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กิตติกรรมประกาศ
ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณ คุณพอและคุณแมของผูวิจัย สําหรับการสนับสนุนในเรื่องการศึกษา ทั้งให
ความรัก ความเอาใจใส และความหวงใย แกผูวิจัยตลอดมา
กราบขอบพระคุณผูชวยศาสตราจารย ดร.นงลักษณ ศรีอัษฎาพร เจริญงาม อาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธที่ใหคําแนะนําที่เปนประโยชน ใหความเอาใจใสดูแล และเปนแรงผลักดันในการทําวิทยานิพนธ
ตั้งแตตนจนสําเร็จลงดวยดี อีกทั้งขอกราบขอบพระคุณรองศาสตราจารย เมตตา วิวัฒนานุกูล ประธานกรรมการ
วิทยานิพนธ ที่สละเวลาและใหคําแนะนําที่เปนประโยชนยิ่งแกผูวิจัย กราบขอบพระคุณรองศาสตราจารย ศิริชัย
พงษวิชัย กรรมการวิทยานิพนธ สําหรับคําแนะนําในการประมวลผลขอมูลทางสถิติ และกราบขอบพระคุณ
อาจารยศรายุธ แสงจันทร กรรมการวิทยานิพนธ ที่ใหความกรุณาและสละเวลาอันมีคายิ่งจากงานประจํา
ที่
มากมาย เพื่อใหคําแนะนําที่เปนประโยชนเกี่ยวกับกลุมองคกรที่ผูวิจัยเก็บขอมูล
ขอบพระคุณ คณาจารยในภาควิชาวาทวิทยาและสื่อ สารการแสดงทุกทานที่ป ระสิ ท ธิ์ป ระสาทวิช า
ความรูตางๆ และใหความเมตตากรุณาแกผูวิจัยตลอดสองปการศึกษา ขอขอบคุณภาควิชาวาทวิทยาและสื่อสาร
การแสดง คณะนิเทศศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ที่ทําใหผูวิจัยไดรูจักกับเพื่อนๆ และนองๆ วาทวิทยารุนที่ 4
ทั้ง 14 คน คือ น้ําผึ้ง จุม สมแปน กีตาร ฟอม นัท เงาะ เอ หลิว ตาล เหมีย ว กิ๊ก วรรณ และนัน ที่มีความ
หลากหลายในความรู ด า นต า งๆ แต ม ารวมกั น ได เ ป น หนึ่ ง เดี ย ว และได ร ว มทุ ก ข ร ว มสุ ข กั น มาโดยตลอด
โดยเฉพาะอยางยิ่งตองขอขอบคุณ คุณปภัสสรา ภวภูตานนท ณ มหาสารคาม (น้ําผึ้ง) สําหรับการเปนเพื่อน ที่
แสนดีและจริงใจตลอดระยะเวลาสองปที่ไดรูจักกันมา คอยใหความชวยเหลือแนะนําสิ่งที่เปนประโยชนในทุกๆ
เรื่อง อีกทั้งยังชวยแกปญหา ใหกําลังใจ และแจงขาวสารในเรื่องตางๆ ในชวงการเรียนและการทําวิทยานิพนธ
ขอขอบคุณพี่ๆ บรรณารักษหองสมุด และพี่ๆ ที่ศูนยคอมพิวเตอร คณะนิเทศศาสตรสําหรับการชวยเหลือในการ
คนหาขอมูลและอํานวยความสะดวกในการใชคอมพิวเตอร พี่สุภาและพี่ออย เจาหนาที่บัณฑิตวิทยาลัย คณะ
นิเทศศาสตรสําหรับการใหขอมูลและคําแนะนําเกี่ยวกับวิทยานิพนธ พี่คิด พี่สมใจ พี่สุชาติ สําหรับ ความ
ชวยเหลือในเรื่องตางๆ ตลอดระยะเวลาของการเรียนและการทําวิทยานิพนธ
ขอขอบคุณ อาจารยทรรศนะ ใจชุมชื่น เพื่อนจิตวิทยารุน 18 ที่แสนดี ที่ชวยแนะนําและใหขอคิด พรอม
ทั้งใหความรูที่เปนประโยชนอยางยิ่งในการทําวิทยานิพนธครั้งนี้ ขอขอบคุณพี่ๆ เพื่อนๆ และนองๆ ทุกคน ที่
แสดงความหวงใยและเปนกําลังใจตลอดมา
ขอขอบพระคุณ คุณรดาพร อิสริยอําไพ ผูจัดการสํานักงานการบุคคลคาวัสดุซิเมนตไทย ที่อนุญาตให
ผูวิจัยเขาเก็บขอมูล คุณวัลลภา ชุตินาทรังสี ที่ชวยแนะนําและอํานวยความสะดวกในการเก็บขอมูล คุณวราภรณ
สาระนิตย (พี่เอ) คุณรัฐพล ศิริภคมนตรี (นองชวน) และพนักงานในสํานักงานการบุคคลทุกทานที่ใหขอมูลและ
ชวยเก็บรวบรวมขอมูลในการทําวิทยานิพนธของผูวิจัยในครั้งนี้ โดยเฉพาะอยางยิ่งตองขอขอบคุณพนักงาน ใน
กลุมธุรกิจจัดจําหนาย เครือซิเมนตไทย ทุกทานที่เห็นความสําคัญและกรุณาสละเวลาอันมีคาในการตอบ
แบบสอบถามและใหสัมภาษณเพิ่มเติมแกผูวิจัยในครั้งนี้
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ที่ใชในการวิจยั จริง
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ประวัติผูเขียนวิทยานิพนธ

224
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สารบัญตาราง
ตาราง
3.1
4.1
4.2
4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

หนา
แสดงจํานวนประชากรที่สง แบบสอบถาม จํานวนกลุมตัวอยางที่ควรจะได
แบบสอบถามคืน และจํานวนแบบสอบถามที่ไดรับคืนจริง
แสดงลักษณะทางประชากรของกลุมตัวอยางผูบงั คับบัญชา
แสดงลักษณะทางประชากรของกลุมตัวอยางผูใตบงั คับบัญชา
แสดงสถิติเชิงบรรยายเกีย่ วกับระดับการรับรูตนเองของผูบังคับบัญชาตอ
ความสามารถในการสื่อสารในมิติความสามารถในการสื่อสารเชิงกลยุทธ
(ดรรชนีกลุมที่ 1 มีความรู ความเขาใจ และสามารถปฏิบัติตามรูปแบบการสื่อสาร
เชิงวัฒนธรรมที่ไดรับการยอมรับในสังคมไทย)
แสดงสถิติเชิงบรรยายเกีย่ วกับระดับการรับรูตนเองของผูบังคับบัญชาตอ
ความสามารถในการสื่อสารในมิติความสามารถในการสื่อสารเชิงกลยุทธ
(ดรรชนีกลุมที่ 2 มีความรู ความเขาใจ วิสยั ทัศนและพันธกิจขององคกร)
แสดงสถิติเชิงบรรยายเกีย่ วกับระดับการรับรูตนเองของผูบังคับบัญชาตอ
ความสามารถในการสื่อสารในมิติความสามารถในการสื่อสารเชิงกลยุทธ
(ดรรชนีกลุมที่ 3 มีความรู ความเขาใจ เรื่องภายนอกหนวยงานและสถานการณ
ตางๆ ที่อาจมีผลกระทบตอหนวยงานหรือองคกร)
แสดงสถิติเชิงบรรยายเกีย่ วกับระดับการรับรูตนเองของผูบังคับบัญชาตอ
ความสามารถในการสื่อสารในมิติความสามารถในการสื่อสารเชิงกลยุทธ
(ดรรชนีกลุมที่ 4 มีความรู ความเขาใจ ในอุปนิสัยใจคอของผูใตบังคับบัญชา)
แสดงสถิติเชิงบรรยายเกีย่ วกับระดับการรับรูตนเองของผูบังคับบัญชาตอ
ความสามารถในการสื่อสารในมิติความสามารถในการสื่อสารเชิงกลยุทธ
(ดรรชนีกลุมที่ 5 มีความสามารถในการสือ่ สารเชิงพุทธิปญญา)
แสดงสถิติเชิงบรรยายเกีย่ วกับระดับการรับรูตนเองของผูบังคับบัญชาตอ
ความสามารถในการสื่อสารในมิติความสามารถในการสื่อสารเชิงกลยุทธ
(ดรรชนีกลุมที่ 6 มีคุณธรรมและจริยธรรมในการสื่อสาร)
แสดงสถิติเชิงบรรยายเกีย่ วกับระดับการรับรูตนเองของผูบังคับบัญชาตอ
ความสามารถในการสื่อสารในมิติความสามารถในการสื่อสารเชิงทักษะ
(ดรรชนีกลุมที่ 7 การจัดการขอมูลขาวสาร)
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สารบัญตาราง (ตอ)
ตาราง
4.10 แสดงสถิติเชิงบรรยายเกีย่ วกับระดับการรับรูตนเองของผูบังคับบัญชาตอ
ความสามารถในการสื่อสารในมิติความสามารถในการสื่อสารเชิงทักษะ
(ดรรชนีกลุมที่ 8 การสรางความสัมพันธและเครือขายการสื่อสาร)
4.11 แสดงสถิติเชิงบรรยายเกีย่ วกับระดับการรับรูตนเองของผูบังคับบัญชาตอ
ความสามารถในการสื่อสารในมิติความสามารถในการสื่อสารเชิงทักษะ
(ดรรชนีกลุมที่ 9 การฟง)
4.12 แสดงสถิติเชิงบรรยายเกีย่ วกับระดับการรับรูตนเองของผูบังคับบัญชาตอ
ความสามารถในการสื่อสารในมิติความสามารถในการสื่อสารเชิงทักษะ
(ดรรชนีกลุมที่ 10 การพูด)
4.13 แสดงสถิติเชิงบรรยายเกีย่ วกับระดับการรับรูตนเองของผูบังคับบัญชาตอ
ความสามารถในการสื่อสารในมิติความสามารถในการสื่อสารเชิงทักษะ
(ดรรชนีกลุมที่ 11 การเขียน)
4.14 แสดงสถิติเชิงบรรยายเกีย่ วกับระดับการรับรูตนเองของผูบังคับบัญชาตอ
ความสามารถในการสื่อสารในมิติความสามารถในการสื่อสารเชิงทักษะ
(ดรรชนีกลุมที่ 12 การนําเสนอ)
4.15 แสดงสถิติเชิงบรรยายเกีย่ วกับระดับการรับรูตนเองของผูบังคับบัญชาตอ
ความสามารถในการสื่อสารในมิติความสามารถในการสื่อสารเชิงทักษะ
(ดรรชนีกลุมที่ 13 การมอบหมายงานและการติดตามงาน)
4.16 แสดงสถิติเชิงบรรยายเกีย่ วกับระดับการรับรูตนเองของผูบังคับบัญชาตอ
ความสามารถในการสื่อสารในมิติความสามารถในการสื่อสารเชิงทักษะ
(ดรรชนีกลุมที่ 14 การโนมนาวใจ)
4.17 แสดงสถิติเชิงบรรยายเกีย่ วกับระดับการรับรูตนเองของผูบังคับบัญชาตอ
ความสามารถในการสื่อสารในมิติความสามารถในการสื่อสารเชิงทักษะ
(ดรรชนีกลุมที่ 15 การใหคาํ ปรึกษาและแนะนํา)
4.18 แสดงสถิติเชิงบรรยายเกีย่ วกับระดับการรับรูตนเองของผูบังคับบัญชาตอ
ความสามารถในการสื่อสารในมิติความสามารถในการสื่อสารเชิงทักษะ
(ดรรชนีกลุมที่ 16 การประชุม)
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สารบัญตาราง (ตอ)
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4.19 แสดงจํานวน คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาความแตกตางของ
68
ระดับการรับรูตนเองของผูบงั คับบัญชาตอความสามารถในการสื่อสาร
4.20 แสดงการทดสอบคาความแตกตางของระดับการรับรูตนเองของผูบังคับบัญชา
70
ตอความสามารถในการสื่อสาร ทีม่ ีชวงอายุแตกตางกัน
4.20.1 แสดงการทดสอบเปนรายคูของชวงอายุที่ตา งกันของผูบงั คับบัญชาในการรับรูระดับ
73
ความสามารถในการสื่อสารของตนเอง
4.20.2 แสดงการทดสอบคาความแตกตางของระดับการรับรูตนเองของผูบังคับบัญชา
75
ตอความสามารถในการสื่อสาร ทีม่ ีชวงอายุแตกตางกัน
4.21 แสดงการทดสอบคาความแตกตางของระดับการรับรูตนเองของผูบังคับบัญชา
78
ตอความสามารถในการสื่อสาร ระหวางบริษัทในกลุมธุรกิจจัดจําหนายฯ
4.21.1 แสดงการทดสอบคาความแตกตางของระดับการรับรูตนเองของผูบังคับบัญชา
82
ตอความสามารถในการสื่อสาร ระหวางบริษัทในกลุมธุรกิจจัดจําหนายฯ
4.22 แสดงสถิติเชิงบรรยายเกีย่ วกับระดับการรับรูของผูใตบังคับบัญชาตอความสามารถ
ในการสื่อสารของผูบังคับบัญชา ในมิติความสามารถในการสื่อสารเชิงกลยุทธ
(ดรรชนีกลุมที่ 1 มีความรู ความเขาใจ และสามารถปฏิบัติตามรูปแบบการสื่อสาร
84
เชิงวัฒนธรรมที่ไดรับการยอมรับในสังคมไทย)
4.23 แสดงสถิติเชิงบรรยายเกีย่ วกับระดับการรับรูของผูใตบังคับบัญชาตอความสามารถ
ในการสื่อสารของผูบังคับบัญชา ในมิติความสามารถในการสื่อสารเชิงกลยุทธ
85
(ดรรชนีกลุมที่ 2 มีความรู ความเขาใจ วิสยั ทัศนและพันธกิจขององคกร)
4.24 แสดงสถิติเชิงบรรยายเกีย่ วกับระดับการรับรูของผูใตบังคับบัญชาตอความสามารถ
ในการสื่อสารของผูบังคับบัญชา ในมิติความสามารถในการสื่อสารเชิงกลยุทธ
(ดรรชนีกลุมที่ 3 มีความรู ความเขาใจ เรื่องภายนอกหนวยงานและสถานการณตางๆ
86
ที่อาจมีผลกระทบตอหนวยงานหรือองคกร)
4.25 แสดงสถิติเชิงบรรยายเกีย่ วกับระดับการรับรูของผูใตบังคับบัญชาตอความสามารถ
ในการสื่อสารของผูบังคับบัญชา ในมิติความสามารถในการสื่อสารเชิงกลยุทธ
87
(ดรรชนีกลุมที่ 4 มีความรู ความเขาใจ ในอุปนิสัยใจคอของผูใตบังคับบัญชา)

ฏ

สารบัญตาราง (ตอ)
ตาราง
4.26 แสดงสถิติเชิงบรรยายเกีย่ วกับระดับการรับรูของผูใตบังคับบัญชาตอความสามารถ
ในการสื่อสารของผูบังคับบัญชา ในมิติความสามารถในการสื่อสารเชิงกลยุทธ
(ดรรชนีกลุมที่ 5 มีความสามารถในการสือ่ สารเชิงพุทธิปญญา)
4.27 แสดงสถิติเชิงบรรยายเกีย่ วกับระดับการรับรูของผูใตบังคับบัญชาตอความสามารถ
ในการสื่อสารของผูบังคับบัญชา ในมิติความสามารถในการสื่อสารเชิงกลยุทธ
(ดรรชนีกลุมที่ 6 มีคุณธรรมและจริยธรรมในการสื่อสาร)
4.28 แสดงสถิติเชิงบรรยายเกีย่ วกับระดับการรับรูของผูใตบังคับบัญชาตอความสามารถ
ในการสื่อสารของผูบังคับบัญชา ในมิติความสามารถในการสื่อสารเชิงทักษะ
(ดรรชนีกลุมที่ 7 การจัดการขอมูลขาวสาร)
4.29 แสดงสถิติเชิงบรรยายเกีย่ วกับระดับการรับรูของผูใตบังคับบัญชาตอความสามารถ
ในการสื่อสารของผูบังคับบัญชา ในมิติความสามารถในการสื่อสารเชิงทักษะ
(ดรรชนีกลุมที่ 8 การสรางความสัมพันธและเครือขายการสื่อสาร)
4.30 แสดงสถิติเชิงบรรยายเกีย่ วกับระดับการรับรูของผูใตบังคับบัญชาตอความสามารถ
ในการสื่อสารของผูบังคับบัญชา ในมิติความสามารถในการสื่อสารเชิงทักษะ
(ดรรชนีกลุมที่ 9 การฟง)
4.31 แสดงสถิติเชิงบรรยายเกีย่ วกับระดับการรับรูของผูใตบังคับบัญชาตอความสามารถ
ในการสื่อสารของผูบังคับบัญชา ในมิติความสามารถในการสื่อสารเชิงทักษะ
(ดรรชนีกลุมที่ 10 การพูด)
4.32 แสดงสถิติเชิงบรรยายเกีย่ วกับระดับการรับรูของผูใตบังคับบัญชาตอความสามารถ
ในการสื่อสารของผูบังคับบัญชา ในมิติความสามารถในการสื่อสารเชิงทักษะ
(ดรรชนีกลุมที่ 11 การเขียน)
4.33 แสดงสถิติเชิงบรรยายเกีย่ วกับระดับการรับรูของผูใตบังคับบัญชาตอความสามารถ
ในการสื่อสารของผูบังคับบัญชา ในมิติความสามารถในการสื่อสารเชิงทักษะ
(ดรรชนีกลุมที่ 12 การนําเสนอ)
4.34 แสดงสถิติเชิงบรรยายเกีย่ วกับระดับการรับรูของผูใตบังคับบัญชาตอความสามารถ
ในการสื่อสารของผูบังคับบัญชา ในมิติความสามารถในการสื่อสารเชิงทักษะ
(ดรรชนีกลุมที่ 13 การมอบหมายงานและการติดตามงาน)
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สารบัญตาราง (ตอ)
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4.35 แสดงสถิติเชิงบรรยายเกีย่ วกับระดับการรับรูของผูใตบังคับบัญชาตอความสามารถ
ในการสื่อสารของผูบังคับบัญชา ในมิติความสามารถในการสื่อสารเชิงทักษะ
(ดรรชนีกลุมที่ 14 การโนมนาวใจ)
4.36 แสดงสถิติเชิงบรรยายเกีย่ วกับระดับการรับรูของผูใตบังคับบัญชาตอความสามารถ
ในการสื่อสารของผูบังคับบัญชา ในมิติความสามารถในการสื่อสารเชิงทักษะ
(ดรรชนีกลุมที่ 15 การใหคาํ ปรึกษาและแนะนํา)
4.37 แสดงสถิติเชิงบรรยายเกีย่ วกับระดับการรับรูของผูใตบังคับบัญชาตอความสามารถ
ในการสื่อสารของผูบังคับบัญชา ในมิติความสามารถในการสื่อสารเชิงทักษะ
(ดรรชนีกลุมที่ 16 การประชุม)
4.38 แสดงจํานวน คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาความแตกตางของระดับ
การรับรูของผูใตบังคับบัญชาตอความสามารถในการสือ่ สารของผูบังคับบัญชา
4.39 แสดงการทดสอบคาความแตกตางของระดับการรับรูของผูใตบังคับบัญชาชาย
และหญิง ตอความสามารถในการสื่อสารของผูบังคับบัญชา
4.39.1 แสดงการทดสอบคาความแตกตางของระดับการรับรูของผูใตบังคับบัญชาชาย
และหญิง ตอความสามารถในการสื่อสารของผูบังคับบัญชา ในมิติความสามารถ
ในการสื่อสารเชิงกลยุทธ
4.39.2 แสดงการทดสอบคาความแตกตางของระดับการรับรูของผูใตบังคับบัญชาชาย
และหญิง ตอความสามารถในการสื่อสารของผูบังคับบัญชา ในมิติความสามารถ
ในการสื่อสารเชิงเชิงทักษะ
4.40 แสดงการทดสอบคาความแตกตางของระดับการรับรูของผูใตบังคับบัญชาตอ
ความสามารถในการสื่อสารของผูบังคับบัญชาที่มชี วงอายุแตกตางกัน
4.40.1 แสดงการทดสอบเปนรายคูของชวงอายุที่ตา งกันของผูใตบังคับบัญชาตอการรับรู
ระดับความสามารถในการสือ่ สารของผูบังคับบัญชา
4.40.2 แสดงการทดสอบคาความแตกตางของระดับการรับรูของผูใตบังคับบัญชาตอ
ความสามารถในการสื่อสารของผูบังคับบัญชาที่มชี วงอายุแตกตางกัน
(ดรรชนีกลุมที่ 12 การนําเสนอ
4.41 แสดงการทดสอบคาความแตกตางของระดับการรับรูของผูใตบังคับบัญชา
ตอความสามารถในการสื่อสารของผูบังคับบัญชา ระหวางบริษัทในกลุมธุรกิจ
จัดจําหนายฯ
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4.41.1 แสดงการทดสอบเปนรายคูของผูใตบังคับบัญชาที่สงั กัดบริษัทตางกัน ตอระดับ
123
การรับรูความสามารถในการสื่อสารของผูบังคับบัญชา
4.41.2 แสดงการทดสอบคาความแตกตางของระดับการรับรูของผูใตบังคับบัญชาตอ
ความสามารถในการสื่อสารของผูบังคับบัญชา ระหวางบริษัทในกลุมธุรกิจ
126
จัดจําหนายฯ ในมิติความสามารถในการสื่อสารเชิงกลยุทธ
4.41.3 แสดงการทดสอบคาความแตกตางของระดับการรับรูของผูใตบังคับบัญชาตอ
ความสามารถในการสื่อสารของผูบังคับบัญชา ระหวางบริษัทในกลุมธุรกิจ
130
จัดจําหนายฯ ในมิติความสามารถในการสื่อสารเชิงทักษะ
4.42 แสดงการทดสอบคาความแตกตางของระดับการรับรูตนเองของผูบังคับบัญชาและ
ระดับการรับรูของผูใตบังคับบัญชาตอความสามารถในการสื่อสารของผูบังคับบัญชา 135
4.42.1 แสดงการทดสอบคาความแตกตางของระดับการรับรูตนเองของผูบังคับบัญชาและ
ระดับการรับรูของผูใตบังคับบัญชาตอความสามารถในการสื่อสารของผูบังคับบัญชา
ของดรรชนีกลุม ที่ 1 มีความรู ความเขาใจ และสามารถปฏิบัติตามรูปแบบการสื่อสาร
137
เชิงวัฒนธรรมที่ไดรับการยอมรับในสังคมไทย
4.42.2 แสดงการทดสอบคาความแตกตางของระดับการรับรูตนเองของผูบังคับบัญชาและ
ระดับการรับรูของผูใตบังคับบัญชาตอความสามารถในการสื่อสารของผูบังคับบัญชา
138
ของดรรชนีกลุม ที่ 2 มีความรู ความเขาใจ วิสัยทัศนและพันธกิจขององคกร
4.42.3 แสดงการทดสอบคาความแตกตางของระดับการรับรูตนเองของผูบังคับบัญชาและ
ระดับการรับรูของผูใตบังคับบัญชาตอความสามารถในการสื่อสารของผูบังคับบัญชา
ของดรรชนีกลุม ที่ 3 มีความรู ความเขาใจ เรื่องภายนอกหนวยงานและสถานการณ
139
ตางๆ ที่อาจมีผลกระทบตอหนวยงานหรือองคกร
4.42.4 แสดงการทดสอบคาความแตกตางของระดับการรับรูตนเองของผูบังคับบัญชาและ
ระดับการรับรูของผูใตบังคับบัญชาตอความสามารถในการสื่อสารของผูบังคับบัญชา
ของดรรชนีกลุม ที่ 4 มีความรู ความเขาใจ ในอุปนิสัยใจคอของผูใตบังคับบัญชา 140
4.42.5 แสดงการทดสอบคาความแตกตางของระดับการรับรูตนเองของผูบังคับบัญชาและ
ระดับการรับรูของผูใตบังคับบัญชาตอความสามารถในการสื่อสารของผูบังคับบัญชา
141
ของดรรชนีกลุม ที่ 5 มีความสามารถในการสื่อสารเชิงพุทธิปญญา
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4.42.6 แสดงการทดสอบคาความแตกตางของระดับการรับรูตนเองของผูบังคับบัญชาและ
ระดับการรับรูของผูใตบังคับบัญชาตอความสามารถในการสื่อสารของผูบังคับบัญชา
142
ของดรรชนีกลุม 6 มีคุณธรรมและจริยธรรมในการสื่อสาร
4.42.7 แสดงการทดสอบคาความแตกตางของระดับการรับรูตนเองของผูบังคับบัญชาและ
ระดับการรับรูของผูใตบังคับบัญชาตอความสามารถในการสื่อสารของผูบังคับบัญชา
143
ของดรรชนีกลุม 7 การจัดการขอมูลขาวสาร
4.42.8 แสดงการทดสอบคาความแตกตางของระดับการรับรูตนเองของผูบังคับบัญชาและ
ระดับการรับรูของผูใตบังคับบัญชาตอความสามารถในการสื่อสารของผูบังคับบัญชา
144
ของดรรชนีกลุม 8 การสรางความสัมพันธและเครือขายการสื่อสาร
4.42.9 แสดงการทดสอบคาความแตกตางของระดับการรับรูตนเองของผูบังคับบัญชาและ
ระดับการรับรูของผูใตบังคับบัญชาตอความสามารถในการสื่อสารของผูบังคับบัญชา
145
ของดรรชนีกลุม 9 การฟง
4.42.10 แสดงการทดสอบคาความแตกตางของระดับการรับรูตนเองของผูบังคับบัญชาและ
ระดับการรับรูของผูใตบังคับบัญชาตอความสามารถในการสื่อสารของผูบังคับบัญชา
146
ของดรรชนีกลุม 10 การพูด
4.42.11 แสดงการทดสอบคาความแตกตางของระดับการรับรูตนเองของผูบังคับบัญชาและ
ระดับการรับรูของผูใตบังคับบัญชาตอความสามารถในการสื่อสารของผูบังคับบัญชา
147
ของดรรชนีกลุม 11 การเขียน
4.42.12 แสดงการทดสอบคาความแตกตางของระดับการรับรูตนเองของผูบังคับบัญชาและ
ระดับการรับรูของผูใตบังคับบัญชาตอความสามารถในการสื่อสารของผูบังคับบัญชา
148
ของดรรชนีกลุม 13 การมอบหมายงานและการติดตามงาน
4.42.13 แสดงการทดสอบคาความแตกตางของระดับการรับรูตนเองของผูบังคับบัญชาและ
ระดับการรับรูของผูใตบังคับบัญชาตอความสามารถในการสื่อสารของผูบังคับบัญชา
149
ของดรรชนีกลุม 14 การโนมนาวใจ
4.42.14 แสดงการทดสอบคาความแตกตางของระดับการรับรูตนเองของผูบังคับบัญชาและ
ระดับการรับรูของผูใตบังคับบัญชาตอความสามารถในการสื่อสารของผูบังคับบัญชา
150
ของดรรชนีกลุม 15 การใหคําปรึกษาและแนะนํา
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4.42.15 แสดงการทดสอบคาความแตกตางของระดับการรับรูตนเองของผูบังคับบัญชาและ
ระดับการรับรูของผูใตบังคับบัญชาตอความสามารถในการสื่อสารของผูบังคับบัญชา
151
ของดรรชนีกลุม 16 การประชุม
4.43 แสดงการทดสอบคาความแตกตางของระดับการรับรูความสามารถในการสื่อสาร
ของผูบังคับบัญชา ระหวางการรับรูตนเองของผูบังคับบัญชาและการรับรูของ
ผูใตบังคับบัญชาตอความสามารถในการสือ่ สารของผูบังคับบัญชา
152
(บริษัทคาวัสดุซิเมนตไทย จํากัด, CDC)
4.44 แสดงการทดสอบคาความแตกตางของระดับการรับรูความสามารถในการสื่อสาร
ของผูบังคับบัญชา ระหวางการรับรูตนเองของผูบังคับบัญชาและการรับรูของ
ผูใตบังคับบัญชาตอความสามารถในการสือ่ สารของผูบังคับบัญชา
154
(บริษัทซิเมนตไทยการตลาด จํากัด, CSM)
4.45 แสดงการทดสอบคาความแตกตางของระดับการรับรูความสามารถในการสื่อสาร
ของผูบังคับบัญชา ระหวางการรับรูตนเองของผูบังคับบัญชาและการรับรูของ
ผูใตบังคับบัญชาตอความสามารถในการสือ่ สารของผูบังคับบัญชา
156
(บริษัทซิเมนตไทยการคาปลีก จํากัด, CRC)
4.46 แสดงการทดสอบคาความแตกตางของระดับการรับรูความสามารถในการสื่อสาร
ของผูบังคับบัญชา ระหวางการรับรูตนเองของผูบังคับบัญชาและการรับรูของ
ผูใตบังคับบัญชาตอความสามารถในการสือ่ สารของผูบังคับบัญชา
158
(บริษัทซิเมนตไทยโลจิสติกส จํากัด, CTL)
4.47 แสดงการทดสอบคาความแตกตางของระดับการรับรูความสามารถในการสื่อสาร
ของผูบังคับบัญชา ระหวางการรับรูตนเองของผูบังคับบัญชาและการรับรูของ
ผูใตบังคับบัญชาตอความสามารถในการสือ่ สารของผูบังคับบัญชา
160
(บริษัทคาสากลซิเมนตไทย จํากัด, SCT)
4.48 แสดงภาพรวมของการทดสอบคาความแตกตางของระดับการรับรูตนเองของ
ผูบังคับบัญชาและระดับการรับรูของผูใตบังคับบัญชาตอความสามารถในการ
162
สื่อสารของผูบังคับบัญชาในแตละบริษัท

