังสอด้คล้องกับงานี้วิิจััยข้อง อัครพนี้ธี์ เข้มีะรังส้ (2563)
ซื้ึ�งพบวิ่า การเป็ิด้รับส่�อมี้ควิามีสัมีพันี้ธี์กับการมี้ส่วินี้ร่วิมีกับกิจักรรมีควิามีรับผ่ิด้ชิอบต่อสังคมีข้ององค์กร
สื่มมติฐานที� 5 บรรยากาศการสื่่อ� สื่ารภายในองค์กรมีควิามสื่ัมพันธี์กบั การเข้าร่วิมกิจ๊กรรมขององค์กร
จัากผ่ลการวิิจััยพบวิ่า บรรยากาศึการส่�อสารภายในี้องค์กรมี้ควิามีสัมีพันี้ธี์กับการเข้้าร่วิมีกิจักรรมี
ข้ององค์กร โด้ยบุคลากรท้�มี้ควิามีคิด้เห้็นี้ต่อบรรยากาศึการส่�อสารภายในี้องค์กรเป็็นี้เชิิงบวิกมีาก จัะมี้
การเข้้าร่วิมีกิจักรรมีข้ององค์กรมีาก จัึงมี้ควิามีสอด้คล้องกับท้� นี้ภางค์ด้าวิ มีาด้้วิง (2550) กล่าวิวิ่า
บรรยากาศึการส่�อสารภายในี้องค์กรมี้ควิามีสำาคัญและจัะทำาให้้บุคคลมี้ป็ฏิกิริยาตอบสนี้องต่อกิจักรรมี
ทุกอย่างข้ององค์กร อ้กทั�งผ่ลการวิิจััยพบวิ่า บรรยากาศึการส่�อสารภายในี้องค์กรในี้ทุกด้้านี้มี้ควิามีสัมีพันี้ธี์
ทางบวิกกับการเข้้าร่วิมีกิจักรรมีข้ององค์กร โด้ยด้้านี้ท้มี� ค้ วิามีสัมีพันี้ธี์สงู สุด้ ค่อ ด้้านี้การมี้สวิ่ นี้ร่วิมีในี้การตัด้สินี้ใจั
รองลงมีา ค่อ ด้้านี้การรับฟังควิามีคิด้เห้็นี้จัากผู่้ป็ฏิบัติงานี้ สอด้คล้องกับท้� พัชิชิานี้ันี้ท์ โภชิฌงค์ (2562)
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ได้้อธีิบายบรรยากาศึองค์กรแบบเป็ิด้วิ่า เป็็นี้บรรยากาศึท้ผ่� บู้ ริห้ารเป็ิด้โอกาสให้้ผ่ป็ู้ ฏิบตั งิ านี้แสด้งควิามีคิด้เห้็นี้
และควิามีสามีารถุอย่างเต็มีท้� ทำาให้้ผ่ป็ู้ ฏิบตั งิ านี้รูส้ กึ วิ่าตนี้เองมี้ป็ระโยชินี้์และมี้คณ
ุ ค่าต่อองค์กร ส่งเสริมีให้้
ผู่ป็้ ฏิบตั งิ านี้มี้กาำ ลังใจัท้จั� ะทำางานี้ให้้บรรลุเป็้าห้มีายข้ององค์กร จัะเห้็นี้ได้้วิา่ การท้อ� งค์กรให้้บคุ ลากรได้้มีส้ วิ่ นี้ร่วิมี
ตัด้สินี้ใจัและเป็ิด้โอกาสให้้ได้้แสด้งควิามีคิด้เห้็นี้ในี้การทำางานี้ร่วิมีกันี้นี้ันี้� เป็็นี้การให้้คณ
ุ ค่าแก่บคุ ลากร ทำาให้้
บุคลากรเกิด้ควิามีรู้สึกเป็็นี้ส่วินี้ห้นี้ึ�งข้ององค์กร ซื้ึ�งจัะส่งเสริมีให้้เกิด้ควิามีร่วิมีมี่อในี้งานี้ห้ร่อกิจักรรมีต่างๆ
ข้ององค์กรได้้ต่อไป็
สื่มมติฐานที� 6 สื่ัมพันธีภาพระห็วิ่างบุคคล่มีควิามสื่ัมพันธี์กับการเข้าร่วิมกิจ๊กรรมขององค์กร