1

บทที่ 1
บทนํา
ความเปนมา และความสําคัญของปญหา
การรับรูความสามารถของตนเองมีผลตอการแสดงพฤติกรรมทั้งทางดานความคิดและ การ
แสดงอารมณของบุคคล ซึ่ง Bandura นักจิตวิทยาที่ศึกษาเกี่ยวกับการรับรูไดกลาวไว
อยาง
นาสนใจวา ถาบุคคลรับรูความสามารถของตนเองไมถูกตองจะทําใหเกิดผลเสียตอตนเอง คือ คนที่
ประเมินความสามารถของตนเองสูงเกินไป เมื่อเกิดความลมเหลวจะทําใหไมมั่นใจ
ใน
ความสามารถของตนเอง ไมกลาตัดสินใจทํางานตางๆ ในโอกาสตอๆ ไป สวนคนที่ประเมิน
ความสามารถของตนเองต่ําเกินไปจะไมพยายามเรียนรูและพัฒนาความสามารถของตนเอง เกิด
ความทอถอยไดงายเมื่อเกิดอุปสรรค ดังนั้น การที่บคุ คลประเมินและรับรูความสามารถของตนเอง
ไดอยางเหมาะสม คือประเมินและรับรูความสามารถของตนเองใกลเคียงกับความเปนจริงหรือสูง
กว า ความเป น จริ ง เพี ย งเล็ ก น อ ยจะทํ า ให บุ ค คลนั้ น สามารถประสบความสํ า เร็ จ ในการทํ า งาน
(Bandura, 1986)
ในการดําเนินงานขององคกร การสื่อสารมีความสําคัญและจําเปนอยางยิ่ง ดังนั้น
ความสามารถในการสื่อสาร (Communication competence) จึงเปนคุณสมบัติพื้นฐานสําคัญที่
ผูบริหารและบุคลากรที่ปฏิบัติงานในองคกรพึงมี (นงลักษณ ศรีอัษฎาพร เจริญงาม, 2543)
โดยเฉพาะในระดับผูบังคับบัญชาของแตละหนวยงานในองคกรมีความจําเปนอยางยิ่งที่ตองมีทักษะ
และความสามารถในการสื่อสารเพื่อใชในการบังคับบัญชา กําหนด และสั่งการใหแผนงานตางๆ
ดําเนินไปตามเปาหมาย ดังนั้นผูบังคับบัญชาจึงตองใชความสามารถในการสื่อสารที่มีอยู ในตนเอง
สื่อสารใหผูใตบังคับบัญชาไดรับรู เพื่อกําหนดพฤติกรรมการทํางานของผูใตบังคับบัญชาทั้ง
ทางตรงและทางอ อ ม
โดยเฉพาะอย า งยิ่ ง ในเรื่ อ งการรั บ รู ข องผู บั ง คั บ บั ญ ชาที่ มี ต อ
ผูใตบงั คับบัญชาของตน
ดั ง นั้ น การรั บ รู ต นเองในเรื่ อ งความสามารถในการสื่ อ สารจึ ง เป น สิ่ ง ที่ จํ า เป น สํ า หรั บ
ผูบังคับบัญชา แตเนื่องจากการรับรูเปนกระบวนการทางความคิดที่สลับซับซอน ซึ่งอาจใหภาพ ที่
เห็นแตกตางไปจากสภาพที่เปนอยูจริง จึงทําใหการรับรูของผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชาจึง
มักจะแตกตางกันดวย (Luthans, 1992) ซึ่งการไดทราบถึงระดับความสามารถในการสื่อสารของ
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ผู บังคับบั ญชาโดยการประเมิ น ตนเองของผูบังคับบัญชา
และการประเมิน ในมุม มองของ
ผูใตบังคับบัญชา จะทําใหผูบังคับบัญชาไดรับรูความสามารถของตนเองทั้งในมุมมองของตนเอง
และมุมมองของผูอื่นวามีความเหมือนหรือแตกตางกันมาก-นอยเพียงใดและอยางไร
ดังนั้น การศึกษาในครั้งนี้จึงสนใจที่จะนําลักษณะของความสามารถในการสื่อสารที่ไดจาก
งานวิ จั ย ต า งๆ
โดยเฉพาะอยา งยิ่ง ความสามารถในการสื่ อ สารเชิง กลยุ ท ธ
(Strategic
Communication) และความสามารถในการสื่อสารเชิงทักษะ (Tactic Communication) (รายละเอียด
จะกลาวถึงในบทที่ 2 ) มาเปนขอมูลพื้นฐานในการหาดรรชนีชี้วัดเพื่อศึกษาการรับรูความสามารถ
ในการสื่อสารของผูบังคับบัญชา ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้จะเปนการใหผูบังคับบัญชาบอกการรับรู
ความสามารถในการสื่อสารของตนเอง และใหผูใตบังคับบัญชาบอกถึงลักษณะของผูบังคับบัญชา
โดยตรงของเขาเกี่ยวกับความสามารถในการสื่อสาร ซึ่งผูวิจัยตองการใหผลการศึกษาในครั้งนี้เปน
ประโยชนจริงตอองคกรที่ศึกษา ผูวิจัยเลือกองคกรที่จะศึกษาในครั้งนี้คือ กลุมบริษัทธุรกิจจัด
จําหนาย ของเครือซิเมนตไทย ทั้งนี้ผูวิจัยมีเหตุผล 3 ประการคือ
1. เปนองคกรขนาดใหญที่มีความแข็งแกรง มั่นคง และเกาแกยาวนานกวา 80 ป และเปน
ที่รูจักของบุคคลทั่วไปทั้งในและตางประเทศ ประกอบกับเปนองคกรที่ไดรับรางวัล
ต า งๆมากมายเชน
ไดรับ รางวัลชนะเลิศ การประกวดการปฏิบัติ ต ามหลัก การ
บรรษัทภิบาล (Best Practices on Corporate Government Award) รางวัลระบบการ
บริหารคุณภาพ (ISO 9000) จากสํานักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม (สมอ.) เพื่อเปน
การยืนยันใหบริษัทตางๆ ทั้งในและตางประเทศเชื่อมั่นในการปฏิบัติงานและเปนที่
ยอมรับของบุคคลทั่วไป (วิรัตน แสงทองคํา, 2543) จึงเปนที่นาสนใจวา ลักษณะ
องคกรแบบนี้ รูปแบบและกระบวนการสื่อสารสงผลใหบุคคลในองคกร
มี
ความสามารถในการสื่อสารมากนอยเพียงใด และการรับรูของผูบังคับบัญชาและ
ผูใตบังคับบัญชา จะแตกตางกันหรือไมอยางไร
2. เปนองคกรที่ผูวิจัยเคยปฎิบัติงาน ผูวิจัยจึงมีความคุนเคยและเขาใจในวัฒนธรรมของ
องคกร ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยตองการใหผลการศึกษานี้เปนประโยชนตอองคกรที่
ผูวิจัยเคยปฏิบัติงานอยู และจะชวยใหผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชาไดทราบวา
แตละฝายมีการรับรูความสามารถในการสื่อสารของผูบังคับบัญชาเปนอยางไร
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3. ปจจุบันเครือซิเมนตไทยมีนโยบายการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองคกร (Corporate
Culture Change) ซึ่งนโยบายนี้เกิดขึ้นประมาณกลางป 2544 โดยจะมีการ
ปรับเปลี่ยนองคกรใหเปน “THE BEST” (รายละเอียดจะกลาวถึงในบทที่ 2) เพื่อให
สามารถดําเนินการทางธุรกิจไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเครื่องมืออยางหนึ่ง
ที่ถูกนํามาใชในการปรับเปลี่ยนครั้งนี้คือ การปรับเปลี่ยนการสื่อสารภายในองคกร ให
มีประสิทธิภาพ (Communication Change Plan) ซึ่งเปนที่นาสนใจวา ในชวงระยะเวลา
ที่องคกรมีการวางแผนงานตางๆ ในการปรับเปลี่ยนนั้น การรับรูความสามารถในการ
สื่อสารของคนในองคกรกอนที่ จะมีการดําเนินการเพื่อการปรับเปลี่ยนวั ฒนธรรม
องคกรไปนั้นเปนอยางไร และในอนาคตหลังจากการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองคกร
แลวการสื่อสารจะเปนอยางไร
จากที่ไดกลาวมาทั้งหมด จึงเปนที่มาของการศึกษาเรื่องการรับรูของผูบังคับบัญชาและ
ผูใตบังคับบัญชาตอความสามารถในการสื่อสารของผูบังคับบัญชาเฉพาะในกลุมธุรกิจจัดจําหนาย
เครือซิเมนตไทย เพราะกลุมธุรกิจจัดจําหนายนี้จะเนนการปฏิบัติงานดานการคา การขนสง และการ
ใหบริการทั้งภายในองคกรและภายนอกองคกร มากกวากลุมธุรกิจอื่นๆ ของเครือซิเมนตไทย จึง
เปนที่นาสนใจวากลุมธุรกิจจัดจําหนายของเครือซิเมนตไทยนี้ นาจะมีการบริหารจัดการที่ทําให
บุคคลภายนอกยอมรับและเชื่อถือตลอดมา โดยเฉพาะอยางยิ่งความสามารถในการสื่อสารของ
บุคคลในองคกรในการสื่อสารเพื่อการรับรูที่ตรงกัน และขอมูลที่ไดจากการศึกษาครั้งนี้จะเปน
ประโยชน โ ดยตรงกั บ องค ก รโดยเฉพาะอยา งยิ่ ง จะเป น ข อมู ลที่จ ะช ว ยสนับ สนุ น นโยบายการ
ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองคกรของเครือซิเมนตไทย และยังเปนขอมูลพื้นฐานในการพัฒนาบุคลากร
ในองคกร อีกทั้งสามารถนําไปใชและอางอิงในการศึกษาองคกรที่มีลักษณะคลายคลึงกันไดตอไป
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาการรับรูตนเองของผูบังคับบัญชาตอความสามารถในการสื่อสาร เฉพาะ ใน
กลุมธุรกิจจัดจําหนาย เครือซิเมนตไทย
2. เพื่ อ ศึ ก ษาการรั บ รู ข องผู ใ ต บั ง คั บ บั ญ ชาต อ ความสามารถในการสื่ อ สารของ
ผูบังคับบัญชา เฉพาะในกลุมธุรกิจจัดจําหนาย เครือซิเมนตไทย
3. เพื่อเปรียบเทียบการรับรูตนเองของผูบังคับบัญชาและการรับรูของผูใตบังคับบัญชาตอ
ความสามารถในการสื่อสารของผูบังคับบัญชา เฉพาะในกลุมธุรกิจจัดจําหนาย เครือซิ
เมนตไทย
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ปญหานําวิจัย
1. การรับรูตนเองของผูบังคับบัญชาตอความสามารถในการสื่อสาร เฉพาะในกลุมธุรกิจ
จัดจําหนาย เครือซิเมนตไทย เปนอยางไร
2. การรับรูของผูใตบังคับบัญชาตอความสามารถในการสื่อสารของผูบังคับบัญชา เฉพาะ
ในกลุมธุรกิจจัดจําหนาย เครือซิเมนตไทย เปนอยางไร
3. การรับรูตนเองของผูบังคับบัญชาและการรับรูของผูใตบังคับบัญชาตอความสามารถ
ในการสื่อสารของผูบังคับบัญชา เฉพาะในกลุมธุรกิจจัดจําหนาย เครือซิเมนตไทย
แตกตางกันหรือไม อยางไร
ขอบเขตของการวิจัย
การวิจัยเรื่อง “การรับรูของผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชาตอความสามารถในการ
สื่อสารของผูบังคับบัญชา เฉพาะในกลุมธุรกิจจัดจําหนาย เครือซิเมนตไทย” นี้ ผูวิจัยไดเลือก กลุม
ตัวอยางจากผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชาระดับสวนและระดับแผนกที่ปฏิบัติงาน ในเขต
กรุงเทพมหานคร จาก 5 บริษัทคือ บริษัทคาวัสดุซิเมนตไทย จํากัด (CDC) บริษัทซิเมนตไทย
การตลาด จํากัด (CSM) บริษัทซิเมนตไทยการคาปลีก จํากัด (CRC) บริษัทซิเมนตไทยโลจิสติกส
จํากัด (CTL) และ บริษัทคาสากลซิเมนตไทย จํากัด (SCT) โดยผูวิจัยทําการเก็บรวบรวมขอมูล
ตั้งแตเดือนธันวาคม 2545 ถึงเดือนมกราคม 2546
คําจํากัดความที่ใชในการวิจัย
1. ความสามารถในการสื่อสาร หมายถึง การมีความรูและทักษะเกี่ยวกับการสื่อสารในการ
ทํางานอยางเหมาะสม และบรรลุเปาหมาย โดยมีองคประกอบของความสามารถในการ
สื่อสาร 2 มิติดังนี้
ความสามารถในการสื่อสารเชิงกลยุทธ หมายถึง การเขาใจความหมายและ
กฎเกณฑตางๆ ในองคกร และสามารถปรับใชไดอยางเหมาะสมในแตละสถานการณ
เชน การเขาใจสถานการณและเขาใจบุคคลอื่น ความสามารถในการปรับตัวใหเขากับ คน
ในวัฒนธรรมซึ่งแปรเปลี่ยนไปในแตละองคกร
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2.

3.

4.
5.
6.

7.

ความสามารถในการสื่อสารเชิงทักษะ หมายถึง ทักษะที่นํามาใชในการ
ปฏิสัมพันธในการทํางานใหบรรลุเปาหมายของสมาชิกในองคกร เชน ทักษะการสั่งงาน
ทักษะในการใหคําแนะนํา เปนตน
กลุมธุรกิจจัดจําหนาย เครือซิเมนตไทย หมายถึง กลุมบริษัทที่ทําหนาที่รับผิดชอบ ธุรกิจ
การคาและการบริการ ทั้งใน และตางประเทศ รวมทั้งการขนสง กระจายสินคา และ
คลังสินคา
ผูบังคับบัญชา หมายถึง ผูที่ปฏิบัติงานในองคกรในระดับหัวหนางาน หรือผูบริหารระดับ
ตน ที่มีผูใตบังคับบัญชาอยูในการควบคุมดูแล ซึ่งในที่นี้ไดแก ผูจัดการสวนและผูจัดการ
แผนก
ผูจัดการสวน หมายถึง ผูบังคับบัญชาระดับสวนที่มีผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติงาน
โดยตรง และในหนวยงานที่เปนระดับสวนนี้ จะไมมีหนวยงานระดับแผนกอยูภายใต
หนวยงานที่เปนระดับสวนอีก
ผูจัดการแผนก หมายถึง ผูบังคับบัญชาระดับแผนกที่มีผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติงาน
โดยตรง และในหนวยงานที่เปนระดับแผนกนี้ จะไมมีหนวยงานแยกยอยอยูภายใต
หนวยงานที่เปนระดับแผนกอีก
ผูใตบังคับบัญชา หมายถึง ผูที่ปฏิบัติงานตามหนาที่และความรับผิดชอบภายใตการดูแล
ของผูบังคับบัญชา
พนักงานจัดการ (จ) หมายถึง พนักงานระดับสูงที่รับผิดชอบในการชวยกําหนดนโยบาย
ของบริษัทและหรือดูแลใหมีการปฏิบัติงานตามนโยบาย
พนักงานบังคับบัญชาและพนักงานวิชาชีพ (บ) หมายถึง พนักงานที่ไดรับการแตงตั้งให
ดํารงตําแหนงหนาที่ มีความรับผิดชอบในการบริหารงานที่แนนอน โดยจะตองวางแผน
ควบคุม ปฏิบัติงานและปรับปรุงงานใหเปนไปตามนโยบาย ของเขต และเปาหมาย ที่
กําหนด
พนักงานปฏิบัติการ (ป) หมายถึง พนักงานที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงานตามแผน ที่
ไดกําหนดไว หรือตามคําสั่งของผูบังคับบัญชา
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ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. สามารถนํามาเปนขอมูลพื้นฐานสําหรับฝายบริหารในการพัฒนาการรับรูของพนักงาน
ในชวงการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองคกรที่กําลังเกิดขึ้น
2. ชวยวางแผนพัฒนาการทํางานและพัฒนาพนักงานในองคกรใหมีความสามารถในการ
ทํางานและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
3. เปนแนวทางในการศึกษาเพิ่มเติมในเรื่องการรับรูความสามารถในการสื่อสารในระดับ
กลุม และระดับองคกรตอไป
4. เป น แนวทางในการศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บการรั บ รู ค วามสามารถในการสื่ อ สารของ
บุคคลากรที่ทํางานในหนวยงานและองคกร โดยเฉพาะอยางยิ่งองคกรเอกชนไทย ที่
ประกอบธุรกิจประเภทเดียวกัน
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บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ
งานวิจัยเรื่อง “การรับรูของผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชาตอความสามารถในการ
สื่อสารของผูบังคับบัญชา เฉพาะในกลุมธุรกิจจัดจําหนาย เครือซิเมนตไทย” เปนการรวบรวม
แนวคิดเกี่ยวกับความสามารถในการสื่อสารระดับบุคคลในองคกร โดยมีกรอบแนวคิด/ทฤษฎี และ
งานวิจัยตางๆ ที่ใชประกอบในการวิจัยดังตอไปนี้
•
•
•
•
•
•

ความเปนมาของกลุมธุรกิจจัดจําหนาย เครือซิเมนตไทย
วัฒนธรรมองคกร ของกลุมธุรกิจจัดจําหนาย เครือซิเมนตไทย
แนวคิดเกี่ยวกับการรับรู
แนวคิดเกี่ยวกับความสามารถในการสื่อสาร
แนวคิดเกี่ยวกับบทบาทของผูบังคับบัญชาในเชิงพฤติกรรมการสื่อสาร
งานวิจัยที่เกี่ยวของ