จัากผ่ลการวิิจััยพบวิ่า สัมีพันี้ธีภาพระห้วิ่างบุคคลมี้ควิามีสัมีพันี้ธี์กับการเข้้าร่วิมีกิจักรรมีข้ององค์กร
โด้ยบุคลากรท้มี� ส้ มีั พันี้ธีภาพระห้วิ่างบุคคลเป็็นี้เชิิงบวิกมีาก จัะมี้การเข้้าร่วิมีกิจักรรมีข้ององค์กรมีาก สอด้คล้องกับท้�
อัยยา เกล้�ยงอักษร และ ป็ิ�นี้กนี้ก วิงศึ์ป็ิ�นี้เพ็ชิร์ (2557) กล่าวิวิ่า การมี้ควิามีสัมีพันี้ธี์อันี้ด้้กับผู่้อ่�นี้เป็็นี้สิ�ง
จัำาเป็็นี้ในี้การมี้ชิวิ้ ติ อยูข้่ องมีนีุ้ษย์ พัฒนี้าการทางสังคมี ควิามีคิด้และควิามีเข้้าใจัข้องบุคคลพัฒนี้ามีาจัากการมี้
สัมีพันี้ธีภาพกับผู่้อ่�นี้ การทำางานี้ในี้องค์กรนี้ั�นี้ การมี้สัมีพันี้ธีภาพระห้วิ่างบุคคลกับผู่้ร่วิมีงานี้ก่อให้้เกิด้
ควิามีสำาเร็จัในี้อาชิ้พ และยังสอด้คล้องกับผ่ลการศึึกษาข้อง Basford and Offermann (2012) ซื้ึง� พบวิ่า พนี้ักงานี้
ไมี่วิา่ จัะอยูใ่ นี้ตำาแห้นี้่งงานี้สูงห้ร่อไมี่สงู ก็ตามี จัะมี้แรงจัูงใจัสูงเมี่อ� มี้ควิามีสัมีพันี้ธี์ทด้�้ ก้ บั เพ่อ� นี้ร่วิมีงานี้ จัะเห้็นี้ได้้วิา่ การมี้
สัมีพันี้ธีภาพท้ด้� ก้ บั ผู่อ้ นี้่� จัึงมี้ควิามีสัมีพันี้ธี์ตอ่ การทำางานี้ในี้องค์กรซื้ึง� ในี้งานี้วิิจัยั นี้้ศึ� กึ ษาการเข้้าร่วิมีกิจักรรมีข้ององค์กร
ข้อเสื่นอแนะในการนำาผ่ล่วิิจ๊ัยไปีปีระยุกต์ใช่้
1. องค์กรควิรให้้ควิามีสำาคัญกับการใชิ้ส่�อบุคคลเป็็นี้ชิ่องทางในี้การส่�อสารกับบุคลากร โด้ย
เฉพาะการส่�อสารเก้�ยวิกับกิจักรรมีต่างๆ ท้�ต้องการการมี้ส่วินี้ร่วิมี เนี้่�องจัากเป็็นี้ส่�อท้�สามีารถุเข้้าถุึงกลุ่มี
เป็้าห้มีายได้้โด้ยตรง สามีารถุกระตุ้นี้ให้้เกิด้การตอบสนี้องและโนี้้มีนี้้าวิใจัผู่้รับสารได้้อย่างมี้
ป็ระสิทธีิภาพ อย่างไรก็ตามี การใชิ้สอ่� บุคคลในี้รูป็แบบการส่อ� สารท้ไ� มี่เป็็นี้ทางการจัำาเป็็นี้ต้องใชิ้ควิามีระมีัด้ระวิัง
เนี้่�องจัากการส่�อสารผ่่านี้ส่�อบุคคลมี้ข้้อจัำากัด้ เชิ่นี้ ถุ่ายทอด้ข้่าวิสารท้�ผ่่านี้ควิามีเชิ่�อห้ร่อควิามีคิด้เห้็นี้ข้อง
บุคคลท้�อาจัทำาให้้สารบิด้เบ่อนี้ได้้ ในี้ข้ณะเด้้ยวิกันี้อาจัพิจัารณาใชิ้ส่�ออิเล็กทรอนี้ิกส์อย่างเต็มีป็ระสิทธีิภาพ
ข้องส่อ� เพราะลักษณะส่อ� สามีารถุออกแบบการส่อ� สารท้ท� าำ ให้้เกิด้การเป็ิด้รับได้้ เพ่อ� ให้้มีค้ วิามีห้ลากห้ลายในี้
การเข้้าถุึงข้้อมีูลและเป็็นี้การใชิ้เทคโนี้โลย้ให้้เห้มีาะสมีกับยุคสมีัยเพ่อ� เพิมี� ป็ระสิทธีิภาพการส่อ� สารภายในี้องค์กร
2. องค์กรภาครัฐอาจัพิจัารณาถุึงการสนี้ับสนีุ้นี้ให้้บุคลากรได้้ทำางานี้ร่วิมีกันี้เป็็นี้ท้มี มี้การ
ชิ่วิยเห้ล่อและพึ�งพาซื้ึ�งกันี้และกันี้ ตลอด้จันี้ให้้ควิามีสำาคัญด้้านี้การส่�อสารระห้วิ่างผู่้บังคับบัญชิาและ
ผู่้ใต้บังคับบัญชิา เนี้่�องจัากองค์กรภาครัฐมี้โครงสร้างองค์กรและการบริห้ารงานี้ท้�แตกต่างจัากองค์กร
ภาคธีุรกิจัเอกชินี้ ลักษณะท้�เป็็นี้ทางการตามีลำาด้ับการบังคับบัญชิาจัึงอาจัทำาให้้เกิด้ชิ่องวิ่างในี้การ
ติด้ต่อส่�อสารและการป็ฏิบัติงานี้ร่วิมีกันี้ได้้มีากกวิ่า ห้ากองค์กรภาครัฐสามีารถุห้าแนี้วิทางการส่งเสริมี
บรรยากาศึการส่อ� สารระห้วิ่างผู่บ้ งั คับบัญชิา ผู่ใ้ ต้บงั คับบัญชิา รวิมีถุึงบุคลากรทุกระด้ับในี้องค์กรให้้ด้ย้ ิง� ข้ึนี้�
จัะชิ่วิยสนี้ับสนีุ้นี้ให้้บคุ ลากรเข้้าร่วิมีกิจักรรมีห้ร่อให้้ควิามีร่วิมีมี่อในี้การด้ำาเนี้ินี้งานี้ต่างๆ ข้ององค์กรได้้มีากข้ึนี้�
3. องค์กรภาครัฐอาจัออกแบบการจััด้การการส่อ� สารภายในี้องค์กรให้้เกิด้การเป็ิด้กวิ้างในี้ด้้านี้การติด้ต่อ
ส่อ� สารระห้วิ่างกันี้ภายในี้องค์กรมีากข้ึนี้� โด้ยเป็ิด้โอกาสให้้ผ่รู้ วิ่ มีงานี้ได้้แลกเป็ล้ย� นี้ควิามีคิด้เห้็นี้ห้ร่อพูด้คุยถุึง
ป็ัญห้าร่วิมีกันี้ได้้อย่างเป็ิด้เผ่ยและตรงไป็ตรงมีา รวิมีถุึงการให้้อิสระบุคลากรในี้การป็ฏิบัติงานี้ตามีควิามี
รับผ่ิด้ชิอบข้องตนี้เองโด้ยพิจัารณาตามีควิามีเห้มีาะสมีข้องตำาแห้นี้่งงานี้และตามีท้โ� ครงสร้างข้ององค์กรจัะสามีารถุทำาได้้
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4. องค์กรสามีารถุใชิ้เป็็นี้แนี้วิทางในี้การพิจัารณาเล่อกจััด้กิจักรรมีตามีควิามีต้องการข้องบุคลากร
ตามีผ่ลวิิจัยั ท้พ� บวิ่า การแสด้งควิามีคิด้เห้็นี้และการร่วิมีตัด้สินี้ใจัเป็็นี้ตัวิแป็รท้ก� อ่ ให้้เกิด้บรรยากาศึการส่อ� สารในี้
องค์กรท้มี� ผ่้ ลต่อการเข้้าร่วิมีกิจักรรมีข้ององค์กร โด้ยให้้สอด้คล้องกับบริบทข้องแต่ละองค์กร รวิมีถุึงมี้การสอบถุามี
ควิามีคิด้เห้็นี้ห้ร่อป็ระเมีินี้ควิามีพึงพอใจัในี้การเข้้าร่วิมีกิจักรรมีซื้ึง� สะท้อนี้ถุึงการท้บ� คุ ลากรในี้องค์กรได้้แสด้งควิามีคิด้เห้็นี้