ความเปนมาของกลุมธุรกิจจัดจําหนาย เครือซิเมนตไทย
บริษัทปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน) (SCG) เปนเครือบริษัทอุตสาหกรรมที่มีความ โดด
เดนที่สุดในประเทศไทย เปนบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และเปน
บริษัทแมของบริษัทยอยอีกหลายบริษัท ซึ่งรวมกันเปนเครือซิเมนตไทย เปนผูผลิตและจําหนาย
ผลิตภัณฑมากกวา 60,000 ทั้งในประเทศไทยและตางประเทศ
บริษัทปูนซิเมนตไทยไดรับการกอตั้งในป พ.ศ. 2456 เมื่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา
เจาอยูหัว (รัชกาลที่ 6) ทรงตราพระราชกําหนดใหตั้งบริษัทปูนซิเมนตไทย จํากัด ขึ้น เพื่อยุติ การ
พึ่งพาการนําเขาปูนซีเมนตจากตางประเทศ และเพื่อพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติภายในประเทศ และ
ในปจจุบันบริษัทปูนซิเมนตไทย จํากัด ไดขยายธุรกิจตางๆ ไปอยางมากมายเชน ผลิตภัณฑ ปโตร
เคมี วัสดุกอสราง กระดาษ เปนตน จากกลุมธุรกิจตางๆ มากมายนี้จึงรวมเรียกวา กลุมธุรกิจเครือซิ
เมนตไทย
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เครือซิเมนตไทย เปนบริษัทชั้นนําในสายตาของนักลงทุนตางๆ ซึ่งมีพื้นฐานของจุดแข็ง
ที่สําคัญดังตอไปนี้
1. การบริหารจัดการโดยมืออาชีพและเปนอิสระ ที่สามารถกําหนดกลยุทธ เพื่อเอื้อ
ประโยชนในการดําเนินกิจกรรมดานตางๆ
2. การเปน ผูนํ า ที่ ค รองตลาดสิน คา นานาประเภทประกอบกับ การมีเ ครื อ ขา ยการจั ด
จําหนายที่ครอบคลุม
3. ชื่อเสียงของบริษัทในดานการดําเนินธุรกิจดวยคุณภาพ และฐานะทางการตลาด
ภายในประเทศอันโดดเดนเปนหนึ่ง ซึ่งดึงดูดใหบริษัทขามชาติตางๆ ที่สําคัญของโลก
ตองการเขาเปนหุนสวนกับธุรกิจในเครือซิเมนตไทย
ในเดือนกรกฎาคม ป 2540 ประเทศไทยมีการประกาศคาเงินบาทลอยตัว ซึ่งสงผลกระทบ
กับธุรกิจตางๆ อยางรุนแรง รวมทั้งเครือซิเมนตไทย ผูบริหารของเครือซิเมนตไทย จึงมีนโยบาย
ปรับโครงสรางธุรกิจรวมทั้งปรับการบริหารจัดการ เพื่อใหสอดคลองกับสภาพที่เปนอยู และเพื่อ
ความอยูรอดของเครือซิเมนตไทย โดยคณะกรรมการบริหารเครือซิเมนตไทย เชื่อวาความสามารถ
ของผูบริหารระดับสูงของเครือบริษัทซิเมนตไทย ควรกระจายไปยังธุรกิจในสาขาตางๆ ภายใต
โครงสรางบริษัทใหมและเพื่อดําเนินกลยุทธใหม ซึ่งเกิดจากการปรับโครงสราง ดังนั้นในการปรับ
องคกรของบริษัทจะมีการโยกยายผูบริหารของบริษัทตางๆ ผูบริหารรุนใหมที่อายุยังนอยแตมีแววที่
โดดเดน จะไดรับการมอบหมายใหบริหารจัดการกับธุรกิจที่ยากขึ้นเพื่อเปนแนวทางในการคัดเลือก
วา ใครมีศักยภาพที่จะเปนผูบริหารในระดับสูงตอไปในอนาคต
จากการปรับโครงสรางการบริหารงานดังกลาวจึงไดกลุมธุรกิจดังตอไปนี้
1. กลุมธุรกิจกระดาษและบรรจุภัณฑ
2. กลุมธุรกิจปโตรเคมี
3. กลุมธุรกิจซิเมนต
4. กลุมธุรกิจวัสดุกอสราง
5. กลุมธุรกิจเซรามิก
6. กลุมธุรกิจจัดจําหนาย
7. กลุมธุรกิจภายใตบริษัทซิเมนตไทยพร็อพเพอรตี้
8. กลุมธุรกิจภายใตบริษัทซิเมนตไทยโฮลดิ้ง
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จากการปรับโครงสรางธุรกิจดังกลาวสงผลใหโครงสรางของบริษัทมีความกระทัดรัด
มากขึ้น สามารถบริหารจัดการไดอยางมีประสิทธิภาพ และดําเนินธุรกิจโดยมีการเปดเผยขอมูล ให
มากขึ้น เพื่อความโปรงใสและชัดเจน
ในการศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยไดศึกษาในกลุมธุรกิจจัดจําหนาย โดยมีบริษัทคาวัสดุซิเมนตไทย
จํากัด ที่แยกตัวจากบริษัทปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน) เปนบริษัทในกลุมธุรกิจจัดจําหนาย และ
นอกจากนี้ยังประกอบดวย บริษัทซิเมนตไทยการตลาด จํากัด บริษัทซิเมนตไทยการคาปลีก จํากัด
บริษัทซิเมนตไทยโลจิสติกส จํากัด และบริษัทคาสากลซิเมนตไทย จํากัด เพื่อรับผิดชอบธุรกิจ
การคาทั้งในและตางประเทศ รวมทั้งการขนสง กระจายสินคา และคลังสินคา ซึ่งเปนธุรกิจที่สําคัญ
ในฐานะผูใหบริการ การขนสงคารโก ที่ใหญที่สุดในประเทศ โดยยังคงความสัมพันธอันดีกับ
ผูติดตอธุรกิจขนสงกวา 100 รายทั่วประเทศ บริษัทคาวัสดุซิเมนตไทย มุงเนนการสราง คุณคาแก
ลูกคา หุนสวนธุรกิจ และผูดําเนินธุรกิจ โดยเรงพัฒนาระบบจัดสงสินคาที่ไดมาตรฐานสําหรับ
วัสดุกอสราง และสินคาฮารดแวรตางๆ เพื่อใหสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาไดอยางมี
ประสิทธิภาพมากที่สุดในภูมิภาคนี้ ทั้งยังเนนการสรางศักยภาพการบริหารทุกบริษัทในธุรกิจให
ประสานสอดคลองกัน เพื่อการบริการที่ครบวงจรและมีคุณภาพ บริษัทฯ ปรับตัวสูยุคการพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสดวยการติดตั้งระบบ Enterprise Resource Planning ที่ทันสมัยที่สุดในโลก พรอม
ทั้งไดนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเพื่อสนับสนุนสวนงานตาง ๆ อาทิ "ศูนยกลางบริการ ลูกคา
ซึ่งชวยเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการลูกคาในประเทศ และศูนยกระจายสินคาที่มีการเชื่อมตอ
ระบบการแลกเปลี่ยนขอมูลเชิงอิเล็กทรอนิกส (Electronic Data Interchange, EDI) กับ กรม
ศุลกากร เพื่อเพิ่มความสะดวกในการติดตอธุรกิจการคากับตางประเทศ การพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
เป น อี ก ส ว นหนึ่ ง ที่ บ ริ ษั ท ให ค วามสํ า คั ญ เป น พิ เ ศษ เพื่ อ ตอบสนองความต อ งการของลู ก ค า ที่
เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว โดยไดเปดเว็บไซตแบบ B2B E-Commerce สําหรับหนวยงานธุรกิจ และ
B2C E-Commerce สําหรับลูกคาทั่วไป
จะเห็นไดวาในกลุมธุรกิจจัดจําหนายเปนกลุมธุรกิจที่ตองใชความสามารถในการสือ่ สารใน
หลากหลายรูปแบบซึ่งตางจากกลุมธุรกิจอื่นๆ ที่สวนใหญจะเปนธุรกิจดานการผลิตมากกวา การจัด
จําหนาย ดังนั้นกลุมธุรกิจจัดจําหนายจึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่ตองใชการสื่อสาร
โดยเฉพาะ
อยางยิ่งการสื่อสารระหวางผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชา เพื่อการติดตอและ
สงขอมูล
ขาวสารเรื่องงานในดานการคา การขนสง และการใหบริการทั้งภายในองคกรและ
ภายนอก
องคกร เพื่อกอใหเกิดความเขาใจ ซึ่งจะสงผลโดยตรงตอการปฏิบัติงานใหประสบ ความสําเร็จ
และสามารถสื่อสารกับบุคคลภายนอกไดอยางมีประสิทธิภาพและตรงเปาหมาย
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วัฒนธรรมองคกร ของกลุมธุรกิจจัดจําหนาย เครือซิเมนตไทย
วัฒนธรรมองคกร (Corporate Culture) ของกลุมธุรกิจจัดจําหนาย เครือซิเมนตไทย ได
เกิดขึ้นเพื่อสนองนโยบาย วัตถุประสงค และวิสัยทัศนทางธุรกิจ ของกลุมธุรกิจจัดจําหนาย โดยเมื่อ
วันที่ 30 มิถุนายน 2544 มีการกําหนดใหเปน “The Day of Commitment” ขึ้น ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อ
(ถาม-ตอบสารพันปญหา, 2544: 2)
1. ใหพนักงานทุกคนในกลุมธุรกิจจัดจําหนายไดรับรูและเปดใจกวางยอมรับวัฒนธรรม
ใหมวาเปนสิ่งที่จะชวยใหองคกรเจริญเติบโตตอไป
2. เพื่อใหพนักงานพิจารณาและทําความเขาใจความหมายและวัตถุประสงคในแตละ
หัวขอของวัฒนธรรมองคกรใหมอยางถองแท
3. เพื่อใหพนักงานประเมินสถานะตนเอง โดยผูบังคับบัญชารวมกับพนักงานใน
หนวยงาน เพื่อทราบวายังขาดตกบกพรองในวัฒนธรรมขอใดบาง
4. เพื่อใหพนักงานมุงปรับปรุงแกไขขอบกพรองนั้นใหหมดไป
5. เพื่อใหพนักงานรวมกันรักษามาตรฐานของวัฒนธรรมใหมใหดําเนินไปอยางตอเนื่อง
คุณธวัชชัย รัตนพงศภิญโญ สํานักงานสินเชื่อ เปนผูคิดริเริ่ม วัฒนธรรม THE BEST และ
นําเสนอตอบริษัท ตอมาไดมีการนํามาปรับปรุงเพิ่มเติมใหมีความสมบูรณยิ่งขึ้น โดยวัฒนธรรม
องคกร (THE BEST) ของกลุมธุรกิจจัดจําหนาย เครือซิเมนตไทย มีความหมายดังนี้ (วัฒนธรรม
องคกร, 2544: 1)
1. T Teamwork
ทีมงานสําคัญ วิสัยทัศนจะบรรลุผลได จําเปนอยางยิ่ง
ที่
พนักงานทุกคนจะตองทํางานเปนทีม ประสานเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน
2. H High Service Level
มุงมั่นบริการ เราเปนบริษัทผูใหบริการ ดังนั้น การ
ใหบริการทั้งระบบตั้งแตกอนขาย รับคําสั่งซื้อ สงมอบ จนถึงบริการหลังการขายตอง
ถูกตองและทันความตองการ
3. E Education & Expertise เชี่ยวชาญรอบรู ขวนขวายในการเรียนรูอยางตอเนื่อง
ใหทันยุคสมัยและฝกฝนจนเชี่ยวชาญ
4. B Benchmarking with Market Leader
เทียบสูผูนํา
ห มั่ น พิ จ า ร ณ า
ปรับปรุงการดําเนินงานของบริษัท โดยเทียบกับคูแขง และผูนําในธุรกิจระดับสากล
อยางสม่ําเสมอ
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5. E Entrepreneurship
ทําแบบเจาของ ทํ า งานเสมื อ นหนึ่ ง ตนเป น เจ า ของ
กิจการ กลาคิด กลาทํา และกลาตัดสินใจ โดยคํานึงถึงตนทุนและกําไรเพื่อใหบริษัท
ไดรับประโยชนสูงสุด
6. S Satisfy Customer
ครองใจลูกคา สรางความพึงพอใจ และความสัมพันธ
ที่ใกลชิดกับลูกคา
7. T TQC พัฒนาคุณภาพ นําแนวความคิด TQC มาพัฒนาการทํางานใหมี
คุณภาพอยางตอเนื่อง
ในการสรางวัฒนธรรมองคกร (THE BEST) นั้น จําเปนอยางยิ่งที่ตองมีการปรับเปลี่ยน
วิธีการทํางาน ดังนั้นจึงเกิดแผนงานตางๆ ขึ้น 14 แผนงาน โดยแบงเปน 2 ดานคือ แผนงานดาน
ธุรกิจ 3 แผนงาน และแผนงานดานพนักงาน 11 แผนงาน (ภาคผนวก ก) และหนึ่งในแผนงานดาน
พนักงาน มีแผนงานที่เกี่ยวของกับการสื่อสาร และจําเปนอยางยิ่งในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการ
สื่อสารของพนักงานทั้งในระดับผูบังคับบัญชาและระดับผูใตบังคับบัญชา โดยแผนงานนี้เรียกวา
Communication Change Plan โดยมีภารกิจในการพัฒนาการสื่อสารภายในองคกรใหมี
ประสิทธิภาพจากระดับบนลงลาง และจากระดับลางสูบน (CDC Change Plan, 2545: 3) โดยมีการ
จัดสัมมนาเกี่ยวกับการสื่อสารใหกับพนักงานในระดับผูบังคับบัญชา ในแตละหนวยงาน เพื่อจะได
นําเทคนิคการสื่อสารตางๆ ไปใชในการสื่อสารตอไป (ความคืบหนา CDC Change Plan, 2545: 4)
แนวคิดเกี่ยวกับการรับรู
Bandura (1986) กลาววาการรับรูความสามารถของตนเอง (Percieved Self-Efficacy)
หมายถึง การที่บุคคลตัดสินใจเกี่ยวกับความสามารถของตนเองวาสามารถจัดการและกระทํา
พฤติกรรมบางอยางใหบรรลุเปาหมายที่กําหนดไวในสถานการณหนึ่งๆ ไดหรือไม ซึ่งบางครั้ง
สถานการณนั้นอาจคลุมเครือ ไมชัดเจน มีความแปลกใหม ไมสามารถทํานายสิ่งที่เกิดขึ้นได ซึ่งการ
รับรูความสามารถของตนเองนั้นไมไดขึ้นอยูกับทักษะที่บุคคลมีอยูในขณะนั้นเทานั้น แตยังขึ้นอยู
กับการตัดสินใจของบุคคลวาสามารถทําอะไรไดดวยทักษะที่ตนเองมีอยู
Bandura เชื่อวา การรับรูความสามารถของตนเองนั้น มีความสําคัญและมีผลตอการกระทํา
ของบุคคล มีผลตอการเลือกกิจกรรม การใชความพยายาม ความอดทนในการทํางาน การคิดและ
ปฏิกิริยาทางอารมณของบุคคล คน 2 คน อาจมีความสามารถไมแตกตางกัน แตอาจแสดงออกใน
คุณภาพที่แตกตางกันได ถาพบวา คน 2 คน มีการรับรูความสามารถของตนเองที่แตกตางกัน ใน
คนๆ เดียวกันก็เชนกัน ถารับรูความสามารถของตนเองในแตละสถานการณแตกตางกัน อาจแสดง
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พฤติกรรมออกมาไดแตกตางกัน และ Bandura เห็นวา ความสามารถของคนเรานั้นไมตายตัว
หากแตยืดหยุนตามสถานการณ ดังนั้นสิ่งที่จะกําหนดประสิทธิภาพของการแสดงออก จึงขึ้นอยูกับ
การรับรูความสามารถของตนเองในสภาวะการณนั้นๆ คือ ถาเรามีความเชื่อวาเรามีความสามารถ
เราก็จะแสดงออกถึงความสามารถนั้นออกมา คนที่มีความเชื่อวาตนเองมีความสามารถจะมีความ
อดทน อุตสาหะ ไมทอถอยงาย และประสบความสําเร็จในที่สุด
Baron and Greensberg (อางถึงใน นพวรรณ กาญจนะวรรณ, 2540) กลาววา
พฤติกรรมของบุคคลที่แสดงออกมา สวนใหญเกิดขึ้นจากการตีความของบุคคลหรือเกิดจากการที่
บุคคลรับรูโลกรอบตัวของเขา และตีความออกมาเปนความคิด ความรูสึก การตัดสินใจ และ
พฤติกรรมของบุคคล ดังนั้นการเขาใจเรื่องการรับรูจะชวยใหบุคคลเขาใจกระบวนการตางๆ ใน
องคกรทั้งทางดานพฤติกรรมการทํางานและการสื่อสาร รวมทั้งความรูสึกของบุคคลที่มีตอกัน
ในขณะนั้น การไดขอมูลตางๆ อยางเที่ยงตรงมีผลตอการทําความเขาใจผูอื่น ซึ่งเปนสิ่งจําเปนอยาง
ยิ่งตอการติดตอสัมพันธกับผูอื่นอยางมีประสิทธิภาพ
ลาดทองใบ ภูอภิรมย (2531) กลาวถึงการรับรูเกี่ยวกับตนเองวา เปนการรับรูเรื่อง
ความสามารถ จริยธรรม ของตนเองและเปนการรับรูวาผูอื่นยอมรับตนอยางไร การรับรูเกี่ยวกับ
ตนเองอาจเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุผล ทั้งที่เปนเหตุผลที่ถูกตอง หรือเหตุผลที่บิดเบือนไปจากความ
จริง หรืออาจเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณที่เกิดขึ้น หรืออาจจะเหมือนเดิมโดยไมมี
การ
เปลี่ยนแปลงแตอยางใด
การพยายามเขาใจตนเองและผูอื่นเกิดจากการหาเหตุผลในการแสดงพฤติกรรมโดย การดู
วาบุคคลมีลักษณะนิสัย (Trait) อยางไร ตลอดจนหาวาบุคคลแสดงพฤติกรรมจากสาเหตุภายใน
(Internal Cause) เชน แรงจูงใจ นิสัย คานิยม หรือจากสาเหตุภายนอก (External Cause) เชน
สถานการณที่เกิดขึ้นในขณะนั้น เพื่อวางแผนในการติดตอสัมพันธกับบุคคลในครั้งตอไป
เมื่ อ บุ ค คลแสดงพฤติ ก รรมจากสาเหตุ ภ ายใน
เขาจะตอบสนองแบบเดี ย วกั น ใน
สถานการณอื่นๆ ทําใหเราสามารถปรับการสื่อสารและความสัมพันธที่มีตอเขาได ขณะที่ ถา
พฤติกรรมเกิดจากสาเหตุภายนอก บุคคลจะแสดงพฤติกรรมและสื่อสารตางไปในสถานการณ ที่
ตางกัน ทําใหยากตอการติดตอสัมพันธ ดังนั้นการหาเหตุผลของการแสดงพฤติกรรมจึงมีบทบาท
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สําคัญตอกระบวนการตางๆ ในองคกร เชน การติดตอประสานงาน การประเมินผลงาน การเจรจา
ตอรอง และการสื่อสารขอมูลในองคกร
Bandura (1977) ไดเสนอองคหรือปจจัยที่มีอิทธิพลตอการรับรูความสามารถของตนเอง
ดังนี้
1. ความสําเร็จในการทํางาน (Performance Accomplishment) ประสบการณที่บุคคล
ไดรับจากการทํางานหรือการทํากิจกรรมตางๆ เปนแหลงที่มีอิทธิพลโดยตรงและมี
ความสําคัญที่สุด เพราะการที่บุคคลทํางานแลวไดรับความสําเร็จหลายครั้ง จะทําให
บุคคลรับรูวาตนเองมีความสามารถ และพัฒนาการรับรูความสามารถของตนเอง
เพิ่มขึ้น เชนเดียวกับการที่บุคคลประสบความลมเหลวในการทํางานหลายครั้ง ก็จะทํา
ใหบุคคลรับรูวาตนเองมีความสามารถนอยหรือไมมีความสามารถ เมื่อจะตองตัดสิน
ความสามารถของตนเองในการกระทําพฤติกรรมตางๆ ก็จะทําใหรับรูความสามารถ
ของตนเองในการกระทําพฤติกรรมนั้นต่ํา ดังนั้น การที่บุคคลมีประสบการณอยางไร ก็
จะทําใหบุคคลเกิดการรับรูความสามารถของตนเองตามประสบการณที่ไดรับมา
2. การไดเห็นประสบการณของผูอื่น (Vicarious Experience) เปนตัวแบบที่บุคคลนํามา
พิจารณาความสามารถของตนเอง เมื่อบุคคลสังเกตเห็นผูอื่นไดรับความสําเร็จในการ
ทํางานที่ยาก โดยไมมีผลเสียตามมา ทําใหเกิดการรับรูความสามารถของตนเองวา ตน
สามารถทํางานนั้นไดถาตั้งใจและพยายาม
3. การพูดชักจูงจากผูอื่น (Verbal Persuasion) เปนการรับเอาคําพูดคําแนะนําชักจูงจาก
ผูอื่น มาเปนขอมูลในการพิจารณาเกี่ยวกับความสามารถของตนเอง ทําใหบุคคลเกิด
ความเชื่ อ ว า ตนเองมี ค วามสามารถที่ จ ะทํ า งานได สํ า เร็ จ
เกิ ด ความมั่ น ใจใน
ความสามารถของตน ถึงแมวาจะเคยทํางานไมสําเร็จมาแลว และการที่บุคคลรูสึกวา
ตนเองมีความสามารถนี้ จะเปนแรงจูงใจใหบุคคลกระทําพฤติกรรมตามที่ตนรับรู การ
พูดชักจูงที่จะไดผลมากขึ้นจะตองเปนเรื่องที่เปนไปไดสอดคลองกับความเปนจริง
และจะตองเปนบุคคลที่ผูถูกชักจูงใหความเชื่อถือ ไววางใจ มีความสําคัญหรือมี
อิทธิพลตอตัวเขา
4. ความตื่นตัวทางอารมณ (Emotional Arousal) บุคคลจะรับรูวาตนตื่นเตน มีความวิตก
กังวลหรือความกลัวจากอาการกระตุนของรางกาย ในสภาวะที่รางกายถูกกระตุนมาก
มักจะทําใหการทํางานไมไดผลดี หากบุคคลรับรูวาตนมีความวิตกกังวลในระดับสูง
บุคคลจะรับรูความสามารถของตนเองในระดับต่ํา
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ดังนั้น การรับรูความสามารถของตนเองนั้น สามารถเกิดขึ้นไดจากปจจัยตางๆ หลาย
ประการดังที่กลาวมา และการรับรูความสามารถของตนเองนั้น อาจเกิดจากปจจัยใดปจจัยหนึ่งหรือ
อาจเกิดจากปจจัยตางๆ หลายประการมาผสมผสานกันก็ได (Bandura, 1986)
นอกจากนี้ Bandura (1986) ไดกลาววา แมวาบุคคลจะมีการรับรูความสามารถของตนเอง
บุคคลก็อาจจะไมกระทําพฤติกรรมนั้นก็ไดถามีปจจัยดังนี้
1. ขาดสิ่งจูงใจ หรือถูกบังคับจากภายนอกใหกระทํา
2. การตัดสินผลของการกระทําที่ผิดพลาดไป คือ การที่บุคคลตัดสินเกี่ยวกับผลการ
กระทําของตนเองที่จะไดรับจากการทําพฤติกรรมนั้นผิดพลาดไป ซึ่งทําใหบุคคลรูสึก
วาไมคุมคาที่ตนจะกระทําพฤติกรรมนั้น
3. ความไมทันการณในการประเมินความสามารถของตนเอง เพราะประสบการณทําให
บุคคลเกิดการเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ ถาหากบุคคลไมไดประเมินตนเองอยูตลอดเวลาจะ
ทําใหบุคคลตัดสินเกี่ยวกับความสามารถของตนเองผิดพลาดไป มีผลทําใหบุคคลไม
กระทําพฤติกรรม
4. การประเมินการรับรูความสามารถของตนเองผิดพลาด เชน บุคคลที่ประเมินวาตนเอง
มีความสามารถต่ําในการกระทําพฤติกรรมใดพฤติกรรมหนึ่ง เขาก็อาจจะไมกระทํา
พฤติกรรมนั้น
5. การประเมินความสําคัญของทักษะยอยๆ ที่จําเปนตองใชในการกระทําพฤติกรรม
ผิดพลาด คือ การที่บุคคลคิดวาเขาขาดทักษะหรือมีทักษะดานตางๆ ไมเพียงพอ เขาจึง
ไมกระทําพฤติกรรมนั้น
6. เปาหมายของการกระทํามีลักษณะคลุมเครือ ไมชัดเจน และเปาหมายนั้น ไมสามารถ
ปฏิบัติได
7. การรับรูตนเองที่ไมถูกตอง บุคคลที่รูจักตนเองไมถูกตองนั้นอาจเปนผลมาจากการ
กระทําที่มีลักษณะคลุมเครือ ไมชัดเจน หรืออาจถูกบังคับใหกระทํา หรือไดรับขอมูล
จากภายนอกมาอยางไมถูกตอง
ดังนั้น การรับรูที่ผิดพลาดจะทําใหเกิดความผิดพลาดในการพยายามทําความเขาใจตนเอง
และผูอื่น ซึ่งความผิดพลาดดังกลาวอาจเกิดจากการสื่อสารหรือการแสดงพฤติกรรมที่ผิดพลาด หรือ
เกิดจากการเขาขางตัวเอง (Self-Serving Bias) เชน เมื่อบุคคลประสบความสําเร็จ จะอางวาเปน
เพราะความสามารถของตนเองที่ทําใหงานสําเร็จ แตถาลมเหลวมักจะโทษสาเหตุอื่น โดยอางวาเปน
สิ่งที่ตนเองไมสามารถควบคุมได
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ซึ่งการคนหาการรับรูจะชวยใหบุคคลมีกรอบในการมองตนเองและผูอื่น ชวยใหบุคคล
เขาใจวาบุคคลมองเห็นสิ่งตางๆ อยางไร และเพราะเหตุใดเขาจึงเห็นและแสดงออกเชนนั้น ทําใหเรา
สามารถเขาใจและสามารถประเมิ นพฤติกรรมและปฏิสัมพัน ธทั้ งทางดานการกระทําและการ
สื่อสารระหวางตัวเราเองและผูอื่นไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังที่ Chung and Megginson
(1981) กลาววา บุคคลรับรูสิ่งตางๆ ตางกันและแสดงพฤติกรรมไปตามที่รับรู โลกของแตละคน
แตกตางกันเพราะการรับรูขอมูลตางกัน มีกรอบในการอางอิงตางกัน และใหความหมายตอสิ่งที่
รับรูตางกันดวย โลกตามการรับรูจึงเปนโลกของแตละคน
จะเห็นไดวา การรับรูความสามารถของตนเอง คือการที่บุคคลสรุปและประเมินเกี่ยวกับ
ระดับความสามารถของตนเองในการกระทําพฤติกรรมบางอยางในสถานการณหนึ่งๆ ซึ่งการรับรู
ความสามารถของตนเองนั้นมีผลตอกระบวนการคิด ปฏิกิริยาทางอารมณ การสื่อสาร การเลือก
แสดงพฤติกรรม ซึ่งมีแนวโนมที่จะสงผลถึงประสิทธิภาพของงานและความสําเร็จ โดยที่บุคคลที่มี
การรับรูความสามารถของตนเองในระดับสูงกวาระดับความสามารถที่ตนเองมีอยูจริงเล็กนอย ถือ
วาเปนระดับของการรับรูความสามารถที่เหมาะสมมากที่สุด เนื่องจากการรับรูความสามารถ
ระดับสูงจะสงผลใหบุคคลเกิดความทาทายที่จะกระทํา มีความพยายาม ไมทอถอยแมพบกับ
อุปสรรค เอาใจใสตองาน และตองการความสําเร็จสูง ซึ่งเปนคุณสมบัติที่จะสนับสนุนใหเกิด
ประสิ ท ธิ ภ าพในการทํ า งานหรื อ แสดงพฤติ ก รรมได ทั้ ง สิ้ น
ในขณะที่ บุ ค คลที่ มี ก ารรั บ รู
ความสามารถของตนเองในระดับต่ํามักจะไมมีความอดทนในการทํางาน ขาดความกระตือรือรน
เลือกทํา เฉพาะงานหรือสิ่งที่ทําไดงายเทานั้น และมักมีความวิตกกังวลสูง มีความเครียด ซึ่งมี
แนวโนมที่จะเกิดความลมเหลวในการทํางาน ทั้งนี้ในบางคนอาจมีการรับรูความสามารถในระดับ
ปานกลาง คือไมมีความรูสึกทาทายหรือตองการความสําเร็จสูง และไมมีความพยายามเทากับบุคคล
ที่มีการรับรูความสามารถในระดับสูง แตก็ไมหลีกเลี่ยงปญหาและอุปสรรค หรือมีความวิตกกังวล
และความเครียดเมื่อตองเผชิญกับปญหามากเทากับบุคคลที่มีการรับรูความสามารถในระดับต่ํา ซึ่งมี
แนวโนมที่จะทํางานใหมีประสิทธิภาพได แตมีขอจํากัดเมื่อเกิดปญหาและอุปสรรคขึ้น (แววรัตน
ชํานาญภักดี, 2543)
ดังนั้นองคกรหรือผูที่เกี่ยวของควรสนับสนุนใหบุคคลเกิดการรับรูความสามารถของตนเอง
ดานตางๆ ไดอยางเหมาะสมนั้น องคกรหรือผูที่เกี่ยวของควรตระหนักถึงความสําคัญของการรับรู
ความสามารถของตนเองของบุคคล รวมทั้งทราบถึงระดับการรับรูความสามารถของตนเอง ใน
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ปจจุบัน เพื่อสามารถเขาใจและใชเปนแนวทางในการสนับสนุนการรับรูความสามารถของ
ตนเองของบุคลากรใหสอดคลองกับงานและความตองการขององคกร
แนวคิดเกี่ยวกับความสามารถในการสื่อสาร
สําหรับแนวคิดเรื่องความสามารถในการสื่อสารระดับบุคคลนั้น มีนักวิชาการหลายทาน
ใหแนวคิดที่ตางๆ กันไป ซึ่ง Jablin, Cude, House, Lee, และ Roth (1994) ไดทําการรวบรวมแนวคิด
และนิยามของความสามารถในการสื่อสารจากนักวิชาการคนอื่นๆ ไดดงั นี้
Monge, Dillard, และ Eisenberg เสนอวา ความสามารถในการสื่อสารพิจารณาไดจาก
องคประกอบ 2 มิติคือ ความสามารถในการใสรหัส (Encoding Ability) หมายถึง ความสามารถของ
ผูสงสารในการถายทอดสารใหผูรับสารเขาใจไดตรงกัน และความสามารถในการถอดรหัส
(Decoding Ability) ของผูสื่อสาร ซึ่งหมายถึงความสามารถในการสื่อสารและตีความสารที่ไดรับได
ตรงกับความประสงคของผูสงสาร ขณะที่ Snavely และ Walters เสนอแนวความคิดเกี่ยวกับ
ความสามารถในการสื่อสาร 5 มิติ คือ การเอาใจใส (Empathy) การฟง (Listening) การเปดเผย
ตัวเอง (Self-Disclosure) ความกระตือรือรนทางสังคม (Social Anxiety) และมีความสามารถ
รอบตัว (Versatility) Harris และ Cronen ใชทฤษฎีกฎ (Rule Theory) เขามาอธิบายความสามารถ
ในการสื่อสารวา ความสามารถในการสื่อสารเกิดเมื่อบุคคลมีความรูเกี่ยวกับการสื่อสารเชิงกลยุทธ
หมายถึง บุคคลสามารถตีความสิ่งตางๆ ในองคกรไดถูกตอง ซึ่งจะทําใหบุคคลเขาใจและเปนสิ่ง
ชี้แนะใหบุคคลสามารถโตตอบกับเหตุการณตางๆ ที่เกิดขึ้นไดอยางถูกตองเหมาะสม และบุคคลยัง
ตองมีทักษะในการสื่อสารเพื่อสามารถเลือกสื่อสารไดอยางเหมาะสมและเขาใจ ตรงกัน Sypher
ไดสรุปความสามารถในการสื่อสารระดับบุคคลไว 3 มิติคือ 1. มีความเอาใจใส หรือปรับตัวใหเขา
กับบุคคลอื่น (Empathy or Other-Orientation) หรือเรียกวาการเอาใจใสผูอื่น 2.การจัดการกับ
ปฏิสัมพันธ (Interaction Management) และ 3. มีความยืดหยุนทางพฤติกรรม (Behavioral
Flexibility)
Gaut และ Perrigo (1988) กลาววา ความสามารถในการสื่อสาร คือ ความมีไหวพริบ มี
ความรูตลอดจนทักษะในการสงและการรับสารอยางถูกตองและเหมาะสมกับสถานการณ หาก ผู
สื่อสารมีไหวพริบ มีความรู แตขาดทักษะในการเรียบเรียงความคิดออกมาเปนคําพูด จะทําใหการ
สื่อสารไมมีประสิทธิภาพ และถาผูสื่อสารขาดไหวพริบทั้งที่มีความรูและทักษะการพูด ความ
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ผิดพลาดก็จะเกิดขึ้น เชน ไมเขาใจสถานการณ ตีความสารผิดทําใหสงสารกลับไปแบบไม
เหมาะสม
Westmyer, DiCioccio และ Rubin (1998) ไดกลาวถึงความสามารถในการสื่อสารระหวาง
บุคคลวาเปนลักษณะการสื่อสารที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากที่สุด คือ การ
เผชิญหนา
(Face to Face) สื่อสารดวยการพูดคุยกัน จะมีประสิทธิภาพมากกวาสื่อสารดวยการผานชองทางอื่น
Swasburi (2000) ไดรวบรวมการศึกษาและนิยามของความสามารถในการสื่อสารจากกลุม
นักวิชาการตะวันตกวา ความสามารถในการสื่อสาร หมายถึง การที่บุคคลสามารถเลือก รูปแบบ
กลยุ ท ธ ก ารสื่ อ สารให เ หมาะสมกั บ บริ บ ทการสื่ อ สารในแต ล ะสถานการณ
อย า งมี
ประสิทธิภาพ เพื่อใหการสื่อสารบรรลุวัตถุประสงคที่ตั้งไว
นงลักษณ ศรีอัษฎาพร เจริญงาม (2541) กลาววา จากแนวคิดตะวันตก องคประกอบ ขั้น
พื้นฐานที่สําคัญที่สุดสําหรับความสามารถในการสื่อสาร คือ ความรูเกี่ยวกับการใชรูปแบบ
วิธีการสื่อสารในสถานการณหนึ่งไดอยางเหมาะสม (Appropriateness) และทักษะที่จะนําความรู
ดังกลาวไปใชใหบรรลุเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ (Effectiveness) นอกจากนี้ผูเชี่ยวชาญ ใน
สาขาการสื่อสารระหวางบุคคล พยายามสรางแนวคิดที่แตกแขนงออกไป เชน เนนการ
แสดงออกเชิงบุคลิกภาพใหสอดคลองกับบริบทในการสื่อสาร เนนองคประกอบเชิงความรู ทักษะ
และแรงจูงใจ และเนนความสามารถในการควบคุมบุคคล แตโดยสรุปแลวผูเชี่ยวชาญในสาขา การ
สื่อสารระหวางบุคคลมองวา ความสามารถในการสื่อสาร คือความสามารถที่จะสื่อความได
เหมาะสมในบริบทที่คูสื่อสารมีปฏิสัมพันธกัน
เนื่องจากกรอบแนวคิดสวนใหญเกี่ยวกับความสามารถในการสื่อสารจะใหความสําคัญกับ
ทักษะ (Skill) ทางการสื่อสารมากกวาความรู (Knowledge) ทางการสื่อสาร และจากการที่ Jablin et
al. (1994) ไดทบทวนและรวบรวมเอกสารงานวิจัยจากการศึกษาของนักวิชาการตางๆ ทั้งทางดาน
ทักษะและความรูทางการสื่อสาร ซึ่งสรุปไดวา ความสามารถในการสื่อสารระดับบุคคล เกิดจาก
การที่บุคคลมีความรูเชิงกลยุทธ (Strategic) และทักษะ (Skill) ทางการสื่อสารไปพรอมๆ กัน
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จากการศึกษาของ Sriussadaporn-Charoenngam & Jablin (1999) ไดทําการสํารวจ
ความสามารถในการสื่อสารในองคกรไทย พบวามีดวยกัน 3 ลักษณะคือ
1. ความรูการสื่อสารเชิงกลยุทธ (Strategic Communication Knowledge) คือการ เขาใจ
ความหมายในองคกร เขาใจกฎเกณฑสัญลักษณตางๆ บทบาทความรับผิดชอบที่
สมาชิกในองคกรกําหนดขึ้น เชน เขาใจวาตนมีหนาที่อะไรและ
จะดําเนินการ
อยางไรจึงจะเหมาะสม และยังพบวา ความสามารถในการสื่อสารเชิง กลยุทธคือ
ความสามารถในการพิจารณาความแตกตางของบุคคลดวย เชน การตีความสถานการณ
และการเขาใจบุคคลอื่น ความสามารถในการปรับตัวใหเขากับคนในวัฒนธรรมซึ่งแปร
ผันไปในแตละองคกร หลีกเลี่ยงความขัดแยง การใหความเคารพ การใชคําพูดให
เหมาะสม มีความสุภาพ รูกาลเทศะ และรูจักถอมตน
2. ทักษะในการสื่อสาร (Tactical Communication Skills) คือทักษะที่นํามาใชในการ
ปฏิสัมพันธทํางานตามกฎระเบียบที่บุคคลพึงมีในการสื่อสารในองคกรไทย เพื่อให
บรรลุเปาหมายขององคกรที่ตั้งไว เชน ทักษะในการแนะนําและใหขอมูลยอนกลับ
ทักษะในการใหขอมูลขาวสาร รับขอมูลขาวสารและคนหาขอมูลขาวสาร มีทักษะใน
การเขียน การฟง และการโนมนาวใจ และมีทักษะในการสรางเครือขายการสื่อสาร
ทักษะในการสัมภาษณ ทักษะในการแลกเปลี่ยนขอมูล ทักษะในการแกไขปญหา และ
ทักษะอื่นๆ ที่บุคคลพึงมีในการทํางานในองคกร
3. ลักษณะพฤติกรรมที่แสดงออกโดยพิจารณาจากลักษณะอุปนิสัยและความสามารถเชิง
พุทธิปญญา (Behavior Traits and Cognitive Abilities) เพื่อที่จะสามารถสื่อสารได
อยางเหมาะสม ถูกเวลาและสถานที่ ลักษณะนิสัยของคนไทยที่พบคือ ความ เกรงใจ
ความเห็นอกเห็นใจ โดยในการศึกษาสวนใหญที่ศึกษาลักษณะพฤติกรรมที่แสดงออก
โดยพิจารณาจากลักษณะอุปนิสัยและความสามารถเชิงพุทธิปญญานั้น จะรวมอยูใน
ความสามารถเชิงกลยุทธ
จะเห็นไดวาแนวคิดเกี่ยวกับความสามารถในการสื่อสาร (Communication Competence)
จะปรากฎอยูในการสื่อสารระดับบุคคล ผูที่มีความสามารถในการสื่อสารจะตองเปนผูที่มีความรู
(Knowledge) และความสามารถในรูปแบบการสื่อสารที่เหมาะสม (Appropriateness) ภายใต
สถานการณหนึ่งๆ แตในอีกสถานการณหนึ่ง อาจไมไดรับการยอมรับเมื่อสื่อสารกับบุคคลที่ตาง
วัฒนธรรมกัน
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จึงมีการศึกษาถึงความแตกตางเชิงวัฒนธรรมโดย Hofstede (1980) ไดอธิบายความแตกตาง
ของคานิยมในการทํางานของคนในวัฒนธรรมตางๆ 40 ประเทศทั่วโลก และเสนอมิติเชิงวัฒนธรรม
4 มิติ สําหรับการทํางานของคนในองคกรไทยมีดังนี้ 1. Low Individualism 2.High Power Distance
3. High Uncertainty Avoidance 4. Low Masculinity
จากมิติทั้ง 4 ขางตน นงลักษณ ศรีอัษฎาพร เจริญงาม (2541) ไดนํามาวิเคราะหลักษณะ
วัฒนธรรมเชิงการสื่อสารในองคกรไทยตามลักษณะทั้ง 4 คือ
1. การสื่อสารในลักษณะที่ผูสื่อสารจะเนนการหลีกเลี่ยงความขัดแยงที่จะทําใหเกิดความ
แตกแยก แตจะพยายามรักษาสัมพันธภาพอันดีกับผูอื่นดวยการควบคุมอารมณ และ
แสดงออกเฉพาะพฤติกรรมที่ถูกคาดหวังจากผูที่สื่อสารดวย เปนการสื่อสารในลักษณะ
การประนีประนอมกันและแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมกับคูที่ปฏิสัมพันธดวย ซึ่งเรียก
ลักษณะแบบนี้วา Low Individualism
2. การสื่อสารที่เนนการเคารพในระบบอาวุโส และการปฏิบัติตามสายการบังคับบัญชา ผู
ที่อยูในตําแหนงงานสูงจะไดรับการยกยองและเคารพนับถือจากผูที่มีตําแหนงต่ํากวา
ซึ่งบุคคลจะสื่อสารในลักษณะที่ถูกกาลเทศะทั้งทางวาจาและทาทางที่แสดงออกไป
และจะระวังไมใหผูที่มีอาวุโสสูงกวาเกิดความไมพอใจ โดยการสื่อสารในลักษณะนีจ้ ะ
เรียกวา High Power Distance
3. การสื่อสารที่เนนการใชกฎเกณฑและบรรทัดฐานในการสื่อสารไดอยางถูกตองและ
เหมาะสมกับสถาน เพื่อหลีกเลี่ยงความสับสน ความลังเล ความไมมั่นใจ ที่อาจจะ
เกิดขึ้นในสถานการณการสื่อสาร ซึ่งอาจนําไปสูการเสียหนา ความอับอาย หรือความ
เสียหายตางๆ ผูที่สื่อสารจึงมักชอบวิธีการสื่อสารดวยการระบุเปนลายลักษณอักษรที่
ชัดเจน ดังนั้นกอนที่บุคคลจะสื่อสารกับใคร บุคคลนั้นจะตองหาขอมูลกอน ศึกษานิสัย
ของเพื่อนรวมงาน เพื่อสามารถคาดเดาสถานการณได และสามารถปฏิบัติตัวไดอยาง
เหมาะสม ลักษณะแบบนี้จะเรียกวา Uncertainty Avoidance
4. การสื่อสารของบุคคลที่จะรูจักถอมตน ไมชิงดีชิงเดน สํารวมคําพูด พยายามหลีกเลี่ยง
ไมแสดงความคิดเห็นที่โตแยง โดยเฉพาะกับผูบังคับบัญชา หรือผูที่มีอาวุโสสูงกวา แต
จะใชลักษณะของการแสดงความคิดเห็นที่คลอยตามแทนเพื่อความสบายใจของตัวเอง
และบุ ค คลที่ กํ า ลั ง สื่ อ สารด ว ยซึ่ ง ลั ก ษณะการสื่ อ สารแบบนี้ จ ะเป น แบบ
Low
Masculinity
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จากมิติเชิงวัฒนธรรมที่กลาวมานั้น จะเห็นวาในบริบทของสังคมไทย เราสามารถเห็นสิ่ง
เหลานี้ไดในองคกรทั่วๆ ไป และสิ่งเหลานี้จะเปนสวนประกอบที่มีความสําคัญอยางยิ่งในการแสดง
ความสามารถในการสื่อสารในแตละบริบท โดยบริบทของการสื่อสารนั้น บางบริบทอาจใชมิติเชิง
วัฒนธรรมเพียงอยางเดียว ในขณะที่อีกบริบทหนึ่งอาจตองใชมิติเชิงวัฒนธรรมประกอบกันหลาย
มิติ เพื่อใหบุคคลมีความสามารถในการสื่อสาร และสงผลใหเกิดความสําเร็จในการสื่อสาร และการ
ดําเนินงานอยางมีประสิทธิผลตามที่ตองการ
แนวคิดเกี่ยวกับบทบาทของผูบังคับบัญชาในเชิงพฤติกรรมการสื่อสาร
“ผูบังคับบัญชา” เปนตําแหนงที่ใชเรียกทางการบริหาร ซึ่งหมายถึง ผูนําที่เปนทางการ
(Formal Leader) คือเปนผูนําตามสายการบังคับบัญชา มีอํานาจหนาที่ที่จะบังคับบัญชาเพื่อนํากลุม
หรือหนวยงานของตนเองใหปฏิบัติหรือไมปฏิบัติอยางใดอยางหนึ่ง (พรรณราย ทรัพยประภา,
2529)
Robert (1985) กลาววา ผูนําเปนลักษณะของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ที่มีอํานาจ มีอิทธิพล หรือ
ความสามารถในการจูงใจใหคนปฏิบัติตามความตองการ ผูนําจึงมีอิทธิพลเหนือพฤติกรรมของคน
อื่นๆ
George (1990) กลาววา ผูนําเปนลักษณะของผูใชอํานาจหรืออิทธิพลในความสัมพันธ ที่มี
ตอผูใตบังคับบัญชาในสถานการณตางๆ เพื่อปฏิบัติและดําเนินการ โดยใชกระบวนการติดตอซึ่งกัน
และกัน เพื่อใหบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว
ปราชญา เวสารัชน (2535) กลาววา ผูนําเปนลักษณะของบุคคลที่สามารถทําใหผูอื่น
ดําเนินการไปตามทิศทาง และวิธีการที่ตนกําหนดหรือตองการ
ดังนั้น ลักษณะของผูนําหรือผูบังคับบัญชา หมายถึง ลักษณะทั้งหลายของผูที่มีอํานาจ มี
อิทธิพล ในการควบคุม สั่งการ ประสานงาน หรือโนมนาวใจ ใหผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติหนาที่ ให
ดี และมีประสิทธิภาพมากที่สุด เพื่อใหการดําเนินการขององคกร บรรลุวัตถุประสงครวมกัน
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จากการศึ ก ษาวิ ธี ก ารที่ ผู บั ง คั บ บั ญ ชาหรื อ ผู นํ า จะมี อิ ท ธิ พ ลต อ การปฏิ บั ติ ง านของ
ผูใตบังคับบัญชา (ศิริวรรณ เสรีรัตน, สมชาย หิรัญกิตติ และสมศักดิ์ วานิชยาภรณ, 2545) ซึ่ง
สัมพันธกับการจูงใจและความพอใจ เพื่อใหเหมาะสมในแตละสถานการณ มีดังนี้คือ ตองให
ความสําคัญหรือกระตุนความตองการของสมาชิกในกลุมภายใตการควบคุมของผูบังคับบัญชา ทํา
ใหสมาชิกของทีมบรรลุเปาหมายของงาน โดยอาจจะทําใหผูใตบังคับบัญชามีผลการปฏิบัติงานที่
สูงขึ้น รวมทั้งการใหความสําคัญกับผูใตบังคับบัญชา มีการกําหนดเสนทางดวยการสอนงานและ
จัดทิศทางใหเหมาะสม เชน ชวยผูใตบังคับบัญชาในการเลือกวิธีการทํางาน ตองชวยสมาชิก ใน
หนวยงานใหเกิดความคาดหวังอยางชัดเจนในวิธีการใชความพยายาม ซึ่งจะนําไปสูผลการ
ปฏิบัตงิ านที่ดีขึ้น และใหคําแนะนําวาผลการปฏิบัติงานอยางไรจะนําไปสูการไดรับรางวัล พยายาม
ลดอุปสรรคที่ทําใหเกิดความสับสนในการนําไปสูเปาหมาย เชน การจางพนักงานชั่วคราวมาชวยให
สามารถทํ า งานเพื่ อ ให ส ามารถทํ า งานด า นเอกสารได ร วดร็ ว ขึ้ น
และให คํ า แนะนํ า กั บ
ผูใตบังคับบัญชาเพื่อใหเขามีความพรอมในการปฏิบัติงาน ซึ่งพฤติกรรมเหลานี้เปนพฤติกรรมที่
ผูบังคับบัญชาควรมีและควรปฏิบัติกับผูใตบังคับบัญชาของตน
จากการวิเคราะหของ นงลักษณ ศรีอัษฎาพร เจริญงาม (2541) พบวา ลักษณะของ
ผูบังคับบัญชาที่มีความสามารถในการสื่อสาร (Communicatively Competent Supervisors) ใน
องคกรไทย มีลักษณะดังนี้
1. พูดจาใหเกียรติ สุภาพ ออนโยนและมีปฏิสัมพันธกับบุคคลทุกระดับในองคกร อยาง
เทาเทียมและเสมอกัน แสดงความเปนกันเอง ตักเตือนลูกนองเมื่อเกิดความผิดพลาดแต
ชวยปกปองในเวลาเดียวกัน และไมตําหนิลูกนองตอหนาที่สาธารณชน
ใหเกิด
ความอับอาย
2. เปดกวาง สนับสนุน สงเสริมใหลูกนองแสดงความคิดเห็น โดยรับฟง (Receptive) และ
นําไปปฏิบัติตาม (Responsive)
3. รอบรูและเขาใจกฎระเบียบขอบังคับ นโยบาย เปาหมาย ความเคลื่อนไหวตางๆ ที่
เกิดขึ้นในองคกร สามารถใหคําแนะนําตางๆ แกลูกนอง ใหขอมูลที่ถูกตอง ชัดเจน
แกบุคคลภายนอก และพูดคุยเรื่องทั่วๆ ไปไดอยางกวางขวาง
4. มีมนุษยสัมพันธอันดี มีเครือขายการสื่อสาร รูจักคนกวางขวาง สามารถชวยอางอิง
บุคคลในวงการตางๆ ที่จะใหความชวยเหลือแกลูกนองได (Connection Power)
5. สามารถใหคําสั่งหรือมอบหมายงานไดชัดเจน และยินดีที่จะใหขอมูลเพิ่มเติม หรือ
Feedback ผลการปฏิบัติงานแกลูกนองดวยความเต็มใจ
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นงลักษณ ศรีอัษฎาพร เจริญงาม (2541) ยังกลาวเสริมอีกวาภาพลักษณของ
ผูบังคับบัญชาที่ใชแตอํานาจสั่งการ เนนแตความสัมพันธในงานกับลูกนอง ไมเปนที่ตองการของ
คนในองคกรไทย แตในขณะเดียวกัน ผูบังคับบัญชาที่ไมมีอํานาจและไรความสามารถที่จะทําให
ลูกนองเคารพนับถือและเชื่อในความสามารถ ก็ยากแกการยอมรับ ดังนั้น ความสัมพันธระหวาง
ผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชาที่พึงประสงคในองคกรไทยจึงมีลักษณะของการสรางพระเดช
และพระคุณ คือมุงความสัมพันธในงานที่ผูบังคับบัญชาจะตองแสดงความสามารถใหเปนที่ยอมรับ
และมุงในความสัมพันธสวนตัวที่ผูบังคับบัญชาพึงเอื้ออาทรตอทุกขสุขของลูกนอง
งานวิจัยที่เกี่ยวของ
สําหรับการศึกษาการรับรูความสามารถในการสื่อสารของผูบังคับบัญชาในองคกรโดยการ
ประเมินการรับรูตนเองและการประเมินของผูใตบังคับบัญชาในการรับรูความสามารถในการ
สื่อสารของผูบังคับบัญชาของตนนั้น ยังไมมีการศึกษามากอน แตมีการศึกษาในเรื่องที่ใกลเคียงกัน
ที่เกี่ยวกับการรับรู พฤติกรรมการสื่อสาร ความคาดหวัง และความพึงพอใจ
สําหรับงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับการรับรูตนเองของผูบังคับบัญชานั้น พบในการศึกษาดังนี้
ธนิยา ประภาการ (2539) ศึกษาการรับรูรูปแบบพฤติกรรมการบริหารตามที่เปนจริงและ
ควรจะเปนของผูบริหารระดับกลาง การสื่อสารแหงประเทศไทย ระหวางการตอบในฐานะหัวหนา
และในฐานะลูกนอง ซึ่งพบวา การรับรูรูปแบบพฤติกรรมการบริหารในฐานะหัวหนา เกี่ยวกับ
รูปแบบพฤติกรรมการบริหารที่เปนจริงและที่ควรจะเปนไมแตกตางกัน แตการรับรูรูปแบบ
พฤติกรรมการบริหารในฐานะลูกนองเกี่ยวกับรูปแบบพฤติกรรมการบริหารที่เปนจริงและที่ควร
จะเปนแตกตางกันคือ ผูบริหารระดับกลาง มีการรับรูพฤติกรรมการบริหารที่ควรจะเปนในรูปแบบ
ที่เนนทั้งคนและผลงาน มีการทํางานเปนทีมและมีบรรยากาศการทํางานที่ชวยเหลือเกื้อกูลกัน
สูงกวาการรับรูที่เปนจริง และพบวา การรับรูรูปแบบพฤติกรรมการบริหารที่เปนจริง ระหวาง
การตอบในฐานะหัวหนาและการตอบในฐานะลูกนอง แตกตางกันคือ ผูบริหารระดับกลางที่ตอบ
ในฐานะหัวหนามีการรับรูรูปแบบพฤติกรรมการบริหารที่เปนจริงในรูปแบบที่เนนคนและผลงาน
มีการทํางานเปนทีมและมีบรรยากาศการทํางานที่ชวยเหลือเกื้อกูลกัน สูงกวาผูบริหารระดับกลางที่
ตอบในฐานะลูกนอง โดยเฉพาะประเด็นการบริหารเรื่องการกําหนดเปาหมาย กําหนดหนาที่ความ
รับผิดชอบ การวางแผน การสื่อสารกับลูกนอง แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน การควบคุม
การ
ทํางาน และการปรับปรุงการทํางาน
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ศยามล เอกะกุลานันต (2541) ที่ศึกษาความสัมพันธระหวางการรับรูความสามารถของ
ตนเองในการจัดการกับพฤติกรรมการจัดการของผูนําระดับตนในโรงงานอุตสาหกรรม พบวา ผูนํา
ระดับตนในโรงงานอุตสาหกรรมมีการรับรูความสามารถของตนเองในการจัดการอยูในระดับสูง
และผูนําระดับตนในโรงงานอุตสาหกรรมที่มีเพศ อายุ อายุงาน วุฒิการศึกษา และประสบการณการ
ฝกอบรมดานการจัดการตางกัน มีการรับรูความสามารถของตนเองในการจัดการไมแตกตางกัน
ดั ง นั้ น ในครั้ ง นี้ ผู วิ จั ย จึ ง ได ทํ า การศึ ก ษาถึ ง การรั บ รู ต นเองของผู บั ง คั บ บั ญ ชาต อ
ความสามารถในการสื่อสาร ซึ่งนําไปสูปญหานําวิจัยขอที่ 1 ที่วา การรับรูตนเองของผูบังคับบัญชา
ตอความสามารถในการสื่อสาร เฉพาะในกลุมธุรกิจจัดจําหนาย เครือซิเมนตไทย เปนอยางไร
สําหรับงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับการรับรูของผูใตบังคับบัญชาที่มีตอผูบังคับบัญชานั้น มีผู
ทําการศึกษาไวเปนจํานวนมาก ดังนี้
วารุณี มงคลฤดี (2531) ไดศึกษาบทบาทผูบังคับบัญชาของกระทรวงกลาโหมในการสราง
ทีมงาน ซึ่งจากการศึกษา พบวา ผูบังคับบัญชาไมคอยใหความสําคัญแกการสรางสัมพันธภาพ กับ
ผูใตบังคับบัญชาระดับผูใตบังคับบัญชาชั้นประทวน พนักงาน ลูกจาง และพลทหาร ดังนั้น การ
ขาดความสนใจในการสรางสัมพันธภาพดังกลาวอาจมีผลกระทบตอการสรางทีมงานได สวนการ
สรางสัมพันธภาพกับผูใตบังคับบัญชาในระดับชั้นสัญญาบัตร พบวา อยูในเกณฑดีมาก โดยสรุป
แลว ในการสรางทีมงานของผูบังคับบัญชา ถึงแมจะไมดีนักและไมมีผลตอการสรางทีมงานของ
ผูบังคับบัญชาเทาที่ควรเนื่องจากตองปฏิบัติตามกฎ อยางไรก็ตามการขาดความสนใจในการสราง
สั ม พั น ธภาพกั บ ผู ใ ต บั ง คั บ บั ญ ชาระดั บ ชั้ น ประทวนลงไป เป น ผลมาจากการต อ งปฏิ บั ติ ต าม
กฎระเบียบวินัยตางๆ ที่กระทรวง กลาโหมไดกําหนดไว
ทิชาพร เลิศสมบูรณ (2532) ศึกษาความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการสื่อสารของ
ผูบังคับบัญชากับความพึงพอใจในการทํางานของผูใตบังคับบัญชา : ศึกษาเฉพาะกรณีกรมสงเสริม
อุตสาหกรรม พบวา ผูใตบังคับบัญชาพอใจผูบังคับบัญชาที่สามารถสื่อสารไดชัดเจนและการเปด
โอกาสใหผูใตบังคับบัญชาสื่อสารดวย ผูใตบังคับบัญชาไดใหขอเสนอแนะเพิ่มเติมวาผูบังคับ บัญ
ควรเปดโอกาสในการติดตอสื่อสารระหวางกันใหมากขึ้นโดยการพูดคุยเปดเผยตัวตอตัว หรือมีการ

24
ประชุมปรึกษาหารือกันเปนกลุม และรับฟงกันอยางมีเหตุผล ยึดหลักการทํางานเปนทีม สั่งงาน
โดยใชลายลักษณอักษรและวาจาควบคูกันไป ขึ้นอยูกับลักษณะและความสําคัญของงาน โดยใช
วิธีการสื่อสารทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการ
เขมารดี มาสิงหบุญ (2534) ศึกษาความสัมพันธระหวางลักษณะการสื่อขอมูล
ความสามารถในการปฏิบัติงาน และความพึงพอใจในงานตามการรับรูของพยาบาลประจําการ
โรงพยาบาลรัฐ ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา พยาบาลประจําการมีการรับรูลักษณะการสื่อขอมูล
ของหัวหนาหอผูปวยอยูในระดับดี รับรูความสามารถในการปฏิบัติงานของตนเองอยูในระดับสูง
และความพึงพอใจในระดับปานกลาง ลักษณะการสื่อขอมูลตามการรับรูของพยาบาลประจําการ มี
ความสัมพันธทางบวกกับความสามารถในการปฏิบัติงานและความพึงพอใจในงาน คือ เมื่อพยาบาล
ประจําการมีการรับรูลักษณะการสื่อขอมูลของหัวหนาหอผูปวยอยูในระดับดี ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานและความพึงพอใจในงานของพยาบาลประจําการตามการรับรูของ ตนเองก็จะดีดวย
และพยาบาลประจําการรับรู ลักษณะการสื่ อขอมูลมีความแตกตางกันเมื่อจําแนกตามสังกัด คือ
โรงพยาบาลแตละแหงมีนโยบายการบริหารงานตางกันทําใหการถายทอดขอมูล ในแตละแหง
ตางกัน สงผลใหการรับรูลักษณะการสื่อขอมูลตางกัน และเมื่อจําแนกตาม
ประสบการณการ
ทํางาน แผนกที่ปฏิบัติงาน การไดรับการอบรม ไมมีความแตกตางกัน
พีรนุช ทรงจักรแกว (2536) ศึกษาพฤติกรรมการสื่อสารของผูบังคับบัญชาที่มีอิทธิพลตอ
ความพึงพอใจ ในการทํางาน ศึกษาเฉพาะกรณี : ธนาคารเอเชีย จํากัด (มหาชน) พบวา
ผูใ ต บังคั บบัญชาชอบชอบวิธีการสั่ งงานโดยการเรียกเข าพบเปนการสว นตั ว มากที่สุด เพราะ
สามารถสอบถามขอสงสัยทําความเขาใจไดทันที รวดเร็วถูกตอง ครบถวน ในการติดตอสื่อสาร
ระหวางผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชา พบวา ผูใตบังคับบัญชาจะติดตอกับหัวหนางานในเรื่อง
ที่เกี่ยวกับงานทั่วไป งานในหนาที่รับผิดชอบ แนวทางปฏิบตั ิภายในหนวยงาน มากกวาที่จะติดตอ
ในเรื่องสวนตัวที่ไมเกี่ยวกับงาน สวนหัวหนางานจะติดตอกับผูใตบังคับบัญชาในเรื่องงานทั่วไป
งานในหนาที่ รับผิดชอบ แนวทางการปฏิบัติงานภายในหนวยงานและเรื่องสวนตัวที่ไมเกี่ยวกับ
งานมากกวาเรื่องแนวทางในการปฏิบัติงานภายในธนาคารหรือเรื่องกิจกรรมของบริษัทที่ไมใชงาน
สําหรับความสําคัญในการติดตอสื่อสารนั้น ผูใตบังคับบัญชาติดตอสื่อสารกับหัวหนางาน เนื่องจาก
เปนเรื่องที่เกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติเพื่อใหไดขอมูลทั่วไปเปนไปตามสายการบังคับบัญชาและเปนไป
ตามความต อ งการของหั ว หน า เอง ในแง ข องหั ว หน า งานเห็ น ว า การติ ด ต อ สื่ อ สารกั บ
ผูใตบังคับบัญชามีความสําคัญในแงที่เปนไปตามสายการบังคับบัญชา เปนเรื่องเกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติ
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อยูหรือเพื่อใหได ขอมูลทั่วไป เมื่อศึกษาถึงพฤติกรรมการสื่อสาร พบวา พฤติกรรมการสื่อสารจะ
มีผลตอความ พึงพอใจในการทํางานของพนักงานที่สูงขึ้นโดยรวม
วรวัฒน มะลิ (2537) ศึกษาบุคลิกภาพและพฤติกรรมผูนําของผูบังคับบัญชาระดับหัวหนา
สถานี ตํ า รวจตามการรั บ รู ข องผู ใ ต บั ง คั บ บั ญ ชา ในสั ง กั ด ตํ า รวจภู ธ รจั ง หวั ด ขอนแก น พบว า
ผูบังคับบัญชาระดับหัวหนาสถานีตํารวจ ตามการรับรูของผูใตบังคับบัญชา มีบุคลิกภาพดานความ
มีอํานาจอิทธิพล ความรับผิดชอบ ความมั่นคงทางอารมณ และการเขาสังคมอยูในระดับ ปาน
กลาง และมีพฤติกรรมผูนําในมิติกิจกรรมสัมพันธและมิติมิตรสัมพันธอยูในระดับสูง
โรจนา ศุขะพันธุ (2538) ศึกษาพฤติกรรมผูนําของผูบังคับบัญชา และความพึงพอใจในการ
ทํางานของผูใตบังคับบัญชา: ศึกษากรณีฝายขนสงการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย ซึ่ ง
ผลการวิจัยพบวา แบบพฤติกรรมผูนําของผูบังคับบัญชามีความสัมพันธกับระดับความพึงพอใจ
ในการทํ า งานของผู ใ ต บั งคั บบั ญ ชาคื อ พฤติ ก รรมผู นํา ของผูบัง คับบั ญ ชาแบบสัมพั น ธภาพสู ง
กิจกรรมสัมพันธสูงทําใหผูใตบังคับบัญชามีความพึงพอใจในการทํางานระดับสูง สวนพฤติกรรม
ผูนําของผูบังคับบัญชาแบบสัมพันธภาพสูง กิจกรรมสัมพันธต่ํา และแบบสัมพันธภาพต่ํา กิจกรรม
สั ม พั น ธ สู ง ต า งก็ ทํ า ให ผู ใ ต บั ง คั บ บั ญ ชามี ค วามพึ ง พอใจในการทํ า งานระดั บ ปานกลาง และ
พฤติกรรมผูนําของผูบังคับบัญชาแบบสัมพันธภาพต่ํา กิจกรรมสัมพันธต่ํา ทําใหผูใตบังคับบัญชามี
ความพึงพอใจในการทํางานในระดับต่ํา สวนผูใตบังคับบัญชาที่มีผูบังคับบัญชาแบบพฤติกรรม
ผู นํ า ต า งกั น จะมี ค วามพึ ง พอใจในการทํ า งานต า งกั น โดยพฤติก รรมผู นํ า แบบสั ม พั น ธภาพสู ง
กิจกรรมสัมพันธสูงจะทําให ผูใตบังคับบัญชามีความพึงพอใจในการทํางานสูงที่สุด
นันทา ติงสมบัติยุทธ (2538) ศึกษาความคิดเห็นและความคาดหวังที่มีตอรูปแบบภาวะ
ผูนําของผูบังคับบัญชา : ศึกษา กรณีขาราชการในสวนกลาง กรมการสงเสริมการเกษตร พบวา
ผูใตบังคับบัญชาสวนใหญมีความคิดเห็นวา ผูบังคับบัญชาของตนมีรูปแบบภาวะผูนําที่เปนจริงเปน
แบบปรึกษาหารือ และสวนใหญคาดหวังที่จะใหผูบังคับบัญชาของตนมีรูปแบบภาวะผูนํา เปน
แบบใหมีสวนรวมมากที่สุด และพบวา ลักษณะงานที่รับผิดชอบมีความสัมพันธกับความคิดเห็น
และความคาดหวังที่มีตอรูปแบบภาวะผูนําของผูบังคับบัญชา สวนเพศ และระดับตําแหนง มี
ความสัมพันธกับความคาดหวัง แตไมมีความสัมพันธกับความคิดเห็นที่มีตอรูปแบบภาวะผูนําของ
ผูบังคับบัญชา สําหรับอายุ ระดับการศึกษา อายุราชการ ไมมีความสัมพันธ กับความคิดเห็นและ
ความคาดหวังที่มีตอรูปแบบภาวะผูนําของผูบังคับบัญชา
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เกษม คูประเสริฐ (2540) ศึกษาลักษณะที่พึงประสงคของผูบังคับบัญชาตามความคาดหวัง
ของผูปฏิบัติงานในสํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง (สกย.) พบวา ในดานลักษณะสวน
ตนของผูบังคับบัญชาที่ผูปฏิบัติงานทุกระดับมีความคาดหวังคือ เปนผูมีคุณธรรมและใหความเปน
ธรรมแกผูใตบังคับบัญชาทุกคน โดยไมเลือกที่รักมักที่ชัง ในดานลักษณะวิชาชีพที่ผูปฏิบัติงาน
ทุกระดับมีความคาดหวัง คือมีความสามารถในการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา
และประเมินผลดวยความเปนธรรม
ปภัส ฉัตรยาลักษณ (2540) ศึกษาบทบาทการบังคับบัญชาของหัวหนางานตามการรับรูและ
ตามความคาดหวังของพนักงานกับความพึงพอใจของพนักงานที่มีตอผูบังคับบัญชา พบวา พนักงาน
ที่มีลักษณะทางประชากรแตกตางกันในดานเพศ และสายงานอาชีพ มีการรับรูบทบาทการบังคับ
บัญชาที่เปนจริงของหัวหนางานแตกตางกัน โดยพนักงานเพศชายมีคาเฉลี่ยของการรับรูบทบาทที่
ปฏิบัติจริงของหัวหนางานสูงกวาพนักงานเพศหญิง และพนักงานที่มีสายงานอาชีพ ดานชางและ
ยานพาหนะ มีคาเฉลี่ยของการรับรูบทบาทที่ปฏิบัติจริงของหัวหนางานสูงกวาพนักงานสายงาน
อาชีพดานพาณิชย แตพนักงานที่มีลักษณะทางประชากรแตกตางกันดานอายุ ระดับการศึกษา และ
อายุการทํางาน มีการรับรูบทบาทการบังคับบัญชาที่เปนจริงของหัวหนางานไมแตกตางกัน
อัมพรพรรณ ศรีประเสริฐ (2540) ศึกษาความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการสื่อสารของ
ผูบังคับบัญชา กับความพึงพอใจในการทํางานของผูใตบังคับบัญชา ศึกษากรณีบริษัท วนชัย กรุป
จํากัด (มหาชน) ผลการวิจัยพบวา ผูบังคับบัญชาเปดโอกาสใหกับผูใตบังคับบัญชาติดตอสื่อสารใน
ระดั บ ปานกลาง และเมื่ อ วิ เ คราะห ค วามสัม พัน ธระหว า งพฤติ ก รรมสื่ อ สารของผู บัง คั บบั ญ ชา
คุณ ลั ก ษณะทั่ วไปของผู ใ ต บังคั บบั ญชา กับความพึงพอใจในการทํางาน ของผูใตบังคับบัญชา
พบวา ความสัมพันธระหวางการเปดโอกาสในการติดตอสื่อสารของผูบังคับบัญชากับความ พึง
พอใจในนโยบายและการบริหาร ความพึงพอใจในลักษณะงาน ความพึงพอใจในการ เลื่อน
ตําแหนง และความผูกพันในองคกร พบวามีความสัมพันธในทางบวก
กรรณิ ก า ธรรมวุ ฒิ (2541)
ได ศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บทั ศ นคติ แ ละความพึ ง พอใจ ของ
ผู ใ ต บั ง คั บ บั ญ ชาที่ มี ต อ พฤติ ก รรมการสื่ อ สารในองค ก ารของผู บั ง คั บ บั ญ ชาชายและหญิ ง ซึ่ ง
ผลการวิจัย พบวา ผูบังคับบัญชาในองคกรเอกชนทั้งชายและหญิง มีรูปแบบการสื่อสาร และการ
บังคับบัญชาสั่งงานไมแตกตางกัน โดยมีความบอยครั้งในการสื่อสารตามแนวนอน และมีการ
สั่งงานดวยวิธีการเดินมาสั่งงานดวยตนเองมาก ผูใตบังคับบัญชามีทัศนคติโดยรวมตอพฤติกรรม
การสื่อสารของผูบังคับบัญชาชายในเชิงบวก และพึงพอใจโดยรวมตอพฤติกรรมการสื่อสารของ
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ผูบังคับบัญชาชาย มากกวาพฤติกรรมการสื่อสารของผูบังคับบัญชาหญิง สวนปญหาและอุปสรรคที่
ผูใตบังคับบัญชาพบมากที่สุดเมื่อสื่อสารกับผูบังคับบัญชาคือ ผูบังคับบัญชาชายไมเปดใจรับฟง
ความคิ ด เห็ น ของผู ใ ต บั ง คั บ บั ญ ชา และผู บั ง คั บ บั ญ ชาหญิ ง ใช อ ารมณ ใ นการสื่ อ สาร
ผูใตบังคับบัญชา คาดหวังผูบังคับบัญชาที่มีลักษณะการทํางานเปนแบบประชาธิปไตย มีการรับ
ฟงความคิดเห็น มีความเขาใจ และชวยผูใตบังคับบัญชา แกไขปญหาตางๆ มากที่สุด
ดังนั้นในครั้งนี้ผูวิจัยจึงไดทําการศึกษาถึงการรับรูของผูใตบังคับบัญชาตอความสามารถใน
การสื่อสารของผูบังคับบัญชา ซึ่งนําไปสูปญหานําวิจัยขอที่ 2 ที่วา การรับรูของผูใตบังคับบัญชาตอ
ความสามารถในการสื่อสารของผูบังคับบัญชา เฉพาะในกลุมธุรกิจจัดจําหนาย เครือซิเมนตไทย
เปนอยางไร
สํ า หรั บ งานวิ จั ย ที่ ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ การรั บ รู ต นเองของผู บั ง คั บ บั ญ ชาและการรั บ รู ข อง
ผูใตบังคับบัญชาที่มีตอผูบังคับบัญชานั้น มีผูทําการศึกษาไว ดังนี้
วราภรณ พฤกษปญญากุล (2538) ศึกษาการปฏิบัติงานของหัวหนาฝาย สังกัด
กรม
สามัญศึกษาตามการรับรูของตนเอง ผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชา พบวา การรับรูของหัวหนา
ฝาย ผูบังคับบัญชา และผูใตบังคับบัญชาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของหัวหนาฝาย สังกัดกรมสามัญ
ศึกษา ทั้ง 6 ดาน ไดแก การวางแผนการปฏิบัติงาน การมอบหมายงาน การควบคุมงาน การแกไข
ปญหาการปฏิบัติงาน การใหคําปรึกษาแนะนํา และ การปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย มีการ
ปฏิบัติอยูในระดับมาก หรือปฏิบัติคอนขางสม่ําเสมอ เมื่อเปรียบเทียบการรับรูของหัวหนาฝาย
ผูบงั คับบัญชา และผูใตบังคับบัญชาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของหัวหนาฝายทั้ง 6 ดานดังกลาว พบวา
การรับรูของทั้ง 3 กลุม ในดานการวางแผนการปฏิบัติงานการ มอบหมายงาน การควบคุมงาน การ
แกไขป ญ หาการปฏิบั ติ งาน และการใหคํ าปรึก ษาแนะนํา แตกต างกั น โดย หั ว หน าฝ า ยมีก าร
ประเมินการรับรูตนเองในการปฏิบัติงานต่ํากวาที่ผูบังคับบัญชาประเมิน ยกเวนดานการปฏิบัติงาน
อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย ไมแตกตางกัน
นพวรรณ กาญจนะวรรณ (2540) ศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบการบังคับบัญชาตามการรับรูและ
ความตองการของผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชา : ศึกษาเฉพาะกรณีการไฟฟาฝายผลิตแหง
ประเทศไทย ซึ่งพบวา ผูบังคับบัญชารับรูวาตนเองใชรูปแบบการบังคับบัญชาแบบเนนงานและ
แบบปลอยปละละเลยนอยกวาผูใตบังคับบัญชา ขณะที่รับรูวาใชรูปแบบการบังคับบัญชาแบบเนน
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คน แบบประนีประนอม และแบบทีมงานมากกวาผูใตบังคับบัญชา และผูบังคับบัญชาตองการใช
รูปแบบการบังคับบัญชา แบบเนนคน แบบประนีประนอมและแบบทีมงานมากกวาที่ใชอยู ขณะที่
ตอ งการใช รู ป แบบการบั งคั บบั ญ ชา
แบบปลอ ยปละละเลยใหน อ ยกว าที่ ใ ช อยู
สว น
ผูใ ต บัง คั บบัญ ชาต อ งการให ผูบั ง คับ บั ญ ชาใชรู ป แบบการบัง คั บบั ญ ชาแบบเน น คน
แบบ
ประนีประนอม และแบบทีมงาน มากกวาที่ใชอยู และตองการใหผูบังคับบัญชาใชการบังคับบัญชา
แบบเนนงานและแบบปลอยปละละเลยใหนอยกวาที่ใชอยู สวนรูปแบบการบังคับบัญชาที่
ผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชาตองการมากที่สุดคือ แบบทีมงาน
ดังนั้นในครั้งนี้ผูวิจัยจึงไดทําการศึกษาเปรียบเทียบถึงการรับรูตนเองของผูบังคับบัญชา
และการรับรูของผูใตบังคับบัญชาตอความสามารถในการสื่อสารของผูบังคับบัญชา ซึ่งนําไปสู
ปญหานําวิจัยขอที่ 3 ที่วา การรับรูตนเองของผูบังคับบัญชาและการรับรูของผูใตบังคับบัญชาตอ
ความสามารถในการสื่อสารของผูบังคับบัญชา เฉพาะในกลุมธุรกิจจัดจําหนาย เครือซิเมนตไทย
แตกตางกันหรือไม อยางไร
นอกจากนี้ยังมีการศึกษาเกี่ยวกับความสามารถในการสื่อสารในบริบทอื่นอีก คือ การศึกษา
ของ Swasburi (2000) ที่ศึกษาถึงการยอมรับของผูใตบังคับบัญชาตอความสามารถในการสื่อสาร
ของผูบังคับบัญชาหญิง พบวา ผูใตบังคับบัญชาหญิงจะยอมรับความสามารถในการ สื่อสารของ
ผูบังคับบัญชาหญิงมากกวาผูใตบังคับบัญชาชาย เนื่องจากผูใตบังคับบัญชาหญิงมีความเอาใจใสกับ
ลูกนองหากผูใตบังคับบัญชามีเรื่องไมสบายใจก็สามารถรับฟงความคิดเห็นของผูใตบังคับบัญชา
มากกวาผูบังคับบัญชาชาย
ผานิต อมราพิทักษ (2544) ไดศึกษาถึงความสามารถในการสื่อสารของผูหญิงในสวน
ราชการที่เขารวมโครงการสงเสริมประสิทธิภาพของสํานักงาน ก.พ. เปนการวิจัยเชิงสํารวจ ซึ่ง
ผลการวิจัย พบวา ลักษณะการสื่อสารของผูบังคับบัญชาหญิงที่ไดรับการยอมรับ คือ สามารถทํางาน
เปนทีม ถายทอดความรูอยางเปนระบบและชัดเจน ใหขอเสนอแนะแกผูใตบังคับบัญชาจาก
ประสบการณ จ ริ ง เพื่ อ นํ า ไปสร า งวิ ธี ก ารทํ า งานของตนเอง
เข า ใจและช ว ยแก ป ญ หาให
ผูใตบังคับบัญชากลาถามผูบังคับบัญชาเมื่อไมทราบขอมูล รูจักเลือกใชคําพูดและวิธีการในการพูด
เมื่อตน อยูกับบุคคลในระดับและสถานที่ตางๆ กัน เปดโอกาสใหผูรวมงานและผูใตบังคับบัญชา
แสดงความคิดเห็นอยางเต็มที่หากไมเห็นดวยจะเสนอความคิดเห็นในจังหวะที่เหมาะสม ปฏิบัติตาม
กฎระเบียบขอบังคับนโยบายเปาหมายขององคกร สามารถเปด กํากับดูแล และสรุปประเด็น การ
ประชุมไดดี และใหกําลังใจผูรวมงานเมื่อเกิดปญหาในการทํางาน
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จันจิรา อาภาเขต (2544) ไดศึกษาถึงความสามารถในการสื่อสารของผูหญิงไทยที่ทํางานใน
บริษัทขามชาติอเมริกัน ซึ่งผลการวิจัยพบวา ลักษณะของผูบังคับบัญชาผูหญิงไทยที่มี
ความสามารถในการสื่อสาร จะตองสามารถทํางานเปนทีม (ทํางานรวมกับผูอื่นได) ถายทอด
ความรูอยางเปนระบบและชัดเจน นําเสนองานไดชัดเจนและนาสนใจ รูจักเลือกใชคําพูดและ
วิธีการในการพูดเมื่ออยูกับบุคคลในระดับและสถานการณตางๆ กัน กลาถามผูใตบังคับบัญชา เมื่อ
ไมทราบขอมูล ใหขอเสนอแนะกับผูใตบังคับบัญชาจากประสบการณจริงเพื่อนําไปสรางวิธีการ
ทํางานของตนเอง สามารถโนมนาวและชักจูงผูใตบังคับบัญชาใหไปสูเปาหมายรวมของทีมไดยินดี
ประสานหรือติดตามงานทางโทรศัพทได สามารถใหขอมูลที่ถูกตองชัดเจนแกบุคคลภายนอก
พูดคุยเรื่องทั่วๆ ไปไดอยางกวางขวาง และสามารถเปด กํากับดูแล และสรุปประเด็นการประชุมได
นอกจากการศึ ก ษาความสามารถในการสื่ อ สารระดั บ บุ ค คลแล ว ยั ง มี ก ารศึ ก ษาถึ ง
ความสามารถในการสื่อสารระดับกลุมและระดับองคกร ดังนี้
วิรยา ขุนพรหม (2543) ไดศึกษา การสรางแนวคิดเชิงทฤษฎีเกี่ยวกับความสามารถในการ
สื่อสารระดับกลุมในองคกรไทย ซึ่งผลการวิจัยบางสวนที่เกี่ยวของกับผูนํากลุมที่นาสนใจคือ ผูนํา
กลุมก็เปนปจจัยสําคัญที่มีสวนทําใหกลุมดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ โดยผูนําที่ดีของกลุมนั้น
จะตองสามารถนําการประชุม และดําเนินการประชุม ใหมีประสิทธิภาพ สามารถจัดการความ
ขัดแยง สามารถติดตามและประเมินผล สรางความรูที่ดีรวมกัน สามารถมอบหมายงานและ แบง
งานกันไดอยางดี เปดกวาง สนับสนุน และสงเสริมการแสดงความคิดเห็น สามารถแลกเปลี่ยน
ขอมูลขาวสารรวมทั้งการนําเสนอขอมูล สามารถสรางความสัมพันธสวนบุคคลและกับบุคคลอื่นได
และตองสามารถควบคุมอารมณไดเปนอยางดี ทั้งหมดนี้ถึงแมวาจะเปนการศึกษาในระดับกลุมก็
ตาม แตในการทํางานเปนกลุมหรือเปนทีมนั้น ผูนํากลุมมีความสําคัญอยางยิ่งและเปนบุคคลที่จะนํา
กลุมใหประสบความสําเร็จไดในการทํางานและการสื่อสารเรื่องตางๆ เกี่ยวกับงาน
อุเทน ลิมปศิริสันต (2543) ไดศึกษา การสรางแนวคิดเชิงทฤษฎีเกี่ยวกับความสามารถ ใน
การสื่อสารระดับองคกรในประเทศไทย ซึ่งมีผลการวิจัยที่นาสนใจที่เกี่ยวกับผูนําในระดับองคกร
พบวา ในการสื่อสารระดับองคกรนั้นผูนําก็มีสวนสําคัญอยางยิ่งในการนําใหองคกรประสบ
ความสําเร็จ โดยผูนํานั้นตองสามารถสื่อสารจัดการและสื่อเอกลักษณขององคกรใหสามารถรับรูได
อยางถูกตองและใหบุคคลในองคกรมีความรูสึกวาเปนสวนหนึ่งขององคกร เปดรับขอมูลใหมๆ
เพื่อการพัฒนาองคกร และสามารถเผยแพรขอมูลที่ไดมาสื่อสารใหบุคคลในองคกรไดรับทราบ
อยาง ชัดเจน มีการสรางเครือขายการสื่อสารกับบุคคลในองคกรทั้งที่เปนทางการและไมเปน
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ทางการ ดังนั้น ผูนําองคกรจึงมีสวนสําคัญไมยิ่งหยอนไปกวาผูนําในระดับกลุม เพราะผูนําใน
ระดับองคกรนั้นจะตองใชความสามารถในการสื่อสารในระดับที่กวางขึ้นไป ซึ่งจะมีผลทําให
องคกรดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ
จะเห็นไดวา ในการศึกษาที่เกี่ยวกับการรับรูและบทบาทของผูบังคับบัญชาตั้งแตระดับ
บุคคล ระดับกลุม รวมไปถึงระดับองคกรนั้น มีการศึกษาที่หลากหลายประเด็น ซึ่งการศึกษา
เกี่ยวกับการรับรูความสามารถในการสื่อสารของผูบังคับบัญชาในครั้งนี้จะเปนอีกประเด็นหนึ่งของ
การศึกษาเกี่ยวกับผูบังคับบัญชาในเชิงพฤติกรรมการสื่อสาร และสามารถใชเปนขอมูลพื้นฐาน ใน
การศึกษาในระดับอื่นตอไป
สํ า หรั บ ในบทต อ ไปผู วิ จั ย จะนํ า เสนอระเบี ย บวิ ธี วิ จั ย ของการศึ ก ษาการรั บ รู ข อง
ผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชาตอความสามารถในการสื่อสารของผูบังคับบัญชา เฉพาะในกลุม
ธุรกิจจัดจําหนาย เครือซิเมนตไทย
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บทที่ 3
ระเบียบวิธีวจิ ัย
งานวิจัยเรื่อง “การรับรูของผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชาตอความสามารถในการ
สื่อสารของผูบังคับบัญชาเฉพาะในกลุมธุรกิจจัดจําหนาย เครือซิเมนตไทย” ผูวิจัยไดกําหนด
ระเบียบวิธีวิจัยไวดังนี้
รูปแบบการวิจัย
ในการศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยทําการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) โดยใชแบบสอบถามเปน
เครื่องมือหลักในการเก็บและรวบรวมขอมูล และเนื่องจากองคกรอยูในชวงการปรับเปลี่ยน
วัฒนธรรมองคกร ผูวิจัยจึงเก็บขอมูลเพิ่มเติมโดยการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth Interview)
กลุมตัวอยางที่ทําการศึกษา
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้คือ ผูบังคับบัญชาระดับตน เพราะ ผูบังคับบัญชาระดับตน
นั้น เปนผูบริหารกลุมใหญที่สุดในองคกร ที่ทํางานกับผูใตบังคับบัญชาที่ปฏิบัติงานใหกับบริษัท
โดยตรง และผูบังคับบัญชาระดับตนนี้ยังเปนสื่อกลางระหวางผูปฏิบตั ิงานกับผูบังคับบัญชาระดับ
บริหารอีกดวย (Daughtrey and Ricks, 1989) และผูใตบังคับบัญชา เพราะ ปจจัยหลายอยาง ที่ทํา
ใหผูบังคับบัญชาเปนแหลงขอมูลที่ไมนาเชื่อถือทั้งหมด ทําใหตองหาขอมูลจากบุคคลอื่นประกอบ
เช น จากบุ ค คลที่ เ กี่ ย วข อ ง และโดยเฉพาะอย า งยิ่ ง จากผู ใ ต บั ง คั บ บั ญ ชาที่ ทํ า งานร ว มกั น กั บ
ผูบังคับบัญชา (Blake and Mouton, 1986) โดยคัดเลือกจากผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชาที่
ปฏิบัติหนาที่ระดับสวนและระดับแผนก ในกลุมธุรกิจจัดจําหนาย เครือซิเมนตไทย ซึ่งมีจํานวน 5
บริษัท คือ
1. บริษัทคาวัสดุซิเมนตไทย จํากัด (Cementhai Distribution Co.,Ltd., CDC)
2. บริษัทซิเมนตไทยการตลาด จํากัด (Cementhai Sales & Marketing Co., Ltd., CSM)
3. บริษัทซิเมนตไทยการคาปลีก จํากัด (Cementhai Retail Co., Ltd.,CRC)
4. บริษัทซิเมนตไทยโลจิสติกส จํากัด (Cementhai Logistics Co., Ltd.,CTL)
5. บริษัทคาสากลซิเมนตไทย จํากัด (SCT Co., Ltd.,SCT)
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จํานวนประชากรระดับผูบังคับบัญชาจํานวน 48 คน และจํานวนผูใตบังคับบัญชา จํานวน
407 คน รวมทั้งสิ้น 455 คน
สํ า หรั บ การศึ ก ษาครั้ ง นี้
ผู วิ จั ย ได กํ า หนดขนาดของกลุ ม ประชากรที่ เ ป น ระดั บ
ผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชา ตามคุณสมบัติดังนี้
1. ประชากรที่เปนระดับผูบังคับบัญชาคัดเลือกจากหนวยงานระดับสวนและระดับแผนก
ที่มีผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติงานโดยตรงกับผูบังคับบัญชา โดยหนวยงานระดับสวนและ
ระดับแผนกนั้นจะไมมีหนวยงานแยกยอยภายใตหนวยงานระดับสวนและหนวยงาน
ระดับแผนกนั้นๆ ที่คัดเลือกเปนกลุมประชากร
2. ประชากรที่เปนระดับผูใตบังคับบัญชาจะคัดเลื อกจากหนวยงานที่มีผูบังคับบัญชา
โดยตรงในระดับสวนและระดับแผนก (ตามขอ 1) และผูใตบังคับบัญชาในหนวยงาน
นั้นๆ ที่มีจํานวนตั้งแต 4 คน ขึ้นไป เปนกลุมประชากรที่กําหนดไว (ภาคผนวก ค)
ผูวิจัยไดกําหนดขนาดตัวอยางจากการประมาณคารอยละ (ศิริชัย พงษวิชัย, 2544) ซึ่ง
กําหนดคาความผิดพลาด (e) ไมเกิน 0.05 หรือ 5% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % ซึ่งมีสูตรการคํานวณ
ดังนี้