เพ่อ� เป็็นี้ข้้อมีูลในี้การป็รับป็รุงและพัฒนี้ารูป็แบบกิจักรรมีให้้นี้า่ สนี้ใจัห้ร่อจััด้ห้ากิจักรรมีอ่นี้� ๆ ให้้มีค้ วิามีห้ลากห้ลายมีากข้ึนี้�
5. การเป็ิด้รับข้้อมีูลข้่าวิสารเก้�ยวิกับกิจักรรมีข้ององค์กร บรรยากาศึการส่�อสารภายในี้องค์กร
และสัมีพันี้ธีภาพระห้วิ่างบุคคล ต่างมี้ควิามีสัมีพันี้ธี์กับการเข้้าร่วิมีกิจักรรมีข้ององค์กร ได้้แก่
กิจักรรมีพัฒนี้าบุคลากร และกิจักรรมีสานี้สัมีพันี้ธี์บุคลากร ด้ังนี้ั�นี้ ผู่้บริห้าร ผู่้บังคับบัญชิาในี้ระด้ับต่างๆ
ตลอด้จันี้ฝ้� า ยทรั พ ยากรบุ ค คลในี้องค์ ก ร จัึ ง ควิรคำ า นี้ึ ง ถุึ ง ป็ั จั จัั ย ด้ั ง กล่ า วิเพ่� อ สนี้ั บ สนีุ้ นี้ ให้้
บุคลากรเข้้าร่วิมีกิจักรรมีสำาห้รับบุคลากรท้�องค์กรจััด้ข้ึ�นี้ ตลอด้จันี้กิจักรรมีอ่�นี้ๆ ข้ององค์กรในี้อนี้าคต
ข้อเสื่นอแนะในการทำาวิิจ๊ัยครั�งต่อไปี
1. การกำาห้นี้ด้ข้อบเข้ตด้้านี้ป็ระชิากรให้้แคบลง ห้ร่อศึึกษาองค์กรท้�เฉพาะเจัาะจังมีากข้ึ�นี้ เชิ่นี้
ศึึกษาบุคลากรท้�ทำางานี้ในี้องค์กรโด้ยกำาห้นี้ด้ชิ่วิงอายุ (Generation) ศึึกษาข้้าราชิการป็ระจัำาท้�สังกัด้
กระทรวิง ทบวิง ห้ร่อกรมีต่างๆ ศึึกษาพนี้ักงานี้ในี้องค์กรรัฐวิิสาห้กิจั เป็็นี้ต้นี้ เพ่อ� ให้้ได้้ผ่ลการวิิจัยั ท้เ� ฉพาะด้้านี้
2. การศึึกษาป็ัจัจััยอ่นี้� ท้มี� ค้ วิามีสัมีพันี้ธี์ตอ่ พฤติกรรมีการเข้้าร่วิมีกิจักรรมีข้ององค์กร เพ่อ� ห้าตัวิแป็รสำาคัญอ่นี้� ๆ
ท้เ� ก้ย� วิข้้องกับพฤติกรรมีข้องบุคลากรในี้การเข้้าร่วิมีกิจักรรมีท้อ� งค์กรจััด้ เชิ่นี้ แรงจัูงใจั อายุงานี้ ระด้ับการศึึกษา เป็็นี้ต้นี้
3.การศึึ ก ษาป็ั จั จัั ย ท้� มี้ ค วิามีสั มี พั นี้ ธี์ ต ่ อ พฤติ ก รรมีการเข้้ า ร่ วิ มีกิ จั กรรมีข้ององค์ ก ร
ด้้านี้การเป็ิด้รับข้้อมีูลข้่าวิสาร บรรยากาศึการส่�อสาร และสัมีพันี้ธีภาพระห้วิ่างบุคคลภายในี้องค์กร
ในี้รูป็แบบการวิิจัยั เชิิงคุณภาพ เพ่อ� ให้้ได้้ข้อ้ มีูลเชิิงลึกและสามีารถุอธีิบายตัวิแป็รด้ังกล่าวิได้้ชิด้ั เจันี้มีากยิง� ข้ึนี้�
4.การศึึกษากิจักรรมีอ่�นี้ๆ ท้�องค์กรจััด้ข้ึ�นี้ นี้อกเห้นี้่อจัากกิจักรรมีท้�ศึึกษาในี้งานี้วิิจััยครั�งนี้้� เชิ่นี้
กิจักรรมี 5 ส. กิจักรรมีควิามีรับผ่ิด้ชิอบต่อสังคมี (CSR) เป็็นี้ต้นี้
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