n

=

1
.
4e2 + 1 .
Z2
N

จากการคํานวณโดยใชสูตรประมาณคารอยละ ขนาดประชากรของผูบังคับบัญชาระดับ
สวนและระดับแผนกมีจํานวน 48 คน ไดจํานวนตัวอยางผูบังคับบัญชารวม 43 คน และขนาด
ประชากรของผูใตบังคับบัญชาจํานวน 407 คน ไดจํานวนตัวอยางผูใตบังคับบัญชารวม 198 คน ที่
ใชแบบสอบถามในการเก็บขอมูลในการศึกษาครั้งนี้ โดยผูวิจัยตองการใหขอมูลที่กลับมาครบถวน
ตามจํานวน ผูวิจัยจึงสงแบบสอบถามเพื่อเก็บขอมูลจากกลุมประชากรทั้งหมดที่เปนระดับ
ผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชา และผูวิจัยไดรับแบบสอบถามกลับคืนมาจากผูบังคับบัญชา
จํานวน 45 ชุด เปนแบบสอบถามที่สมบูรณจํานวน 43 ชุด คิดเปนรอยละ 89.6 และของ
ผูใตบังคับบัญชา จํานวน 261 ชุด คิดเปนรอยละ 64.1 ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 3.1
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แสดงจํานวนประชากรที่สงแบบสอบถาม จํานวนกลุมตัวอยางที่ควรจะได
ตารางที่ 3.1
แบบสอบถามคืน และจํานวนแบบสอบถามที่ไดรับคืนจริง
ประชากร
ที่สงแบบสอบถาม

กลุมตัวอยาง
ตองการ

ที่

แบบสอบถาม
ที่ไดรับคืนจริง

บริษัท

ผูบังคับ
บัญชา
(คน)

ผูใตบังคับ
บัญชา
(คน)

ผูบังคับ
บัญชา
(คน)

ผูใตบังคับ
บัญชา
(คน)

ผูบังคับ
บัญชา
(ฉบับ)

ผูใตบังคับ
บัญชา
(ฉบับ)

คาวัสดุซิเมนตไทย (CDC)
ซิเมนตไทยการตลาด (CSM)
ซิเมนตไทยการคาปลีก (CRC)
ซิเมนตไทยโลจิสติกส (CTL)
คาสากลซิเมนตไทย (SCT)
รวม

3
15
6
8
16
48

27
116
58
62
144
407

3
14
5
7
14
43

13
57
28
30
70
198

3
14
5
7
14
43

23
75
36
35
92
261

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้แบงออกเปน 2 สวนคือ
1. แบบสอบถาม
ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับเรื่องความสามารถในการสื่อสารทั้งใน
ระดับบุคคล ระดับกลุม และระดับองคกร เพื่อนํามาเปนกรอบพื้นฐานในการสรางขอคําถาม ใน
แบบสอบถาม (Questionnaire) เพื่อหาดรรชนีชี้วัดการรับรูความสามารถในการสื่อสารของ
ผูบังคับบัญชาที่เหมาะสมกับองคกร โดยคําถามเกี่ยวกับการรับรูความสามารถในการสื่อสารของ
ผูบังคับบัญชา มี 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 คําถามเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคล ประกอบดวยคําถามเกี่ยวกับ เพศ อายุ ระดับ
พนักงาน วุฒิการศึกษา หนวยงานที่สังกัด ตําแหนงงาน บริษัทที่สังกัด จํานวนผูรวมงาน ระยะเวลา
ในการทํางานในบริษัท และระยะเวลาในการทํางานในตําแหนงปจจุบัน
ตอนที่ 2 คําถามใหผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชาแสดงความคิดเห็นโดยการทํา
เครื่องหมาย 9 ในชองที่ทานเห็นวาเหมาะสมที่จะเปนดรรชนีชี้วัดความสามารถในการสื่อสารของ
ผูบังคับบัญชา และใหแสดงความคิดเห็นหากเห็นวา พฤติกรรมใดไมเหมาะสมที่จะเปนดรรชนีชี้วัด
ความสามารถในการสื่ อ สารของผู บั ง คั บ บั ญ ชา ซึ่ ง แบ ง เป น คํ า ถามเชิ ง พฤติ ก รรมเกี่ ย วกั บ
ความสามารถในการสื่อสารเชิงกลยุทธ จํานวน 30 ขอ และคําถามเชิงพฤติกรรมเกี่ยวกับ
ความสามารถในการสื่อสารเชิงทักษะ จํานวน 50 ขอ รวมทั้งสิ้น 80 โดยคําถามทั้ง 80 ขอ แบง
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ออกเปน 16 กลุมดรรชนี โดยจัดอยูในกลุมที่เกี่ยวของกับมิติความสามารถในการสื่อสารเชิงกลยุทธ
จํานวน 6 กลุม (กลุมที่ 1-6) และจัดอยูในกลุมที่เกี่ยวของกับมิติความสามารถในการสื่อสารเชิง
ทักษะ จํานวน 10 กลุม (กลุมที่ 7-16) โดยมีรายละเอียดในแตละกลุม ดังตอไปนี้
มิติความสามารถในการสื่อสารเชิงกลยุทธ
กลุมที่ 1 มีความรู ความเขาใจ และสามารถปฏิบัติตามรูปแบบการสื่อสารเชิงวัฒนธรรมที่ไดรับ
การยอมรับในสังคมไทย
1.1 การควบคุมและแสดงความรูสึกทางอารมณ
1.2 การมีมารยาทและรูจักกาลเทศะ
1.3 การมีสัมมาคารวะและเคารพนับถือ
1.4 ความสุภาพออนโยน
1.5 การรูจักแสดงความปรารถนาดี
กลุมที่ 2 มีความรู ความเขาใจ วิสัยทัศนและพันธกิจขององคกร
2.1 สื่อสารกฎระเบียบและบรรทัดฐานขององคกร
2.2 สื่อสารวิสัยทัศน นโยบาย และกลยุทธ ของหนวยงาน
2.3 สื่อสารภารกิจและเปาหมายของหนวยงานที่ตองดําเนินการใหสําเร็จ
2.4 รูและเขาใจขอบขายของงานที่ตนเองและผูอื่นรับผิดชอบ
2.5 สรางความรูสึกของการเปนสวนหนึ่งขององคกร
กลุมที่ 3 มีความรู ความเขาใจ เรื่องภายนอกหนวยงานและสถานการณตางๆ ที่อาจมีผลกระทบ
ตอหนวยงานหรือองคกร
3.1 เชื่อมโยงความรูใหมๆ ทีไ่ ดรับและถายทอดใหผูใตบงั คับบัญชาไดรับทราบ
3.2 รูและเขาใจปจจัยตางๆ ที่อาจมีผลกระทบตอหนวยงานของตน
3.3 รูและเขาใจสิ่งที่เปลี่ยนแปลงและมีผลกระทบตอหนวยงาน
3.4 ปรับตัวใหเขากับสถานการณทั้งในปจจุบันและในอนาคต
3.5 รูและเขาใจนโยบายและถายทอดใหผใู ตบังคับบัญชาไดรับทราบ
กลุมที่ 4 มีความรู ความเขาใจ ในอุปนิสยั ใจคอของผูใตบังคับบัญชา
4.1 รูและเขาใจในการแสดงออกของผูใตบังคับบัญชา
4.2 ใชวิธีการสื่อสารที่เหมาะสมกับผูใตบงั คับบัญชา
4.3 การสรางความสัมพันธทดี่ ีกับผูใตบังคับบัญชา
4.4 การสรางความเขาใจกับบุคคลในหนวยงาน
4.5 การสรางความสามัคคีภายในและภายนอกหนวยงาน
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กลุมที่ 5 มีความสามารถในการสื่อสารเชิงพุทธิปญญา
5.1 รูถึงปริมาณการสื่อสารกับแตละบุคคล
5.2 มีความเขาใจและใสใจกับบุคคลในหนวยงานเมื่อเกิดปญหา
5.3 มีความสามารถในการคิดวิเคราะหและแกปญหาที่เกิดขึ้นไดอยางเหมาะสม
5.4 สื่อสารอยางมีศิลปะเพื่อเปนแบบอยางที่ดีกับผูใตบังคับบัญชา
5.5 ประเมินสถานการณ ความเสี่ยง ผลไดและผลเสียไดอยางถูกตอง
กลุมที่ 6 มีคุณธรรมและจริยธรรมในการสื่อสาร
6.1 สื่อสารอยางเปนกลาง ไมมีอคติกับผูใตบังคับบัญชาในการทํางาน
6.2 ไมกลาวถึงขอมูลที่เปนความลับของผูใตบังคับบัญชา
6.3 มีความรับผิดชอบในสิ่งที่ตนเองไดพดู หรือสัญญาไว
6.4 ไมบิดเบือนขอมูล และกาวกายหนวยงานอื่นโดยไมจาํ เปน
6.5 การสรางความไววางใจในการทํางานรวมกัน
มิติความสามารถในการสื่อสารเชิงทักษะ
กลุมที่ 7 การจัดการขอมูลขาวสาร
7.1 การใหและการรับขอมูลขาวสาร
7.2 การใหและการรับขอมูลปอนกลับ (Feedback)
7.3 การสืบคนและแสวงหาขอมูลขาวสาร
7.4 การแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารระหวางกัน
7.5 การประยุกตใชขอมูลขาวสาร
กลุมที่ 8 การสรางความสัมพันธและเครือขายการสื่อสาร
8.1 การสรางความสัมพันธอนั ดีในหนวยงาน
8.2 การสรางความสัมพันธกบั บุคคลอื่น
8.3 มีความสามารถในการเขาสังคมกับบุคคลทุกระดับในองคกร
8.4 ใหความชวยเหลือกับหนวยงานอื่นดวยความยินดีและเต็มใจ
8.5 การขอความชวยเหลือในเรื่องตางๆ จากหนวยงานภายนอก
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กลุมที่ 9 การฟง
9.1 ฟงอยางตั้งใจและมีสมาธิ
9.2 ไมขัดจังหวะระหวางการฟง
9.3 ฟงดวยความอดทนและตอเนื่อง
9.4 ทําความเขาใจในสิ่งที่ฟงใหเขาใจตรงกัน
9.5 จับประเด็นและนํามาวิเคราะหได
กลุมที่ 10 การพูด
10.1 ใชถอยคําที่กระชับ เขาใจงายและตรงตามความหมาย
10.2 พูดขยายความใหชดั เจนในประเด็นที่คลุมเครือ
10.3 ออกเสียงถอยคําไดอยางถูกตองและชัดเจน
10.4 ใชถอยคําในการสรางความรูสึกที่ดกี ับผูใตบังคับบัญชา
10.5 พูดเพื่อกอใหเกิดความคิดสรางสรรคใหมๆ ในการทํางาน
กลุมที่ 11 การเขียน
11.1 เขียนดวยภาษาที่กระชับไมใชคําสิ้นเปลือง
11.2 เขียนตามลําดับขั้นตอนไมวกไปวนมา
11.3 เขียนเพื่อสรางความรูสึกที่ดี
11.4 เขียนตรงตามวัตถุประสงคที่ตองการจะสื่อสาร
11.5 ใชภาษาเขียนที่เขาใจงายและสามารถแปลความไดตรงกัน
กลุมที่ 12 การนําเสนอ
12.1 นําเสนองานไดอยางกระชับและตรงประเด็น
12.2 นําเสนออยางมีเหตุผลและทําใหผูอื่นคลอยตาม
12.3 มีเทคนิคสรางความสนใจในการนําเสนอ
12.4 ใชสื่อและอุปกรณประกอบไดอยางเหมาะสม
12.5 เสนอหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในการนําเสนอของตนเองและผูอื่น
กลุมที่ 13 การมอบหมายงานและการติดตามงาน
13.1 มอบหมายงานไดอยางเหมาะสมกับผูใ ตบังคับบัญชาแตละคน
13.2 มอบหมายงานที่นาสนใจและทายความสามารถของผูใตบังคับบัญชา
13.3 อธิบายงานใหผูใตบังคับบัญชาไดรับทราบอยางถูกตองและชัดเจน
13.4 การติดตามและประเมินผลงานตามความเหมาะสมเปนระยะ
13.5 มีการติดตามงานและประเมินผลงานอยางเปนระบบ
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กลุมที่ 14 การโนมนาวใจ
14.1 ทําใหผูใตบังคับบัญชายอมรับความคิดของตนดวยความเขาใจ
14.2 ทําใหผูใตบังคับบัญชาเห็นคุณคาและความสําคัญของงาน
14.3 สรางแรงจูงใจใหผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมาย
14.4 ทําใหผูใตบังคับบัญชาเขาใจและมีทัศนคติที่ดีตอองคกร
14.5 มีขอมูลประกอบเพื่อใหเกิดการยอมรับในสิ่งที่ผูบังคับบัญชาพูด
กลุมที่ 15 การใหคําปรึกษาและแนะนํา
15.1 เปดโอกาสใหผูใตบังคับบัญชาปรึกษาหารือในงานที่ทํา
15.2 ใหคําปรึกษาเรื่องงานและเรื่องทั่วๆ ไปในองคกร
15.3 ใหคําแนะนําเพิ่มเติมเพื่อใหงานสมบูรณยิ่งขึ้น
15.4 เสนอความชวยเหลืออยางเต็มใจเมื่อผูใตบังคับบัญชาตองการ
15.5 ใหคําแนะนําที่เปนประโยชนในการอยูรวมกันในองคกร
กลุมที่ 16 การประชุม
16.1 การประชุมปรึกษาหารือ
16.2 ชี้แจงเปาหมายและประเด็นการประชุม
16.3 การกําหนดการประชุมและแจงใหทราบลวงหนา
16.4 การสรุปประเด็นกอนปดการประชุม
16.5 การพูดคุยระหวางการประชุม
ข อ มู ล ที่ ไ ด จ ากแบบสอบถามเพื่ อ หาดรรชนี ชี้ วั ด ความสามารถในการสื่ อ สารของ
ผูบังคับบัญชาที่เหมาะสมกับองคกร มาสรางเปนเครื่องมือวัดการรับรูความสามารถในการสื่อสาร
ของ ผูบังคับบัญชา โดยเครื่องมือที่ใชในการวัดการรับรูความสามารถในการสื่อสารของ
ผู บั ง คั บ บั ญ ชาในครั้ ง นี้ มี 2 ชุ ด ที่ มี ค วามคล า ยคลึ ง กั น สํ า หรั บ ผู บั ง คั บ บั ญ ชา และสํ า หรั บ
ผูใตบังคับบัญชาเปน ผูตอบซึ่งแบบสอบถามในแตละชุดแบงออกเปน 2 ตอนดังนี้
ตอนที่ 1 เปนคําถามเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคล ประกอบดวยคําถามเกี่ยวกับ เพศ อายุ ระดับ
พนักงาน วุฒกิ ารศึกษา หนวยงานที่สังกัด ตําแหนงงาน บริษัทที่สังกัด จํานวนผูรวมงาน ระยะเวลา
ในการทํางานในบริษัท และระยะเวลาในการทํางานในตําแหนงปจจุบัน ทั้งผูบังคับบัญชาและ
ผูใตบังคับบัญชา
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ตอนที่ 2 เปนคําถามเกี่ยวกับการรับรูความสามารถในการสื่อสาร โดยแบงเปน
ชุดที่ 1 สําหรับผูบังคับบัญชา เปนคําถามเชิงพฤติกรรมเกี่ยวกับความสามารถ ใน
การสื่อสารเชิงกลยุทธ จํานวน 30 ขอ และคําถามเชิงพฤติกรรมเกี่ยวกับความสามารถในการ สื่อสาร
เชิงทักษะ จํานวน 50 ขอ รวมทั้งสิ้น 80 ขอ โดยใหผูบังคับบัญชาพิจารณาขอความ
เชิง
พฤติกรรมและนึกถึงตัวเองในฐานะผูบังคับบัญชา แลวประเมินใหตรงกับตนเองมากที่สุด หาก
ลักษณะพฤติกรรมการสื่อสารในขอใดที่ผูบังคับบัญชาไมอาจทราบไดวาเกิดขึ้นกับตนเองหรือไม
ผูบังคับบัญชาจะประเมินตามความคิดเห็นที่ตนคิดวานาจะเปนหรือนาจะเกิดขึ้นกับตนเอง โดย
ประเมินในชอง “ไมแนใจแตคิดวา
ชุดที่ 2 สําหรับผูใตบังคับบัญชา เปนคําถามเชิงพฤติกรรมเกี่ยวกับความสามารถใน
การสื่อสารเชิงกลยุทธของผูบังคับบัญชา จํานวน 30 ขอ และคําถามเชิงพฤติกรรมเกี่ยวกับ
ความสามารถในการสื่อสารเชิงทักษะของผูบังคับบัญชา จํานวน 50 ขอ รวมทั้งสิ้น 80 ขอ โดยให
ผูใตบังคับบัญชาพิจารณาขอความเชิงพฤติกรรมและนึกถึงผูบังคับบัญชาโดยตรง แลวประเมินให
ตรงกับพฤติกรรมของผูบังคับบัญชาโดยตรง หากลักษณะพฤติกรรมการสื่อสารของผูบังคับบัญชา
ในข อ ใดที่ ผู ใ ต บั ง คั บ บั ญ ชาไม อ าจทราบได ว า เกิ ด ขึ้ น กั บ ผู บั ง คั บ บั ญ ชาของตนหรื อ ไม
ผู ใ ต บั ง คั บ บั ญ ชาจะประเมิ น ตามความคิ ด เห็ น ที่ ต นคิ ด ว า น า จะเป น หรื อ น า จะเกิ ด ขึ้ น กั บ
ผูบังคับบัญชาของตนมากที่สุด โดยประเมินในชอง “ไมแนใจแตคิดวา
ในการประเมิ น การรั บ รู ค วามสามารถในการสื่ อ สารทั้ ง การประเมิ น ตนเองของ
ผู บั ง คั บ บั ญ ชาและการประเมิ น ของผู ใ ต บั ง คั บ บั ญ ชาต อ ความสามารถในการสื่ อ สารของ
ผูบังคับบัญชาในการศึกษานี้ ใชหลักการประเมินคาแบบเรียงอันดับ (ศิริชัย พงษวิชัย, 2544) ที่ได
กําหนดความหมายในแตละชวงโดยใหผูตอบแบบสอบถามทําเครื่องหมาย 9 ในชองที่กําหนดไว
เชน ผูบงั คับบัญชาประเมินตนเองแลวพิจารณาวาพฤติกรรมการสื่อสารนั้นตนเองมีอยูในระดับมาก
ผูบังคับบัญชาจะทําเครื่องหมายในชอง “มาก” และแบงชวงการประเมินออกเปน 4 ชวงคือ นอย
ที่สุด นอย มาก และมากที่สุด และในสวนที่ “ไมแนใจ แตคิดวา..” แบงออกเปน 4 ชวงคือ นอยที่สุด
นอย มาก มากที่สุด ซึ่งแสดงคาในแตละชวงดังตอไปนี้
1.00 – 1.75
1.76 – 2.50
2.51 – 3.25
3.26 – 4.00

อยูในชวง
อยูในชวง
อยูในชวง
อยูในชวง

นอยที่สุด
นอย
มาก
มากที่สุด
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2.การสัมภาษณ
เนื่องจากผูวิจัยเขาเก็บขอมูลในชวงของการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองคกรของกลุมธุรกิจจัด
จําหนาย เครือซิเมนตไทย ซึ่งการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองคกรครั้งนี้อาจเปนตัวแปรหนึ่งที่มีผลตอ
การรั บ รู ต นเองของผู บั ง คั บ บั ญ ชาและการรั บ รู ข องผู ใ ต บั ง คั บ บั ญ ชาต อ ความสามารถในการ
สื่อสารของผูบังคับบัญชา ดังนั้นผูวิจัยจึงใชวิธีการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth Interview) มา
เปนสวนเสริมในการวิจัยครั้งนี้ เพื่อนําผลที่ไดจากการสัมภาษณมาแปลความเสริมกับแบบสอบถาม
หลัก เพื่อทําใหผลที่ไดจากแบบสอบถามมีความสมบูรณและชัดเจนมากยิ่งขึ้น ซึ่งผูวิจัยไดทําการ
สัมภาษณดวยตนเอง โดยทําการสุมตัวอยางจากผูตอบแบบสอบถามเพื่อเปนตัวแทนของทั้ง 5
บริษัทคือ จากผูบังคับบัญชาระดับสวนหรือระดับแผนกบริษัทละ 2 คน รวม 10 คน และจาก
ผูใตบังคับบัญชาบริษัทละ 2 คน รวม 10 คน รวมทั้งสิ้น 20 คน ซึ่งคําถามที่จะใชในการสัมภาษณมี
ดังนี้
1. ทานไดทราบถึงวัฒนธรรมองคกรใหม (THE BEST) หรือไม
2. ทานคิดวาวัฒนธรรมองคกร (THE BEST) เปนสิ่งแปลกใหมสําหรับทานหรือไม
อยางไร
3. ทานคิดวาเมื่อกอนการมีวัฒนธรรมองคกรใหมนั้นผูบังคับบัญชามีการสื่อสารเปนอยางไร
4. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองคกรการสื่อสารของผูบังคับบัญชาเปลี่ยนไปอยางไร
5. การเปลี่ ยนแปลงวัฒนธรรมองคกรในครั้งนี้มีผลต อการสื่อสารของผูบังคับบัญชา
อยางไร
การทดสอบเครื่องมือ
แบบสอบถามเพื่อหาดรรชนีชี้วัดความสามารถในการสื่อสารที่เหมาะสม
ผูวิจัยสรางและปรับขอคําถามโดยอิงจากงานวิจัยตางๆ ที่จัดกลุมไว และทดสอบความตรง
(Validity) ดวยวิธี Panel Approach โดยเสนอคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ เพื่อพิจารณาและ
ตรวจความถูกตอง จากนั้นผูวิจัยนําแบบสอบถามนํารอง (ดูภาคผนวก ง) ที่ไดไปทดสอบกับกลุม
ตัวอยางคือ กลุมผูบังคับบัญชาจํานวน 18 คน และกลุมผูใตบังคับบัญชา จํานวน 30 คน เพื่อหา
ดรรชนีชี้วัดความสามารถในการสื่อสารของผูบังคับบัญชาที่เหมาะสม จากนั้นนําขอมูลที่ไดมา
ปรับปรุงขอคําถามเพื่อใหเกิดความถูกตองและเหมาะสมในแตละขอคําถาม
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แบบสอบถามประเมินการรับรูความสามารถในการสื่อสารของผูบังคับบัญชา
ผูวิจัยนําขอคําถามจากดรรชนี้ชี้วัดความสามารถในการสื่อสารของผูบังคับบัญชาที่ไดมา
สรางเปนแบบสอบถามวัดการรับรูความสามารถในการสื่อสารของผูบังคับบัญชา (ภาคผนวก จ)
โดยแบงเปน 2 ชุด คือ ชุดที่ 1 สําหรับผูบังคับบัญชาเพื่อประเมินการรับรูความสามารถในการ
สื่อสารของตนเอง และชุดที่ 2 สําหรับผูใตบังคับบัญชาเพื่อประเมินการรับรูความสามารถในการ
สื่อสารของผูบังคับบัญชา จากนั้นนําไปทดสอบ (Pilot Test) กับกลุมตัวอยางเดียวกันกับกลุมที่ได
ตอบแบบสอบถามเพื่อหาดรรชนีชี้วัดความสามารถในการสื่อสารของผูบังคับบัญชาที่เหมาะสม คือ
กลุมผูบังคับบัญชา จํานวน 18 คน และกลุมผูใตบังคับบัญชา จํานวน 30 คน เพื่อทดสอบหาคาความ
เชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยใชวิธีการทดสอบคาความเชื่อมั่นของ Cronbach’s Alpha
ดวยโปรแกรม SPSS for windows
แบบสอบถามชุดที่ 1 สําหรับผูบังคับบัญชาเพื่อประเมินการรับรูความสามารถในการ
สื่อสารของตนเอง มีคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.9864
แบบสอบถามชุดที่ 2 สําหรับผูใตบังคับบัญชาเพื่อประเมินการรับรูความสามารถในการ
สื่อสารของผูบังคับบัญชามีคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.9816
จากการหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามทั้ง 2 ชุด มีคาความเชื่อมั่นที่
สามารถนําไปเก็บขอมูลไดจริง ผูวิจัยจึงดําเนินการขั้นตอไปในการเก็บขอมูล
แบบสัมภาษณ
ผู วิ จั ย นํ า แบบสั ม ภาษณ เ สริ ม (ภาคผนวก ฉ) ที่ ส ร า งขึ้ น ไปทดสอบความตรง โดยให
พนักงานในกลุมธุรกิจจัดจําหนาย เครือซิเมนตไทย ทั้งระดับผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชา
เพื่อพิจารณาและตรวจสอบความถูกตองของขอคําถาม จากนั้นผูวิจัยนําแบบสัมภาษณเสริมที่ไดไป
ทดลองสั ม ภาษณ กั บ ผู บั ง คั บ บั ญ ชาและผู ใ ต บั ง คั บ บั ญ ชา เพื่ อ ให แ น ใ จว า แบบสั ม ภาษณ เ สริ ม
ดังกลาวสามารถใชเก็บขอมูลไดอยางถูกตองและเหมาะสม
การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยทําการเก็บรวบรวมขอมูลในชวงเดือนธันวาคม 2545 ถึงเดือนมกราคม 2546 โดย
ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลทั้งแบบเปนทางการและไมเปนทางการดังนี้
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1. ผูวิจัยเขาไปติดตออยางไมเปนทางการกับบริษัทในกลุมธุรกิจจัดจําหนาย เครือซิเมนต
ไทย จํานวน 5 บริษัทประกอบดวย บริษัทคาวัสดุซิเมนตไทย จํากัด (CDC) บริษัท ซิ
เมนตไทยการตลาด จํากัด (CSM) บริษัทซิเมนตไทยการคาปลีก จํากัด (CRC)บริษัทซิ
เมนตไทยโลจิสติกส จํากัด (CTL) และบริษัทคาสากลซิเมนตไทย จํากัด (SCT)
2. จากนั้นผูวิจัยจึงติดตอขอเก็บขอมูลอยางเปนทางการ โดยทําจดหมายที่ไดรับการ
รับรองจากประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปริญญาโท (ภาคผนวก ช) ถึง
ผูบริหารในกลุมธุรกิจจัดจําหนาย เครือซิเมนตไทย เพื่อขออนุญาตเก็บขอมูล พรอมทั้ง
แจงวัตถุประสงค ความสําคัญของการศึกษา และชี้แจงจุดมุงหมายของการวิจัย
ตลอดจนการรับรองวาขอมูลที่ไดจะถูกนําไปใชเฉพาะในการศึกษาวิจัยเทานั้น
3. ผูวิจัยสงแบบสอบถามพรอมจดหมายนํา (ภาคผนวก ซ) ไปยังกลุมตัวอยางที่เปน
ผู บั ง คั บ บั ญ ชาและผู ใ ต บั ง คั บ บั ญ ชา
เพื่ อ หาดรรชนี ที่ เ หมาะสมสํ า หรั บ ชี้ วั ด
ความสามารถในการสื่อสารของผูบังคับบัญชา
4. นํ า ข อ มู ล ที่ ไ ด จ ากแบบสอบถามมาสร า งเป น แบบสอบถามที่ ใ ช วั ด การรั บ รู
ความสามารถในการสื่อสารของผูบังคับบัญชา แลวนําไปเก็บขอมูลกับกลุมตัวอยาง
เดิมอีกครั้งเพื่อนํามาหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม
5. ผูวิจัยสงแบบสอบถามที่ผานการทดสอบคาความเชื่อมั่น (Reliability) แลว พรอม
จดหมายนํา (ภาคผนวก ฌ) ไปยังผูตอบแบบสอบถาม พรอมทั้งชี้แจงวัตถุประสงค
ความสําคัญและประโยชนของการศึกษา ตลอดจนการรับรองวาขอมูลที่ไดจะถูก
นําไปใชเฉพาะในการศึกษาวิจัยเทานั้น
6. ผู วิ จั ย ส ง แบบสอบถามไปยั ง ผู ต อบเป น รายบุ ค คล ทั้ ง ระดั บ ผู บั ง คั บ บั ญ ชาและ
ผูใตบังคับบัญชา โดยใสซองปดผนึกและจาหนาซองถึงผูตอบแตละคน และใหผูตอบ
แตละคนนํ า แบบสอบถามที่ต อบเรีย บร อ ยแลว ใส ซองที่ผู วิจัย ได แ นบไปด ว ย เพื่ อ
สงกลับมายังสํานักงานการบุคคลคาวัสดุซิเมนตไทยในนามของผูวิจัย โดยผูวิจัยได
รับรองกับผูตอบแบบสอบถามแตละคนวา ผูวิจัยจะเปนผูรวบรวมแบบสอบถามดวย
ตนเอง ซึ่งจะไมมีบุคคลใดในกลุมธุรกิจจัดจําหนายเขามาเกี่ยวของในการเปดผนึกซอง
ในครั้งนี้
7. ผูวิจัยติดตอขอสัมภาษณขอมูลเพิ่มเติมเรื่องการสื่อสารในการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรม
องคกร จากผูบังคับบัญชา จาก 5 บริษัทๆ ละ 2 คน รวม 10 คน และผูใตบังคับบัญชา
จาก 5 บริษัทๆ ละ 2 คน รวม 10 คน รวมสัมภาษณเพิ่มเติมทั้งสิ้น 20 คน เพื่อนํา
ขอมูลที่ไดมาประกอบการสรุปและอภิปรายผลตอไป
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การวิเคราะหขอมูล
วิธีการวิเคราะหขอมูลทางสถิติ และตัวแปรที่ใชในการวิจัย
ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหขอมูลดวยคอมพิวเตอรโปรแกรม SPSS for Windows และ แปล
ผลเพื่อหาคาทางสถิติ (ศิริชัย พงษวิชัย,2544) ดังตอไปนี้
1. การวิเคราะหขอมูลโดยสถิติเชิงบรรยาย (Descriptive Statistics) โดยการแจกแจงความถี่
(Frequency Distribution) และคารอยละ (Percentage) เพื่อนําเสนอขอมูลลักษณะ
ทาง
ประชากรศาสตรของกลุมตัวอยาง ไดแก เพศ อายุ วุฒิการศึกษา และบริษัทที่สังกัด ตลอดจนการหา
คาเฉลี่ย (Mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ของคะแนนที่ไดในแตละขอความ
เชิงพฤติกรรม
2. วิธีการวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เพื่อตอบปญหานํา
วิจัย และวัตถุประสงคการวิจัย ดังนี้
ปญหานําวิจยั ขอที่ 1

ระดับการรับรูตนเองของผูบังคับบัญชาตอความสามารถในการสื่อสาร
เฉพาะในกลุมธุรกิจจัดจําหนาย เครือซิเมนตไทย เปนอยางไร

ผูวิจัยไดสรุปจํานวน (n) คาเฉลี่ย (Mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
ความถี่และหาคารอยละ ของระดับการรับรูตนเองของผูบังคับบัญชาตอความสามารถในการ
สื่อสาร ในแตละขอความเชิงพฤติกรรม จากนั้นผูวิจัยหาคาเฉลี่ยในภาพรวม คาเฉลี่ยในแตละมิติ
และคาเฉลี่ยในแตละกลุมดรรชนีของความสามารถในการสื่อสาร เพื่อทําการทดสอบคาเฉลี่ย
สําหรับ 1 กลุมตัวอยาง (t-test) โดยหาคาความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของระดับการรับรูตนเอง
ของผูบังคับบัญชาตอความสามารถในการสื่อสารวาเปนอยางไร โดยใชคา 2.51 ซึ่งเปนคาเริ่มตน
ในชวงระดับมากในการทดสอบ (ดูการแบงชวงในหนา 38)
นอกจากนี้ผูวิจัยยังทดสอบระดับการรับรูตนเองของผูบังคับบัญชาตอความสามารถ ใน
การสื่อสาร โดยแบงตามลักษณะทางประชากรของผูบังคับบัญชาไดแก เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา และบริษัทที่สังกัด ดังนี้
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1. ผูบังคับบัญชาที่เพศตางกัน มีระดับการรับรูความสามารถในการสื่อสารของตนเอง
แตกตางกันหรือไม
ตัวแปรตน เพศ (ชาย , หญิง)
ตัวแปรตาม ระดับการรับรูตนเองของผูบังคับบัญชาตอความสามารถในการสื่อสาร
สถิติที่ใช t-test (Independent Samples T-Test)
2. ผู บั ง คั บ บั ญ ชาที่ ชว งอายุ ต า งกั น มี ร ะดั บ การรั บ รู ค วามสามารถในการสื่อ สารของ
ตนเอง แตกตางกันหรือไม
ตัวแปรตน ชวงอายุ (30-33 ป , 34-40 ป , 40 ปขึ้นไป)
ตัวแปรตาม ระดับการรับรูตนเองของผูบังคับบัญชาตอความสามารถในการสื่อสาร
สถิติที่ใช F-test (One-Way ANOVA)
3. ผูบังคับบัญชาที่มีระดับการศึกษาตางกัน มีระดับการรับรูความสามารถในการสื่อสาร
ของตนเอง แตกตางกันหรือไม
ตัวแปรตน ระดับการศึกษา (ปริญญาตรี , สูงกวาปริญญาตรี)
ตัวแปรตาม ระดับการรับรูตนเองของผูบังคับบัญชาตอความสามารถในการสื่อสาร
สถิติที่ใช t-test (Independent Samples T-Test)
4. ผูบังคับบัญชาที่สังกัดบริษัทตางกัน มีระดับการรับรูความสามารถในการสื่อสารของ
ตนเอง แตกตางกันหรือไม
ตัวแปรตน บริษัทที่สังกัด (CDC , CSM , CRC , CTL , SCT)
ตัวแปรตาม ระดับการรับรูตนเองของผูบังคับบัญชาตอความสามารถในการสื่อสาร
สถิติที่ใช Non-parametric (Kruskal-Wallis Test) 1
1
หมายเหตุ
กลุมตัวอยางมีจํานวนนอยเกินไปเมื่อแบงตามบริษัทที่สังกัดจึงใชการทดสอบแบบ
Non-parametric
ปญหานําวิจัยขอที่ 2

ระดับการรับรูของผูใตบังคับบัญชาตอความสามารถในการสื่อสารของ
ผูบังคับบัญชา เฉพาะในกลุมธุรกิจจัดจําหนาย เครือซิเมนตไทย
เปนอยางไร

ผูวิจัยไดสรุปจํานวน (n) คาเฉลี่ย (Mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
ความถี่และหาคารอยละ ของระดับการรับรูของผูใตบังคับบัญชาตอความสามารถในการสื่อสารของ
ผูบังคับบัญชา ในแตละขอความเชิงพฤติกรรม จากนั้นผูวิจัยหาคาเฉลี่ยในภาพรวม คาเฉลี่ยในแตละ
มิติ และคาเฉลี่ยในแตละกลุมดรรชนีของความสามารถในการสื่อสาร เพื่อทําการทดสอบคาเฉลี่ย
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สําหรับ 1 กลุมตัวอยาง (t-test) โดยหาคาความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของระดับการรับรูของ
ผูใตบังคับบัญชาตอความสามารถในการสื่อสารของผูบังคับบัญชา วาเปนอยางไร โดยใชคา 2.51
ซึ่งเปนคาเริ่มตนในชวงระดับมากในการทดสอบ (ดูการแบงชวงในหนา 38)
นอกจากนี้ผูวิจัยยังทดสอบระดับการรับรูของผูใตบังคับบัญชาตอความสามารถในการ
สื่อสารของผูบังคับบัญชา โดยแบงตามลักษณะทางประชากรของผูใตบังคับบัญชาไดแก เพศ อายุ
ระดับการศึกษา และบริษัทที่สังกัด ดังนี้
1. ผู ใ ต บั ง คั บ บั ญ ชาที่ เ พศต า งกั น มี ร ะดั บ การรั บ รู ค วามสามารถในการสื่ อ สารของ
ผูบังคับบัญชา แตกตางกันหรือไม
ตัวแปรตน เพศ (ชาย , หญิง)
ตัวแปรตาม ระดับการรับรูของผูใตบังคับบัญชาตอความสามารถในการสื่อสาร
ของผูบังคับบัญชา
สถิติที่ใช t-test (Independent Samples T-Test)
2. ผูใตบังคับบัญชาที่มีชวงอายุตางกัน มีระดับการรับรูความสามารถในการสื่อสารของ
ผูบังคับบัญชา แตกตางกันหรือไม
ตัวแปรตน ชวงอายุ (20-27 ป , 28-31 ป , 32 ปขึ้นไป)
ตัวแปรตาม ระดับการรับรูของผูใตบังคับบัญชาตอความสามารถในการสื่อสาร
ของผูบังคับบัญชา
สถิติที่ใช F-test (One-Way ANOVA)
3. ผู ใ ต บังคับ บั ญชาที่มีร ะดั บการศึ ก ษาตางกั น มี ร ะดับ การรับรูค วามสามารถในการ
สื่อสารของผูบังคับบัญชา แตกตางกันหรือไม
ตัวแปรตน ระดับการศึกษา (ต่ํากวาปริญญาตรี,ปริญญาตรี,สูงกวาปริญญาตรี)
ตัวแปรตาม ระดับการรับรูของผูใตบังคับบัญชาตอความสามารถในการสื่อสาร
ของผูบังคับบัญชา
สถิติที่ใช F-test (One-Way ANOVA)
4. ผูใตบังคับบัญชาที่สังกัดบริษัทตางกัน มีระดับการรับรูความสามารถในการสื่อสาร
ของผูบังคับบัญชาแตกตางกันหรือไม
ตัวแปรตน บริษัทที่สังกัด (CDC , CSM , CRC , CTL , SCT)
ตัวแปรตาม การรับรูของผูใตบังคับบัญชาตอความสามารถในการสื่อสารของ
ผูบังคับบัญชา
สถิติที่ใช F-test (One-Way ANOVA)

45
ปญหานําวิจัยขอที่ 3

ระดับการรับรูตนเองของผูบังคับบัญชาและระดับการรับรูของผูใต
บังคับบัญชาตอความสามารถในการสื่อสารของผูบังคับบัญชา
เฉพาะในกลุมธุรกิจจัดจําหนาย เครือซิเมนตไทย แตกตางกัน
หรือไม อยางไร

ผูวิจัยทําการทดสอบคาเฉลี่ย สําหรับ 2 กลุมตัวอยาง (t-test) ที่เปนอิสระตอกัน เพื่อหาระดับ
การรับรูความสามารถในการสื่อสารของผูบังคับบัญชาที่แตกตางกัน ระหวางระดับการรับรูตนเอง
ของผูบังคับบัญชาและระดับการรับรูของผูใตบังคับบัญชาตอผูบังคับบัญชา ซึ่งมีตัวแปรดังนี้
ตัวแปรตน
ตัวแปรตาม
สถิติที่ใช

ผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชา
ระดับการรับรูความสามารถในการสื่อสารของผูบังคับบัญชา
t-test (Independent Samples T-Test)

วิธีการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Analysis)
ผูวิจัยไดนําขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณเพิ่มเติมจากกลุมตัวอยางทั้งระดับผูบังคับบัญชา
และระดับผูใตบังคับบัญชา มาสรุปประเด็นสําคัญ เพื่อใชเปนสวนเสริมของการแปลผล การสรุป
และอภิปรายผล เพื่อใหเกิดความสมบูรณและชัดเจนมากยิ่งขึ้น
สําหรับในบทที่ 4 ผูวิจัยจะไดนําเสนอผลการวิจัย และผลการวิเคราะหขอมูลตามปญหานํา
วิจัยทั้ง 3 ขอ ตอไป
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บทที่ 5
สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
การวิจัยเรื่อง “การรับรูของผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชาตอความสามารถในการ
สื่อสารของผูบังคับบัญชาเฉพาะในกลุมธุรกิจจัดจําหนาย เครือซิเมนตไทย” มีวัตถุประสงคเพื่อ
1. ศึกษาการรับรูตนเองของผูบังคับบัญชาตอความสามารถในการสื่อสาร เฉพาะในกลุม
ธุรกิจจัดจําหนาย เครือซิเมนตไทย
2. ศึกษาการรับรูของผูใตบังคับบัญชาตอความสามารถในการสื่อสารของผูบังคับบัญชา
เฉพาะในกลุมธุรกิจจัดจําหนาย เครือซิเมนตไทย
3. เปรียบเทียบการรับรูตนเองของผูบังคับบัญชาและการรับรูของผูใตบังคับบัญชา ตอ
ความสามารถในการสื่อสารของผูบังคับบัญชา เฉพาะในกลุมธุรกิจจัดจําหนาย เครือซิ
เมนตไทย
สําหรับรู ปแบบการวิจัยนี้เ ปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) โดยอาศัย
แบบสอบถามเป นเครื่องมือหลั กในการเก็บข อมูล ซึ่งแบบสอบถามในการวิจัย ครั้งนี้ สรางจาก
การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับเรื่องความสามารถในการสื่อสารทั้งในระดับบุคคล
ระดับกลุม และระดับองคกร เพื่อนํามาเปนกรอบพื้นฐานในการสรางขอคําถาม โดยทําการเก็บ
ขอมูลจากกลุมตัวอยางผูบังคับบัญชาจํานวน 43 คน และผูใตบังคับบัญชาจํานวน 261 คน ซึ่งเปน
พนักงานใน 5 บริษัท ที่สังกัดในกลุมธุรกิจจัดจําหนายเครือซิเมนตไทย ไดแก บริษัทคาวัสดุซิเมนต
ไทย จํากัด (CDC) บริษัทซิเมนตไทยการตลาด จํากัด (CSM) บริษัทซิเมนตไทยการคาปลีก จํากัด
(CRC) บริษัท ซิเมนตไทยโลจิสติกส จํากัด (CTL) และบริษัทคาสากลซิเมนตไทย จํากัด (SCT) โดย
พิจารณาขนาดของกลุมตัวอยางตามสัดสวนพนักงานของแตละบริษัท นอกจากนี้ผูวิจัยไดเก็บขอมูล
เพิ่มเติมโดยการสัมภาษณกลุมตัวอยางเกี่ยวกับเรื่องการสื่อสารในการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองคกร
จากผูบังคับบัญชา จาก 5 บริษัทๆ ละ 2 คน รวม 10 คน และผูใตบังคับบัญชา จาก 5 บริษัทๆ ละ 2
คน รวม 10 คน รวมสัมภาษณเพิ่มเติมทั้งสิ้น 20 คน เพื่อนําขอมูลที่ไดมาเปนสวนเสริมประกอบการ
สรุปและอภิปรายผลใหสมบูรณมากยิ่งขึ้น
ในการวิ เ คราะห ข อ มู ล ผู วิ จั ย ได นํ า แบบสอบถามทั้ ง หมด เข า ประมวลผลด ว ยเครื่ อ ง
คอมพิวเตอรโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS for Windows วิเคราะหขอมูลทางสถิติเพื่อตอบปญหานําวิจัย
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สรุปผลการวิจัย
ผลการวิ เคราะหขอมูลลักษณะประชากรของกลุมตัว อยางที่ศึกษา พบวา กลุมตัวอยาง
ผูบังคับบัญชาจํานวน 43 คน เปนเพศชาย จํานวน 23 คน (รอยละ 53.5) เพศหญิงจํานวน 20 คน
(รอยละ 46.5) สวนใหญมีอายุระหวาง 30-40 ป (รอยละ 69.8) มีการศึกษาระดับปริญญาตรี
ใกลเคียงกับระดับปริญญาโท สังกัดบริษัทซิเมนตไทยการตลาด (CSM) และบริษัทคาสากลซิเมนต
ไทย (SCT) จํานวนมากที่สุด และสังกัดบริษัทคาวัสดุซิเมนตไทย (CDC) จํานวนนอยที่สุด
กลุมตัวอยางผูใตบังคับบัญชาจํานวน 261 คน เปนเพศชาย จํานวน 146 คน (รอยละ 55.9)
เพศหญิงจํานวน 115 คน (รอยละ 44.1) สวนใหญมีอายุระหวาง 20–27 ป (รอยละ 38.7) มีการศึกษา
ระดับปริญญาตรีมากที่สุด สังกัดบริษัทคาสากลซิเมนตไทย (SCT) มากที่สุดและสังกัดบริษัทคา
วัสดุซิเมนตไทย (CDC) นอยที่สุด
ผลการวิเคราะหขอมูล สามารถสรุปเปนประเด็นตางๆ ไดดังนี้
• ระดับการรับรูตนเองของผูบังคับบัญชาตอความสามารถในการสื่อสาร เฉพาะในกลุม
ธุรกิจจัดจําหนาย เครือซิเมนตไทย
• ระดับการรับรูของผูใตบังคับบัญชาตอความสามารถในการสื่อสารของผูบังคับบัญชา
เฉพาะในกลุมธุรกิจจัดจําหนาย เครือซิเมนตไทย
• ระดับการรับรูตนเองของผูบังคับบัญชาและระดับการรับรูของผูใตบังคับบัญชาตอ
ความสามารถในการสื่อสารของผูบังคับบัญชา เฉพาะในกลุมธุรกิจจัดจําหนาย เครือ ซิ
เมนตไทย
ระดับการรับรูที่จะกล าวถึงในการสรุปและอภิปรายผลในบทนี้ การรับรูในระดับ “สูง
ที่สุด” “สูง” “ต่ํา” “ต่ําที่สุด” มีความหมายเชนเดียวกับการรับรูในระดับ “มากที่สุด” “มาก” “นอย”
“นอยที่สุด” ตามลําดับ
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ระดับการรับรูตนเองของผูบังคับบัญชาตอความสามารถในการสื่อสาร เฉพาะในกลุมธุรกิจ
จัดจําหนาย เครือซิเมนตไทย
ปญหานําวิจัยขอที่ 1 การรับรูตนเองของผูบังคับบัญชาตอความสามารถในการสื่อสาร
เฉพาะในกลุมธุรกิจจัดจําหนาย เครือซิเมนตไทย เปนอยางไร ?
จากการวิ เ คราะห ก ารรั บ รู ต นเองของผู บั ง คั บ บั ญ ชาต อ ความสามารถในการสื่ อ สาร
เบื้องตนในพฤติกรรมทั้ง 80 ขอความ ผูบังคับบัญชามีระดับการรับรูตนเองอยูในระดับสูง ยกเวน
พฤติกรรมที่ 42 การไมโตแยงแสดง เหตุผลระหวางการรับฟงขอมูล ผูบังคับบัญชามีการรับรูตนเอง
อยูในระดับต่ํา เพียงขอความเดียว และในสวนที่ “ไมแนใจแตคิดวา” ผูบังคับบัญชามีระดับการรับรู
ความสามารถในการสื่อสารของตนเองอยูในระดับสูง และสูงที่สุด เมื่อพิจารณาคาเฉลี่ยรวมใน
ดรรชนีแตละกลุมพบวา มิติความสามารถในการสื่อสารเชิงกลยุทธ ดรรชนีกลุมที่ 6 มีคุณธรรมและ
จริยธรรมในการสื่อสาร มีคาเฉลี่ยรวมสูงที่สุด ดรรชนีกลุมที่ 5 มีความสามารถในการสื่อสารเชิง
พุทธิปญญา มีคาเฉลี่ยรวมต่ําที่สุด และมิติความสามารถในการสื่อสารเชิงทักษะ ดรรชนี กลุมที่ 15
การใหคําปรึกษาและแนะนํา มีคาเฉลี่ยรวมสูงที่สุด และดรรชนีกลุมที่ 12 การนําเสนอ มีคาเฉลี่ย
รวมต่ําที่สุด
จากการทดสอบระดับการรับรูตนเองของผูบังคับบัญชาตอความสามารถในการสื่อสาร
โดยรวมทั้งหมด แยกยอยตามมิติความสามารถในการสื่อสาร และแยกยอยตามกลุมดรรชนีทั้ง 16
กลุมพบวา ระดับการรับรูตนเองของผูบังคับบัญชาตอความสามารถในการสื่อสารอยูในระดับสูง
จากการทดสอบเพื่อหาระดับการรับรูตนเองของผูบังคับบัญชาตอความสามารถในการ
สื่อสารกับลักษณะทางประชากรของกลุมตัวอยางผูบังคับบัญชาคือ เพศ อายุ ระดับการศึกษา และ
บริษัทที่สังกัด พบวา
1. เพศที่แตกต างกันของผูบังคับบัญชา ระดับการรับรูตนเองโดยรวม ระดับการรับรู
ตนเองในแตละมิติความสามารถในการสื่อสาร และระดับการรับรูตนเองในแตละกลุม
ดรรชนีตอความสามารถในการสื่อสารไมแตกตางกัน ซึ่งมีระดับการรับรูตนเองอยูใน
ระดับสูงทั้งเพศชายและเพศหญิง
2. ชวงอายุที่แตกตางกันของผูบังคับบัญชา ระดับการรับรูตนเองของผูบังคับบัญชา ตอ
ความสามารถในการสื่ อ สาร เฉพาะมิ ติ ค วามสามารถในการสื่ อ สารเชิ ง ทั ก ษะที่
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และในมิตินี้มีกลุมดรรชนีที่ 7 การ

170
จัดการขอมูลขาวสาร และดรรชนีกลุมที่ 15 การใหคําปรึกษาและแนะนํา
ที่
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดวย และเมื่อทดสอบหาคาความ
แตกตางเปนรายคู พบวา
ผูบังคับบัญชาที่มีชวงอายุ 30-33 ป มีระดับการรับรูตนเองตอความสามารถใน
การสื่อสารในมิติความสามารถในการสื่อสารเชิงทักษะ ดรรชนีกลุมที่ 7 การจัดการ
ขอมูลขาวสาร และดรรชนีกลุมที่ 15 การใหคําแนะนําและปรึกษาสูงกวาผูบังคับบัญชา
ที่มีชวงอายุ 34-40 ป
ผูบังคับบัญชาที่มีชวงอายุ 30-33 ป มีระดับการรับรูตนเองตอความสามารถใน
การสื่อสารในมิติความสามารถในการสื่อสารเชิงทักษะและดรรชนีกลุมที่ 15 การให
คําปรึกษาและแนะนําสูงกวาผูบังคับบัญชาที่มีชวงอายุ 41 ปขึ้นไป
3. ระดับการศึกษาที่แตกตางกันของผูบังคับบัญชา ระดับการรับรูตนเองโดยรวม ระดับ
การรับรูตนเองในแตละมิติความสามารถในการสื่อสาร และระดับการรับรูตนเองใน
แตละกลุมดรรชนีตอความสามารถในการสื่อสารไมแตกตางกัน ซึ่งอยูในระดับสูงทั้ง
ผูบังคับบัญชาที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรีและสูงกวาปริญญาตรี
4. บริษัทที่สังกัดแตกตางกันของผูบังคับบัญชา ระดับการรับรูตนเองของผูบังคับบัญชา
ตอความสามารถในการสื่อสาร เฉพาะดรรชนีกลุมที่ 13 การมอบหมายงานและการ
ติดตามงาน ในมิติความสามารถในการสื่อสารเชิงทักษะที่แตกตางกันอยาง มีนัยสําคัญ
ทางสถิ ติ ท่ี ร ะดั บ .05 เพี ย งกลุ ม ดรรชนี เ ดี ย ว ส ว นระดั บ การรั บ รู ต นเองของ
ผูบังคับบัญชาโดยรวม ระดับการรับรูตนเองของผูบังคับบัญชาในมิติความสามารถใน
การสื่อสารเชิงกลยุทธและเชิงทักษะและดรรชนีกลุมอื่นๆ ไมแตกตางกัน ซึ่งอยูใน
ระดับสูงทุกบริษัท
ระดับการรับ รูข องผู ใ ตบัง คั บบัญชาต อความสามารถในการสื่อ สารของผูบัง คั บบัญชา
เฉพาะในกลุมธุรกิจจัดจําหนาย เครือซิเมนตไทย
ปญหานําวิจัยขอที่ 2 การรับรูของผูใตบังคับบัญชาตอความสามารถในการสื่อสารของ
ผูบังคับบัญชา เฉพาะในกลุมธุรกิจจัดจําหนาย เครือซิเมนตไทย เปนอยางไร ?
จากการวิ เ คราะห ก ารรั บ รู ข องผู ใ ต บั ง คั บ บั ญ ชาต อ ความสามารถในการสื่ อ สารของ
ผูบังคับบัญชาเบื้องตนในพฤติกรรมทั้ง 80 ขอความ ผูใตบังคับบัญชามีระดับการรับรูความสามารถ
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ในการสื่ อ สารของผู บั ง คั บ บั ญ ชาอยู ใ นระดั บ สู ง ทั้ ง หมด และในส ว นที่ “ไม แ น ใ จแต คิ ด ว า ”
ผูใตบังคับบัญชามีระดับการรับรูตอความสามารถในการสื่อสารของผูบังคับบัญชาอยูในระดับสูง
ยกเวน พฤติก รรมที่ 30 สรางความรูสึกไววางใจใหผูใ ตบังคับบัญชาในการทํางานรวมกัน
พฤติกรรมที่ 67 พูดใหผูใตบังคับบัญชาเห็นคุณคาและความสําคัญของงาน มีคาเฉลี่ยอยูในระดับต่ํา
เมื่อพิจารณาคาเฉลี่ยรวมในดรรชนีแตละกลุม พบวา มิติความสามารถในการสื่อสารเชิงกลยุทธ
ดรรชนีกลุมที่ 1 มีความรู ความเขาใจ และสามารถปฏิบัติตามรูปแบบการสื่อสารเชิงวัฒนธรรมที่
ไดรับการยอมรับในสังคมไทย มีคาเฉลี่ยรวมสูงที่สุด และดรรชนีกลุมที่ 5 มีความสามารถในการ
สื่อสารเชิงพุทธิปญญา มีคาเฉลี่ยรวมต่ําที่สุด และมิติความสามารถในการสื่อสารเชิงทักษะ ดรรชนี
กลุมที่ 8 การสรางความสัมพันธและเครือขายการสื่อสาร มีคาเฉลี่ยรวมสูงที่สุด และดรรชนีกลุมที่
14 การโนมนาวใจ มีคาเฉลี่ยรวมต่ําที่สุด
จากการทดสอบระดับการรับรูของผูใตบังคับบัญชาตอความสามารถในการสื่อสารโดยรวม
ทั้งหมด แยกยอยตามมิติความสามารถในการสื่อสาร และแยกยอยตามกลุมดรรชนีทั้ง 16 กลุม
พบวา ระดับการรับรูตนเองของผูบังคับบัญชาตอความสามารถในการสื่อสารอยูในระดับสูง
จากการทดสอบเพื่อหาระดับการรับรูของผูใตบังคับบัญชาตอความสามารถในการสื่อสาร
ของผู บั ง คั บ บั ญ ชากั บ ลั ก ษณะทางประชากรของกลุ ม ตั ว อย า งผู ใ ต บั ง คั บ บั ญ ชาคื อ เพศ อายุ
ระดับการศึกษา และบริษัทที่สังกัด พบวา
1. เพศที่แตกตางกันของผูใตบังคับบัญชา ระดับการรับรูของผูใตบังคับบัญชาโดยรวม
ระดับการรับรูของผูใตบังคับบัญชาในมิติความสามารถในการสื่อสารเชิงทักษะ และ
ระดับการรับรูของผูใตบังคับบัญชาในดรรชนีกลุมที่ 2 มีความรู ความเขาใจ วิสัยทัศน
และพันธกิจขององคกร ดรรชนีกลุมที่ 5 มีความสามารถในการสื่อสารเชิงพุทธิปญญา
ของมิติ ความสามารถในการสื่อสารเชิงกลยุทธ ดรรชนีก ลุ มที่ 7 การจัดการข อมูล
ขาวสาร ดรรชนีกลุมที่ 10 การพูด ดรรชนีกลุมที่ 12 การนําเสนอ ดรรชนีกลุมที่ 13 การ
มอบหมายงานและการติดตามงาน ดรรชนีกลุมที่ 14 การโนมนาวใจ ดรรชนีกลุมที่ 15
การใหคําปรึกษาและแนะนํา และดรรชนีกลุมที่ 16 การประชุม ของมิติความสามารถ
ในการสื่อสารเชิงทักษะ ที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 คือ
ผู ใ ต บั ง คั บ บั ญ ชาเพศชายมี ร ะดั บ การรั บ รู ค วามสามารถในการสื่ อ สารสู ง กว า
ผูใตบังคับบัญชาเพศหญิง ทั้งระดับการรับรูโดยรวม ระดับการรับรูในมิติ
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ความสามารถในการสื่อสารเชิงทักษะ และระดับการรับรูทุกกลุมดรรชนีที่กลาวมา ซึ่ง
อยูในระดับสูงทั้งเพศชายและเพศหญิง
2. ชวงอายุที่แตกตางกันของผูใตบังคับบัญชา ระดับการรับรูของผูใตบังคับบัญชา ตอ
ความสามารถในการสื่อสารของผูบังคับบัญชา ของดรรชนีกลุมที่ 12 การนําเสนอ ใน
มิติความสามารถในการสื่อสารเชิงทักษะเพียงกลุมดรรชนีเดียวที่แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อทดสอบหาคาความแตกตางเปนรายคู พบวา
ผูใตบังคับบัญชาที่มีชวงอายุ 20-27 ป มีระดับการรับรูความสามารถในการ
สื่อสารของผูบังคับบัญชา ในดรรชนีกลุมที่ 7 การนําเสนอสูงกวาผูใตบังคับบัญชาที่มี
ชวงอายุ 28-31 ป
ผูบังคับบัญชาที่มีชวงอายุ 20-27 ป มีระดับการรับรูความสามารถในการ
สื่อสารของผูบังคับบัญชา ในดรรชนีกลุมที่ 7 การนําเสนอสูงกวาผูใตบังคับบัญชาที่มี
ชวงอายุ 32 ปขึ้นไป
3. ระดับการศึกษาที่แตกตางกันของผูใตบังคับบัญชา ระดับการรับรูของผูใตบังคับบัญชา
โดยรวม ระดับการรับรูของผูใตบังคับบัญชาในแตละมิติความสามารถในการสื่อสาร
และระดับการรับรูของผูใตบังคับบัญชาในทุกกลุมดรรชนีตอความสามารถในการ
สื่อสารของผูบังคับบัญชาไมแตกตางกัน ซึ่งอยูในระดับสูงทั้งผูใตบังคับบัญชาที่มี
ระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี ระดับปริญญาตรีและสูงกวาปริญญาตรี
4. บริษัทที่สังกัดแตกตางกันของผูใตบังคับบัญชา ระดับการรับรูของผูใตบังคับบัญชาใน
มิตคิ วามสามารถในการสื่อสารเชิงกลยุทธ เชิงทักษะ และโดยรวม แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อทดสอบหาคาความแตกตางเปนรายคู พบวา
ผูใตบังคับบัญชาบริษัทซิเมนตไทยการตลาด มีระดับการรับรูความสามารถใน
การสื่อสารของผูบังคับบัญชาสูงกวาผูใตบังคับบัญชาบริษัทซิเมนตไทยการคาปลีก ทั้ง
ระดั บ การรั บ รู โ ดยรวม มิ ติ ค วามสามารถในการสื่ อ สารเชิ ง กลยุ ท ธ มิ ติ
ความสามารถในการสื่อสารเชิงทักษะและในดรรชนีกลุมที่ 1 มีความรู ความเขาใจ
และสามารถปฏิ บั ติ ต ามรู ป แบบการสื่ อ สารเชิ ง วั ฒ นธรรมที่ ไ ด รั บ การยอมรั บ ใน
สั ง คมไทย,
ดรรชนีก ลุม ที่ 4
มี ค วามรู ความเขา ใจ ในอุ ป นิสั ย ใจคอของ
ผูใตบังคับบัญชา ดรรชนีกลุมที่ 6 มีคุณธรรมและจริยธรรมในการสื่อสาร ดรรชนีกลุม
ที่ 8 การสราง
ความสัมพันธและเครือขายการสื่อสาร ดรรชนีกลุมที่ 10การพูด
ดรรชนีกลุมที่ 15 การใหคําปรึกษาและแนะนํา และ ดรรชนีกลุมที่ 16 การประชุม
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ผูใตบังคับบัญชาบริษัทคาสากลซิเมนตไทย มีระดับการรับรูความสามารถใน
การสื่อสารของผูบังคับบัญชาสูงกวาผูใตบังคับบัญชาบริษัทซิเมนตไทยการคาปลีก ทั้ง
ระดั บ การรั บ รู โ ดยรวม มิ ติ ค วามสามารถในการสื่ อ สารเชิ ง กลยุ ท ธ มิ ติ
ความสามารถในการสื่อสารเชิงทักษะและในดรรชนีกลุมที่ 1 มีความรู ความเขาใจ
และสามารถปฏิ บั ติ ต ามรู ป แบบการสื่ อ สารเชิ ง วั ฒ นธรรมที่ ไ ด รั บ การยอมรั บ ใน
สังคมไทย ดรรชนีกลุมที่ 4 มีความรู ความเขาใจ ในอุปนิสัยใจคอของผูใตบังคับบัญชา
ดรรชนีกลุมที่ 6 มีคุณธรรมและจริยธรรมในการสื่อสาร ดรรชนีกลุมที่ 8 การสราง
ความสัมพันธและเครือขายการสื่อสาร ดรรชนีกลุมที่ 10 การพูด ดรรชนีกลุมที่ 15 การ
ใหคําปรึกษาและแนะนํา และ ดรรชนีกลุมที่ 16 การประชุม
ผูใตบังคับบัญชาบริษัทคาสากลซิเมนตไทย มีระดับการรับรูความสามารถ ใน
การสื่อสารของผูบังคับบัญชาสูงกวาผูใตบังคับบัญชาบริษัทคาวัสดุซิเมนตไทย เฉพาะ
ในระดับกลุมดรรชนีดังตอไปนี้ ดรรชนีกลุมที่ 4 มีความรู ความเขาใจ
ใน
อุปนิสัยใจคอของผูใตบังคับบัญชา ดรรชนีกลุมที่ 6 มีคุณธรรมและจริยธรรมในการ
สื่อสาร ดรรชนีกลุมที่ 8 การสรางความสัมพันธและเครือขายการสื่อสาร ดรรชนีกลุมที่
10 การพูด และดรรชนีกลุมที่ 15 การใหคําปรึกษาและแนะนํา
ผูใตบังคับบัญชาบริษัทคาสากลซิเมนตไทย มีระดับการรับรูความสามารถใน
การสื่อสารของผูบังคับบัญชาสูงกวาผูใตบังคับบัญชาบริษัทซิเมนตไทยโลจิสติกส
เฉพาะในระดับกลุมดรรชนีดังตอไปนี้ ดรรชนีกลุมที่ 6 มีคุณธรรมและจริยธรรมใน
การสื่อสาร ดรรชนีกลุมที่ 8 การสรางความสัมพันธและเครือขายการสื่อสาร และ
ดรรชนีกลุมที่ 16 การประชุม
ผูใตบังคับบัญชาบริษัทซิเมนตไทยการตลาด มีระดับการรับรูความสามารถใน
การสื่อสารของผูบังคับบัญชาสูงกวาผูใตบังคับบัญชาบริษัทคาวัสดุซิเมนตไทย เฉพาะ
ในระดับกลุมดรรชนีดังตอไปนี้ ดรรชนีกลุมที่ 8 การสรางความสัมพันธและเครือขาย
การสื่อสาร และดรรชนีกลุมที่ 10 การพูด
ผูใตบังคับบัญชาบริษัทคาสากลซิเมนตไทย มีระดับการรับรูความสามารถใน
การสื่อสารของผู บังคับบัญชาสู งกวาผูใ ตบังคับบัญชาบริษั ทซิเมนตไทยการตลาด
เฉพาะในระดับกลุมดรรชนีที่ 6 มีคุณธรรมและจริยธรรมในการสื่อสาร
ผูใตบังคับบัญชาบริษัทซิเมนตไทยโลจิสติกส มีระดับการรับรูความสามารถ
ในการสื่อสารของผูบังคับบัญชาสูงกวาผูใตบังคับบัญชาบริษัทซิเมนตไทยการคาปลีก
เฉพาะในระดั บ กลุ ม ดรรชนี ที่ 4
มี ค วามรู ความเข า ใจ ในอุ ป นิ สั ย ใจคอของ
ผูใตบังคับบัญชา
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ระดั บ การรั บ รู ต นเองของผู บั ง คั บ บั ญ ชาและระดั บ การรั บ รู ข องผู ใ ต บั ง คั บ บั ญ ชา ต อ
ความสามารถในการสื่อสารของผูบังคับบัญชาเฉพาะในกลุมธุรกิจจัดจําหนาย เครือซิเมนตไทย
ปญหานําวิจัยขอที่ 3 การรับรูตนเองของผูบังคับบัญชาและการรับรูของผูใตบังคับบัญชาตอ
ความสามารถในการสื่อสารของผูบังคับบัญชาเฉพาะในกลุมธุรกิจจัดจําหนาย เครือซิเมนตไทย
แตกตางกันหรือไม อยางไร ?
จากการเปรี ย บเที ย บระดั บ การรั บ รู ต นเองของผู บั ง คั บ บั ญ ชาและระดั บ การรั บ รู ข อง
ผูใตบังคับบัญชาตอความสามารถในการสื่อสารของผูบังคับบัญชาโดยรวมทั้งหมด แยกยอยตามมิติ
ความสามารถในการสื่อสาร และแยกยอยตามกลุมดรรชนีทั้ง 16 กลุมพบวา ระดับการรับรูของ
ผูใตบังคับบัญชาตอความสามารถในการสื่อสารของผูบังคับบัญชาทั้งระดับการรับรูโดยรวม ระดับ
การรับรูแยกตามมิติความสามารถในการสื่อสาร และแยกยอยตามกลุมดรรชนี แตกตางกันอยาง มี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยผูบังคับบัญชามีระดับการรับรูตนเองสูงกวาระดับการรับรูของ
ผู ใ ต บั ง คั บ บั ญ ชาต อ ความสามารถในการสื่ อ สารของผู บั ง คั บ บั ญ ชา ซึ่ ง อยู ใ นระดั บ มากทั้ ง
ผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชา ยกเวน ดรรชนีกลุมที่ 12 การนําเสนอ ในมิติความสามารถใน
การ สื่อสารเชิงทักษะ เพียงกลุมดรรชนีเดียว ที่ไมแตกตางกัน ซึ่งอยูในระดับสูงทั้งผูบังคับบัญชา
และ ผูใตบังคับบัญชา
เมื่ อ เปรี ย บเที ย บระดั บ การรั บ รู ต นเองของผู บั ง คั บ บั ญ ชาและระดั บ การรั บ รู ข อง
ผูใตบังคับบัญชาตอความสามารถในการสื่อสารของผูบังคับบัญชา แยกตามบริษัทที่สังกัดพบวา
บริษัทคาวัสดุซิเมนตไทย ผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชามีระดับการรับรูความสามารถ
ในการสื่อสารของผูบังคับบัญชา แตกตางกัน ในดรรชนีกลุมที่ 4 มีความรู ความเขาใจ ในอุปนิสัย
ใจคอของผูใตบังคับบัญชา ดรรชนีกลุมที่ 10 การพูด ดรรชนีกลุมที่ 12 การนําเสนอ ดรรชนีกลุมที่
13 การมอบหมายงานและการติดตามงาน และดรรชนีกลุมที่ 15 การใหคําปรึกษาและแนะนํา โดย
ผูบังคับบัญชามีระดับการรับรูตนเองตอความสามารถในการสื่อสารสูงกวาระดับการรับรูของ
ผูใตบังคับบัญชาที่รับรูความสามารถในการสื่อสารของผูบังคับบัญชา ซึ่งอยูในระดับสูงเชนเดียวกัน
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บริ ษั ท ซิ เ มนต ไ ทยการตลาด ผู บั ง คั บ บั ญ ชาและผู ใ ต บั ง คั บ บั ญ ชามี ร ะดั บ การรั บ รู
ความสามารถในการสื่อสารของผูบังคับบัญชา แตกตางกัน ในระดับการรับรูความสามารถในการ
สื่อสารโดยรวม มิติความสามารถในการสื่อสารเชิงกลยุทธและเชิงทักษะ รวมทั้งในดรรชนีกลุมที่ 2
มีความรู ความเขาใจ วิสัยทัศนและพันธกิจขององคกร ดรรชนีกลุมที่ 3 มีความรู ความเขาใจ เรื่อง
ภายนอกหนวยงานและสถานการณตางๆ ที่อาจมีผลกระทบตอหนวยงานหรือองคกร ดรรชนีกลุมที่
5 มีความสามารถในการสื่อสารเชิงพุทธิปญญา ดรรชนีกลุมที่ 6 มีคุณธรรมและจริยธรรมในการ
สื่อสาร ดรรชนีกลุมที่ 9 การฟง ดรรชนีกลุมที่ 11 การเขียน ดรรชนีกลุมที่ 13 การมอบหมายงาน
และการติดตามงาน ดรรชนีกลุมที่ 14 การโนมนาวใจ และดรรชนีกลุมที่ 15 การใหคําปรึกษาและ
แนะนํา โดย ผูบังคับบัญชามีระดับการรับรูตนเองตอความสามารถในการสื่อสารสูงกวาระดับการ
รับรูของผูใตบังคับบัญชาที่รับรูความสามารถในการสื่อสารของผูบังคับบัญชา ซึ่งอยูในระดับสูง
เชนเดียวกัน
บริ ษั ท ซิ เ มนต ไ ทยการค า ปลี ก ผู บั ง คั บ บั ญ ชาและผู ใ ต บั ง คั บ บั ญ ชามี ร ะดั บ การรั บ รู
ความสามารถในการสื่อสารของผูบังคับบัญชา แตกตางกัน ในระดับการรับรูความสามารถในการ
สื่อสารโดยรวม มิติความสามารถในการสื่อสารเชิงกลยุทธและเชิงทักษะ รวมทั้งในดรรชนีกลุมที่ 1
มีความรู ความเขาใจ และสามารถปฏิบัติตามรูปแบบการสื่อสารเชิงวัฒนธรรมที่ไดรับการยอมรับ
ในสังคมไทย ดรรชนีกลุมที่ 3 มีความรู ความเขาใจ เรื่องภายนอกหนวยงานและสถานการณตางๆ ที่
อาจมีผลกระทบตอหนวยงานหรือองคกร ดรรชนีกลุมที่ 4 มีความรู ความเขาใจ ในอุปนิสัยใจคอ
ของผูใตบังคับบัญชา ดรรชนีกลุมที่ 6 มีคุณธรรมและจริยธรรมในการสื่อสาร ดรรชนีกลุมที่ 7
การจัดการขอมูลขาวสาร ดรรชนีกลุมที่ 8 การสรางความสัมพันธและเครือขายการสื่อสาร ดรรชนี
กลุมที่ 9 การฟง ดรรชนีกลุมที่ 10 การพูด ดรรชนีกลุมที่ 13 การมอบหมายงานและการติดตามงาน
ดรรชนี ก ลุ ม ที่ 14 การโน ม น า วใจ และดรรชนี ก ลุ ม ที่ 15 การให คํ า ปรึ ก ษาและแนะนํ า โดย
ผูบังคับบัญชามีระดับการรับรูตนเองตอความสามารถในการสื่อสารสูงกวาระดับการรับรู
ของ
ผู ใ ต บั ง คั บ บั ญ ชาที่ รั บ รู ค วามสามารถในการสื่ อ สารของผู บั ง คั บ บั ญ ชา ซึ่ ง อยู ใ นระดั บ สู ง
เชนเดียวกัน
บริ ษั ท ซิ เ มนต ไ ทยโลจิ ส ติ ก ส ผู บั ง คั บ บั ญ ชาและผู ใ ต บั ง คั บ บั ญ ชามี ร ะดั บ การรั บ รู
ความสามารถในการสื่อสารของผูบังคับบัญชา แตกตางกัน ในระดับการรับรูความสามารถในมิติ
การ สื่อสารเชิงกลยุทธ รวมทั้งในดรรชนีกลุมที่ 5 มีความสามารถในการสื่อสารเชิงพุทธิปญญา
ดรรชนีกลุมที่ 6 มีคุณธรรมและจริยธรรมในการสื่อสาร และ ดรรชนีกลุมที่ 14 การโนมนาวใจ โดย
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ผูบังคับบัญชามีระดับการรับรูตนเองตอความสามารถในการสื่อสารสูงกวาระดับการรับรูของ
ผูใตบังคับบัญชาที่รับรูความสามารถในการสื่อสารของผูบังคับบัญชา ซึ่งอยูในระดับสูงเชนกัน
บริ ษั ท ค า สากลซิ เ มนต ไ ทย ผู บั ง คั บ บั ญ ชาและผู ใ ต บั ง คั บ บั ญ ชามี ร ะดั บ การรั บ รู
ความสามารถในการสื่อสารของผูบังคับบัญชา แตกตางกัน ในดรรชนีกลุมที่ 2 มีความรู ความ
เขาใจ วิสัยทัศนและพันธกิจขององคกร ดรรชนีกลุมที่ 5 มีความสามารถในการสื่อสารเชิงพุทธิ
ปญญา ดรรชนีก ลุมที่ 7 การจัดการขอมูลขาวสาร และ ดรรชนี ก ลุมที่ 14 การโนมนาวใจ โดย
ผูบังคับบัญชามีระดับการรับรูตนเองตอความสามารถในการสื่อสารสู งกวาระดับการรับรูของ
ผู ใ ต บั ง คั บ บั ญ ชาที่ รั บ รู ค วามสามารถในการสื่ อ สารของผู บั ง คั บ บั ญ ชา ซึ่ ง อยู ใ นระดั บ สู ง
เชนเดียวกัน
การอภิปรายผลการวิจัย
การรับรูตนเองของผูบังคับบัญชาตอความสามารถในการสื่อสาร เฉพาะในกลุมธุรกิจจัด
จําหนาย เครือซิเมนตไทย
ผลการวิจัยพบวา ระดับการรับรูตนเองของผูบังคับบัญชาตอความสามารถในการสื่อสาร
อยูในระดับสูง ทั้งนี้อาจเปนเพราะ ในชวงของการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองคกรนี้มีการสงเสริม
เพื่อใหเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทั้งพฤติกรรมการทํางานและโดยเฉพาะอยางยิ่งพฤติกรรมการ
สื่อสาร ซึ่งจะเห็นไดจากแผนงานที่เรียกวา การปรับเปลี่ยนการสื่อสารในองคกร (Communication
Change) โดยแผนงานนี้ในสวนแรกจะเนนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสื่อสารของผูบังคับบัญชา
กอน ซึ่งเปนผลทําใหผูบังคับบัญชาเกิดความตื่นตัวในการทํางานและการพัฒนาศักยภาพของตนเอง
โดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องความสามารถในการสื่อสาร เพื่อที่จะสามารถสื่อสารขอมูลทั้งเรื่องงาน
ประจําและขอมูลขาวสารไปยังผูใตบังคับบัญชาใหรวดเร็วและเกิดความเขาใจที่ตรงกันเพื่อที่จะ
นําไปสูการปฏับัติไดอยางรวดเร็ว จึงทําใหระดับการรับรูตนเองของผูบังคับบัญชาตอความสามารถ
ในการสื่อสารเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น ซึ่งสนับสนุนกับคํากลาวของ Bandura (1986) ที่วา การ
ที่บุคคลมีระดับการรับรูความสามารถของตนเองสูงจะทําใหการทํางานมีความกระตือรือรน ทํางาน
ที่ทาทาย เอาใจใสในงานและไมทอถอยเมื่อพบอุปสรรค ดังนั้นเมื่อผูบังคับบัญชามีระดับการรับรู
ตนเองต อ ความสามารถในการสื่ อ สารในระดั บ ที่ ม าก จะเป น การเพิ่ ม ศั ก ยภาพและเป น
แรงผลักดัน ทําใหผูบังคับบัญชาสามารถปฏิบัติงานและใชความสามารถในการสื่อสารที่ตนเองรับรู
นั้นกับผูใตบังคับบัญชาและผูรวมงานอยางมีประสิทธิภาพ
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เพศ
จากผลการวิ จั ย ที่ พ บว า ผู บั ง คั บ บั ญ ชาที่ มี เ พศต า งกั น มี ร ะดั บ การรั บ รู ต นเองต อ
ความสามารถในการสื่อสารโดยรวม แตละดาน และแตละกลุมดรรชนี ไมแตกตางกัน ทั้งนี้อาจ
เนื่ อ งมาจากลั ก ษณะของงานที่ มี วิ ธี ก ารและขั้ น ตอนในการปฏิ บั ติ ง านไม แ ตกต า งกั น ทั้ ง
ผู บั ง คั บ บั ญ ชาชายและผู บั ง คั บ บั ญ ชาหญิ ง ทํ า ให ร ะดั บ การรั บ รู ต นเองของผู บั ง คั บ บั ญ ชาต อ
ความสามารถในการ สื่อสารไมตางกัน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของศยามล เอกะกุลานันต (2541)
ซึ่งพบวา ลักษณะทางเพศที่แตกตางกันของผูบังคับบัญชาไมมีผลตอระดับการรับรูตนเองในการ
จัดการกับ
พฤติกรรมการจัดการของผูนําระดับตนในโรงงานอุตสาหกรรม อีกทั้งการ อบรม
เพื่อเพิ่มศักยภาพและวิธีการในการสื่อสารไมไดมีการแบงแยกในการอบรมระหวางเพศชายและเพศ
หญิง นอกจากนี้ ในปจจุบันบทบาทของเพศหญิงในการกาวสูความเปนผูนําในระดับบริหารไดรับ
การยอมรับมากขึ้นกวาในอดีตทําใหการสื่อสารหรือการบังคับบัญชาของผูบังคับบัญชาหญิงไม
แตกต า งกั บ เพศชาย ซึ่ ง สอดคล อ งกั บ งานวิ จั ย ของ ผานิ ต อมราพิ ทัก ษ (2544)
ที่ ศึ ก ษาถึ ง
ความสามารถในการสื่อสารของผูหญิง ในสวนราชการที่เขารวมโครงการสงเสริมประสิทธิภาพ
ของสํานักงาน ก.พ. และงานวิจัยของ จันทรจิรา อาภาเขต (2544) ที่ศึกษาถึง ความสามารถในการ
สื่อสารของผูหญิงไทยที่ทํางานในบริษัทขามชาตอเมริกัน ซึ่งพบวา ผูหญิงไดรับการยอมรับใน
บทบาทและสถานภาพ ในการทํางานมากขึ้นกวาในอดีต องคกรเปดโอกาสใหผูหญิงและผูชาย
แสดงความสามารถในการทํางานไดอยางเทาเทียมกันมากขึ้น ทําใหผูบังคับบัญชาทั้งเพศชายและ
เพศหญิงมีระดับการรับรูตนเองตอความสามารถในการสื่อสารไมแตกตางกัน
อายุ
จากผลการวิ จั ย ที่ พ บว า ผู บั ง คั บ บั ญ ชาที่ มี ช ว งอายุ ต า งกั น มี ร ะดั บ การรั บ รู ต นเองต อ
ความสามารถในการสื่อสารโดยรวม ความสามารถในการสื่อสารเชิงกลยุทธ ไมแตกตางกัน ทั้งนี้
อาจเนื่องมาจากอายุของผูบังคับบัญชา ไมไดเปนตัวกําหนดวาผูบังคับบัญชาที่มีอายุนอยกวาจะมี
ระดับการรับรูความสามารถในการสื่อสารนอยกวาผูบังคับบัญชาที่มีอายุมากกวา แตขึ้นอยูกับการ
เขามารับตําแหนงในระดับผูบังคับบัญชาซึ่งผูบังคับบัญชาที่มีอายุนอยกวาอาจเขามารับตําแหนงใน
ระดับผูบังคับบัญชากอนผูบังคับบัญชาที่มีอายุมากกวา ดังนั้นการเรียนรูในการเปนผูบังคับบัญชาจึง
แตกตางกันไปตามระยะเวลาที่เขามารับตําแหนงกอนและหลังซึ่งมีกระจายกันไปในทุกชวงอายุ
และสอดคลองกับงานวิจัยของศยามล เอกะกุลานันต (2541) ซึ่งพบวา อายุที่แตกตางกันของ
ผูบังคับบัญชาไมมีผลตอระดับการรับรูตนเองโดยรวมในการจัดการกับพฤติกรรมการจัดการของ
ผูนําระดับตนในโรงงานอุตสาหกรรม แตจะเห็นไดวา ในมิติความสามารถในการสื่อสาร เชิง
ทักษะมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งจากผลการวิจัยพบวา ชวงอายุ
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ระหวาง 30-33 ป มีระดับการรับรูสูงกวาชวงอายุอื่นๆ ทั้งนี้อาจเนื่องมากจากผูบังคับบัญชาที่มีชวง
อายุระหวาง 30-33 ปนั้น มีระดับการรับรูตนเองตอความสามารถในการสื่อสารในมิติเชิงทักษะของ
ตนสามารถทําไดดีกวาผูบังคับบัญชาในชวงอายุอื่นๆ ซึ่งผลการวิจัยชี้ใหเห็นวา ในมิติความสามารถ
ในการสื่อสารเชิงทักษะที่มีความแตกตางกันนั้น กลุมดรรชนีที่ 7 ซึ่งเกี่ยวกับการจัดการขอมูล
ขาวสาร และกลุมดรรชนีที่ 15 การใหคําปรึกษาและแนะนํา มีความแตกตางกัน โดยคาเฉลี่ยของ
ระดับการรับรูของทั้ง 2 กลุมดรรชนีที่กลาวมานั้นผูบังคับบัญชาที่มีชวงอายุระหวาง 30-33 ป มี
ระดับการรับรูสูงกวาการรับรูตนเองของชวงอายุอื่นๆ อาจเนื่องจากผูบังคับบัญชาบางสวนในกลุมนี้
เริ่มเขามารับตําแหนงในระดับผูบังคับบัญชาไมนานนัก ดังนั้นมีความกระตือรือรน พยายามปรับตัว
และเรียนรูทักษะในการปฏิบัติงานในระดับผูบังคับบัญชารวมทั้งประยุกตใชทักษะที่ติดตัวมาใน
ขณะที่เปนผูใตบังคับบัญชา เพื่อใชในการบริหารดานการจัดการ ขอมูลขาวสารทั้งการให การรับ
การแลกเปลี่ยน และการทราบถึงแหลงขอมูล สวนการให
คําปรึกษาและแนะนํานั้น
ผูบังคับบัญชาที่มีชวงอายุระหวาง 30-33 ป อาจคิดวาตนเองสามารถใหคําปรึกษาและแนะนําได
ดีกวาเพราะอายุของตนกับผูใตบังคับบัญชาของตนไมตางกันมากนักทําใหการปรึกษาและแนะนํา
เปนลักษณะความเปนกันเองแบบไมเปนทางการกับผูใตบังคับบัญชามากกวาชวงอายุอื่นๆ ซึ่ง
เหตุผลนี้สอดคลองกับการสัมภาษณเพิ่มเติมพบวา ผูใตบังคับบัญชาตองการความเปนกันเองในการ
ปรึกษาหารือในเรื่องตางๆ กับผูบังคับบัญชามากกวาการปรึกษาหารือแบบเปนทางการ อีกทั้ง
นโยบายในปจจุบันของเครือซิเมนตไทยมีการสนับสนุนใหผูบริหารที่อายุยังนอยแตมีแววโดดเดน
เขามาทําหนาที่ในการบริหารจัดการ จึงทําใหผูบังคับบัญชาที่อายุ ยังนอยแตมีความสามารถ มี
ความเชื่อมั่นและรับรูตนเองวาสามารถใหคําปรึกษาและแนะนําไดดีกับผูใตบังคับบัญชาของตน
ระดับการศึกษา
จากผลการวิจัยที่พบวา ผูบังคับบัญชาที่มีระดับการศึกษาตางกัน มีระดับการรับรูตนเองตอ
ความสามารถในการสื่อสารโดยรวม แตละดาน และแตละกลุมดรรชนี ไมแตกตางกัน ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจากลักษณะการปฏิบัติงานและการสื่อสารในเรื่องตางๆ นั้น จะใชประสบการณจากการ
ทํางานหรือการแกไขปญหาตางๆ ที่เกิดกับงานมากกวา อีกทั้งการไดรับความรูเพิ่มเติม จากการ
อบรมหลักสูตรตางๆ ผูบังคับบัญชาสวนใหญจะเขารับการฝกอบรมที่เหมือนๆ กัน โดยมิไดแยก
หลักสูตร ตามระดับการศึกษาที่จบมา ซึ่งความรูที่ไดจากการอบรมก็จะมีในระดับใกลเคียงกัน ซึ่ง
สอดคลองกับงานวิจัยของ ศยามล เอกะกุลานันต (2541) ที่พบวา ระดับการศึกษาที่แตกตางกันของ
ผูนําระดับตนในโรงงานอุตสาหกรรม ระดับการรับรูความสามารถของตนเองในการจัดการ ไม
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แตกตางกัน ดังนั้นระดับการศึกษาจึงไมมีสวนที่ทําใหระดับการรับรูตนเองของผูบังคับบัญชา ตอ
ความสามารถในการสื่อสารแตกตางกัน
บริษัทที่สังกัด
จากผลการวิจัยที่พบวา ผูบังคับบัญชาที่สังกัดบริษัทแตกตางกัน มีระดับการรับรูตนเอง ตอ
ความสามารถในการสื่อสารโดยรวม แตละดาน และแตละกลุมดรรชนี ไมแตกตางกัน ทั้งนี้ อาจ
เนื่องมาจากลักษณะของการบังคับบัญชาและการสื่อสารในเรื่องตางๆ ในแตละบริษัทของกลุม
ธุรกิจ จัดจําหนายเปนไปในลักษณะคลายคลึ งกัน ถึงแมวาในแตละบริษั ทนั้น ลักษณะของการ
ประกอบธุรกิจจะแตกตางกันออกไป แตการใชความสามารถในการสื่อสารเพื่อการจัดการและ
ทํางานในธุรกิจตางๆ นั้น สามารถใชไดกับทุกลักษณะงานไมวาจะเปนธุรกิจประเภทใดก็ตาม และ
ถึงแมวา การประกอบธุรกิจในแตละบริษัทจะมีลักษณะที่แตกตางกันออกไป แตการรับนโยบาย
และการฝ กอบรมสํา หรับผู บังคับบัญ ชาในแตละบริษัทนั้ น ส ว นใหญจ ะมีการรับนโยบายและ
การฝกอบรมจากสวนกลางของกลุมธุรกิจจัดจําหนาย ดังนั้น ระดับการรับรูความสามารถในการ
สื่อสารของผูบังคับบัญชาในแตละบริษัท จึงไมแตกตางกัน สวนดรรชนีกลุมที่ 13 การมอบหมาย
งานและการติดตามงาน ซึ่งอยูในมิติความสามารถในการสื่อสารเชิงทักษะที่เกิดความแตกตางเพียง
กลุมดรรชนีเดียวในระดับการรับรูตนเองของผูบังคับบัญชาแตละบริษัทนั้น อาจเนื่องมาจากการ
ปรั บ เปลี่ ย นวั ฒ นธรรมองค ก รทํ า ให ลั ก ษณะพฤติ ก รรมการทํ า งานต อ งเปลี่ ย นไป ดั ง นั้ น การ
มอบหมายงานและการติด ตามงานนั้น จึ งตองปรั บ เปลี่ ย นตามไปด ว ย ซึ่ งผลจากการสัม ภาษณ
เพิ่มเติม ชี้ใหเห็นวา ผูบังคับบัญชาตองมีการปรับตัวเมื่อมีการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองคกร
อยางไรก็ตาม ผลที่แตกตางของดรรชนีเพียงกลุมเดียวนั้นยังไมสามารถอธิบายการรับรู
ตนเองของผูบังคับบัญชาไดอยางชัดเจนได ทั้งนี้อาจมีปจจัยแทรกอื่นๆ ซึ่งผูวิจัยยังไมสามารถ
คนพบ ที่ทําใหผลการวิจัยออกมาเชนนี้
ระดับการรับ รูข องผู ใ ตบัง คั บบั ญชาต อความสามารถในการสื่อ สารของผูบั ง คั บบัญชา
เฉพาะในกลุมธุรกิจจัดจําหนาย เครือซิเมนตไทย
ผลการวิจัยพบวา ระดับการรับรูของผูใตบังคับบัญชาตอความสามารถในการสื่อสารของ
ผูบังคับบัญชาอยูในระดับสูง ทั้งนี้อาจเปนเพราะในชวงของการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองคกรมีการ
สงเสริมและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการสื่อสารของผูบังคับบัญชาทั้งในเรื่องการทํางาน และการ
แจงขอมูลขาวสาร ทําใหผูใตบังคับบัญชาเห็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นไดโดยตรงและเปนรูปธรรม
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จึงทําใหระดับการรับรูของผูใตบังคับบัญชาตอความสามารถในการสื่อสารของผูบังคับบัญชาอยูใน
ระดั บ สู ง ซึ่ ง ผลการประเมิ น ระดั บ การรั บ รู ที่ ไ ด นี้ สามารถบ ง บอกได ว า ระดั บ การรั บ รู ข อง
ผูใตบังคับบัญชาในกลุมธุรกิจจัดจําหนายทั้งระดับการรับรูโดยรวม ระดับการรับรูในแตละมิติ และ
ระดับการรับรูในแตละกลุมดรรชนี มีความสัมพันธกันกับระดับการรับรูตนเองของผูบังคับบัญชา
ซึ่งเปนความสัมพันธที่เปนไปในทิศทางเดียวกัน คือ มีระดับการรับรูอยูในระดับสูง ซึ่งปจจัยการ
ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองคกรเปนปจจัยสวนหนึ่งที่ทําใหการรับรูเปนไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้
เพราะจากการสัมภาษณผูใตบังคับบัญชาเพิ่มเติมถึงลักษณะการสื่อสารของผูบังคับบัญชากอนและ
หลังการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองคกร ผูใตบังคับบัญชาสวนใหญกลาววา ลักษณะการสื่อสารของ
ผูบังคับบัญชาเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นและเปนที่พอใจของผูใตบังคับบัญชาเพราะการ
สื่ อ สารรวดเร็ ว ขึ้ น การพู ด คุ ย แบบไม เ ป น ทางการมี ม ากขึ้ น ทํ า ให ผู ใ ต บั ง คั บ บั ญ ชากล า ที่ จ ะ
เสนอแนะและขอคําปรึกษาไดมากขึ้นกวาเมื่อกอน ซึ่งเหตุผลจากการสัมภาษณเหลานี้ นาจะเปน
ปจจัยสวนหนึ่งที่ทําใหระดับการรับรูของผูใตบังคับบัญชาตอความสามารถในการสื่อสารของ
ผูบังคับบัญชาอยูในระดับสูง
เพศ
จากผลการวิ จั ย ที่ พ บว า ผู ใ ต บั ง คั บ บั ญ ชาที่ มี เ พศต า งกั น มี ร ะดั บ การรั บ รู ต นเองต อ
ความสามารถในการสื่อสารโดยรวม และมิติความสามารถในการสื่อสารเชิงทักษะ แตกตางกัน
อยาง มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยระดับการรับรูของผูใตบังคับบัญชาชายจะมีคาสูงกวา
ระดับการรับรูของผูใตบังคับบัญชาหญิงที่มตี อความสามารถในการสื่อสารของผูบังคับบัญชา ทั้งนี้
อาจเนื่องมาจากผูใตบังคับบัญชาเพศชายมีโอกาสกาวขึ้นไปเปนระดับผูบังคับบัญชามากกวา เพศ
หญิงทําใหมีความสนใจในการรับรูและสังเกตพฤติกรรมในดานตางๆ รวมทั้งลักษณะและ วิธีการ
สื่อสารของผูบังคับบัญชา มากกวาผูใตบังคับบัญชาเพศหญิง ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ Singh
(1994) และ Beutell & Brenner (1986) ที่ศึกษาคานิยมในการทํางานระหวางเพศชายและเพศหญิง
ซึ่ ง พบว า เพศชายให ค วามสํ า คั ญ ต อ ความก า วหน า ในงานและมี ค วามสนใจในงานที่ มี ร ะดั บ
สถานภาพสูงกวาในปจจุบัน ทําใหผูใตบังคับบัญชาเพศชายมีความสนใจในบทบาทการบังคับ
บัญชาของผูบังคับบัญชาคอนขางมากสงผลใหการประเมินการรับรูความสามารถในการ สื่อสาร
ของผู บั ง คั บ บั ญ ชาสู ง กว า เพศหญิ ง ตามไปด ว ย ในขณะที่ เ พศหญิ ง มั ก จะสนใจเกี่ ย วกั บ
สิ่งแวดลอมในการทํางาน ความสะดวกสบาย และสัมพันธภาพระหวางบุคคลซึ่งอาจทําใหระดับ
การรับรูความสามารถในการสื่อสารของผูบังคับบัญชาต่ํากวาผูใตบังคับบัญชาชาย เชนเดียวกับ
การศึกษาของ Goh (1991) และ Ragins & Sundstorm (1990) ที่พบวา พนักงานหญิงมีการรับรูและ
ประเมินพฤติกรรมการบังคับบัญชาของหัวหนางานต่ํากวาเพศชาย และผลการวิจัย
ยัง
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สอดคลองกับงานวิจัยของ ปภัส ฉัตรยาลักษณ (2540) ที่พบวา พนักงานที่มีเพศตางกันจะมีการรับรู
บทบาทที่ปฏิบัติจริงและมีความคาดหวังในบทบาทการบังคับบัญชาของหัวหนางานแตกตางกัน
โดยพนักงานเพศชายมีการรับรูบทบาทและความคาดหวังสูงกวาพนักงานเพศหญิง เมื่อพิจารณาใน
มิติแตละมิติพบความแตกตางในระดับการรับรูของผูใตบังคับบัญชาในมิติความสามารถในการ
สื่อสารเชิงทักษะ ทั้งนี้เพราะผูใตบังคับบัญชาชายมีการทํางานสัมพันธกับผูบังคับบัญชาของตน
มากกว า ผู ใ ต บั ง คั บ บั ญ ชาหญิ ง เพราะผู ใ ต บั ง คั บ บั ญ ชาชายมี ค วามคล อ งตั ว ในการทํ า งานโดย
เฉพาะงานที่ตองออกนอกสถานที่มากกวาผูใตบังคับบัญชาหญิง ทําใหระดับการรับรูความสามารถ
ในการสื่อสารของผูบังคับบัญชาระหวางการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชาชายและหญิงแตกตาง
กันโดยเฉพาะความสามารถในการสื่อสารในมิติเชิงทักษะนี้เปนความสามารถในเชิงปฏิบัติ เมื่อ
ผู ใ ต บั ง คั บ บั ญ ชาปฏิ บั ติ ง านร ว มกั บ ผู บั ง คั บ บั ญ ชามากกว า ก็ จ ะเห็ น และรั บ รู ก ารปฏิ บั ติ ข อง
ผู บั ง คั บ บั ญ ชาได อ ย า งชั ด เจนมากกว า ผู ใต บั ง คั บ บั ญ ชาที่ ไ ม ไ ด ป ฏิ บั ติ ง านร ว มกั บ
ผูบังคับบัญชามากนัก ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ Bass & Ryterband (1979) ที่พบวา พนักงานที่มี
สวนรวมในการปฏิบัติงาน แกไขปญหาและตัดสินใจรวมกับหัวหนางาน จะมีการประเมินการ
บังคับบัญชาทั้งการปฏิบัติงานและการติดตอสื่อสารของหัวหนางานในระดับที่สูงกวาพนักงานที่มี
สวนรวมนอย
อายุ
จากผลการวิจัยที่พบวา ผูใตบังคับบัญชาที่มีชวงอายุตางกัน มีระดับการรับรูความสามารถ
ในการสื่อสารของผูบังคับบัญชาโดยรวม แตละดาน และแตละกลุมดรรชนี ไมแตกตางกันทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจากการที่ผูใตบังคับบัญชาจะรับรูความสามารถในการสื่อสารของผูบังคับบัญชานั้น จะ
ขึ้นอยูความใสใจของผูใตบังคับบัญชาแตละคนในการรับรูความสามารถในการสื่อสาร ซึ่งความ
ใสใจในการรับรูนี้ไมไดขึ้นอยูกับอายุของผูใตบังคับบัญชา แตขึ้นอยูกับความสนใจของ แตละคน
และการทํางานรวมกับผูบังคับบัญชา ซึ่งสอดคลองกับคํากลาวของ Bandura (1989) ที่วา บุคคลจะ
ไม สามารถเรี ยนรู และรับรู ได ถาเขาไมมีความตั้งใจและสนใจในตัว แบบที่ เขาสังเกต ซึ่งการที่
ผูบังคับบัญชาทํางานรวมกับผูใตบังคับบัญชาในงานแตละแบบนั้นผูใตบังคับบัญชาจะมีการสังเกต
ในตัวผูบังคับบัญชาของตนไปพรอมๆ กันดวย ไมวาจะเปนผูใตบังคับบัญชาที่มีอายุมากหรืออายุ
นอยก็ตาม จึงทําใหชวงอายุที่ตางกันของผูใตบังคับบัญชานั้นไมมีผลตอการรับรูความสามารถใน
การสื่อสารที่แตกตาง ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ปภัส ฉัตรยาลักษณ (2540) ที่ พบวา พนักงาน
ที่มีอายุตางกันจะมีการรับรูบทบาทที่ปฏิบัติจริงและมีความคาดหวังในบทบาทการบังคับบัญชาของ
หั ว หน า งานไม แ ตกต า งกั น ดั ง นั้ น อายุ ข องผู ใ ต บั ง คั บ บั ญ ชาจึ ง ไม ใ ช ตั ว แปรที่ ทํ า ให
ผูใตบังคับบัญชามีการรับรูความสามารถในการสื่อสารของผูบังคับบัญชาตางกัน
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ระดับการศึกษา
จากผลการวิ จั ย ที่ พ บว า ผู ใ ต บั ง คั บ บั ญ ชาที่ มี ร ะดั บ การศึ ก ษาต า งกั น มี ร ะดั บ การรั บ รู
ความสามารถในการสื่ อสารของผูบังคับบั ญชาโดยรวม แตละดาน และแตล ะกลุมดรรชนี ไม
แตกตางกันทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก ระดับการศึกษาไมไดเปนตัวกําหนดวาถาระดับการศึกษาสูงกวาจะ
มี ร ะดั บ การรั บ รู ที่ ดี ห รื อ ไม ดี แต ขึ้ น กั บ ความสนใจ ความพึ ง พอใจ และความใส ใ จ ในตั ว
ผูใตบังคับบัญชาแตละคนตอผูบังคับบัญชาของตน ซึ่งสอดคลองกับคํากลาวของ Bandura (1989)
ที่วา บุคคลจะไมสามารถเรียนรูและรับรูไดถาเขาไมมีความตั้งใจและสนใจในตัวแบบที่เขาสังเกต
และผลการวิจัยยังสอดคลองกับงานวิจัยของ ปภัส ฉัตรยาลักษณ (2540) ที่พบวา พนักงานที่มีระดับ
การศึกษาตางกันจะมีการรับรูบทบาทที่ปฏิบัติจริงและมีความคาดหวังในบทบาทการบังคับบัญชา
ของ หัวหนางานไมแตกตางกัน
บริษัทที่สังกัด
จากผลการวิจัยที่พบวา ผูใตบังคับบัญชาที่สังกัดบริษัทแตกตางกัน มีระดับการรับรู
ความสามารถในการสื่อสารของผูบังคับบัญชาโดยรวม และแตละมิติ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 โดยผูใตบังคับบัญชาของบริษัทซิเมนตไทยการตลาด (CSM) และบริษัทคา
สากลซิเมนตไทย (SCT) มีระดับการรับรูความสามารถในการสื่อสารของผูบังคับบัญชาสูงกวา
บริษัท
ซิเมนตไทยการคาปลีก (CRC) ทั้งระดับการรับรูโดยรวม ระดับการรับรูในมิติ
ความสามารถในการสื่อสารเชิงกลยุทธและเชิงทักษะ รวมทั้งกลุมดรรชนีที่ 1, 4, 6, 8, 10, 15 และ16
ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากบริษัทซิเมนตไทยการตลาดและบริษัทคาสากลซิเมนตไทยมีลักษณะธุรกิจที่
คลายกันคือ บริษัทซิเมนตไทยการตลาดดําเนินธุรกิจจัดจําหนายสินคาวัสดุกอสรางทั้งสินคาใน
เครือซิเมนตและสินคานอกเครือซิเมนต โดยจําหนายภายในประเทศ สวนบริษัทคาสากลซิเมนต
ไทยดําเนินธุรกิจจัดจําหนายสินคาทั้งในเครือซิเมนตและนอกเครือซิเมนต ซึ่งคลายกับบริษัทซิ
เมนตไทยการตลาด เพียงแตบริษัทคาสากลซิเมนตไทยดําเนินธุรกิจการคาระหวางประเทศ ซึ่งทั้ง 2
บริษัทนี้จะจําหนายสินคาเปนจํานวนมากและสินคาโครงสรางใหญ สวนบริษัทซิเมนตไทยการคา
ปลีก ดําเนินธุรกิจ สินคาเคหะภัณฑ วัสดุอุปกรณซอมแซมและตกแตงที่อยูอาศัย จะจัดจําหนาย
สินคาโครงสรางเล็ก ดังนั้น การสื่อสารของผูบงั คับบัญชาของธุรกิจทั้ง 2 แบบจึงแตกตางกันทําให
ระดับการรับรูของ ผูใตบังคับบัญชาตอความสามารถในการสื่อสารของผูบังคับบัญชาตางกัน ซึ่ง
สอดคลองกับงานวิจัยของปภัส ฉัตรยาลักษณ (2540) ที่พบวา พนักงานที่มีสายงานที่แตกตางกันจะ
มีการรับรู บทบาทการบังคับบัญชาของหัวหนางานที่ปฏิบัติจริงแตกตางกัน และอาจเนื่องมาจาก
วั ฒ นธรรมองค ก รในแต ล ะบริ ษั ท แตกต า งกั น ทํ า ให ค วามสั ม พั น ธ ร ะหว า งผู บั ง คั บ บั ญ ชาและ
ผูใตบังคับบัญชาทั้งการสื่อสารเพื่อการทํางานและการสื่อสารในเรื่องทั่วไปตางกัน ผูใตบังคับบัญชา
จึงมีการรับรูความสามารถในการสื่อสารของผูบังคับบัญชาตางกัน ซึ่งเมื่อพิจารณาในดรรชนีกลุมที่
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8 การสรางความสัมพันธและเครือขายการสื่อสารจะพบวา ผูใตบังคับบัญชาของบริษัทคาสากลซิ
เมนตไทย (SCT) มีระดับการรับรูความสามารถในการสื่อสารของผูบังคับบัญชาสูงกวาที่
ผูใตบังคับบัญชาของบริษัทคาวัสดุซิเมนตไทย (CDC) บริษัทซิเมนตไทยการคาปลีก (CRC) และ
บริษัทซิเมนตไทยโลจิสติกส (CTL) รับรูความสามารถในการสื่อสารของผูบังคับบัญชา และพบวา
ผูใตบังคับบัญชาของบริษัทซิเมนตไทยการตลาด (CSM) มีระดับการรับรูความสามารถในการ
สื่อสารของผูบังคับบัญชาสูงกวาที่ผูใตบังคับบัญชาของบริษัทคาวัสดุซิเมนตไทย (CDC) และบริษัท
ซิเมนตไทยการคาปลีก (CRC) รับรูความสามารถในการสื่อสารของผูบังคับบัญชา ซึ่งแสดงใหเห็น
ว า ความสั ม พั น ธ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ระหว า งผู บั ง คั บ บั ญ ชาและผู ใ ต บั ง คั บ บั ญ ชามี ผ ลต อ ระดั บ การรั บ รู
ความสามารถในการ สื่อสารของผูบังคับบัญชาในแตละบริษัทเชนกัน ซึ่งสอดคลองกับผลการ
สัมภาษณเพิ่มเติมกับ ผูใตบังคับบัญชาบางสวนที่พบวา การสื่อสารของผูบังคับบัญชามากขึ้น
จริง แตการสื่อสารเปนลักษณะเชิงบังคับใหตองปฏิบัติโดยอางวาเปนนโยบายที่ตองปฏิบัติ ซึ่งถา
ผูบังคับบัญชามีการ ปรับเปลี่ยนลักษณะการสื่อสารใหดีกวานี้จะทําใหผูใตบังคับบัญชายอมรับและ
ปฏิบัติดวยความเต็มใจ และสอดคลองกับบทวิเคราะหของ นงลักษณ ศรีอัษฎาพร เจริญงาม (2541)
ที่กลาววาภาพลักษณของผูบังคับบัญชาที่ใชแตอํานาจสั่งการ เนนแตความสัมพันธในงานกับ
ลูกนอง ไมเปนที่ตองการของคนในองคกรไทย แตในขณะเดียวกันผูบังคับบัญชาที่ไมมีอํานาจและ
ไรความสามารถที่จะทําใหลูกนองเคารพนับถือและเชื่อในความสามารถ ก็ยากแกการยอมรับ ดังนั้น
ความสัมพันธระหวางผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชาที่พึงประสงคในองคกรไทยจึงมีลักษณะ
ของการสรางพระเดชและพระคุณ คือมุงความสัมพันธในงานที่ผูบังคับบัญชาจะตองแสดง
ความสามารถใหเปนที่ยอมรับและมุงในความสัมพันธสวนตัวที่ผูบังคับบัญชาพึงเอื้ออาทรตอทุกข
สุขของลูกนอง ซึ่งเหตุผลเหลานี้เปนสวนในการสนับสนุนวาลักษณะการสื่อสารเพื่อสราง
ความสัมพันธของผูบังคับบัญชาตอผูใตบังคับบัญชาของตนในแตละบริษัทนั้นมีความแตกตางกัน
ทําใหระดับการรับรูของผูใตบังคับบัญชาตอความสามารถในการสื่อสารของผูบังคับบัญชาในแตละ
บริษัท แตกตางกันดวย
ระดั บ การรั บ รู ต นเองของผู บั ง คั บ บั ญ ชาและระดั บ การรั บ รู ข องผู ใ ต บั ง คั บ บั ญ ชา ต อ
ความสามารถในการสื่อสารของผูบังคับบัญชาเฉพาะในกลุมธุรกิจจัดจําหนาย เครือซิเมนตไทย
ผลการวิ จั ย พบว า ระดั บ การรั บ รู ต นเองของผู บั ง คั บ บั ญ ชาและระดั บ การรั บ รู ข อง
ผูใตบังคับบัญชาตอความสามารถในการสื่อสารของผูบังคับบัญชาโดยรวม แตละมิติ และแตละ
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กลุมดรรชนี แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งจากผลการวิจัยในปญหานําวิจัยขอ
ที่ 1 และ 2 ที่พบวา ระดับการรับรูตนเองของผูบังคับบัญชาและระดับการรับรูของผูใตบังคับบัญชา
ตอ ความสามารถในการสื่อสารของผูบังคับบัญชาอยูในระดับสูงเชนเดียวกัน แตเมื่อนําผลการวิจัย
ทั้ง 2 ขอมาเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยของระดับการรับรูตนเองของผูบังคับบัญชาและ
ระดั บ การรั บ รู ข องผู ใ ต บั ง คั บ บั ญ ชาที่ มี ต อ ผู บั ง คั บ บั ญ ชากลั บ พบว า มี ค วามแตกต า งกั น ทั้ ง
ความสามารถในการสื่อสารโดยรวม แตละมิติ รวมทั้งในแตละกลุมดรรชนี คือ ระดับการรับรู
ตนเองของ ผู บั ง คั บ บั ญ ชาต อ ความสามารถในการสื่ อ สารมีค า เฉลี่ ย สู งกว า ระดั บ การรั บ รู ข อง
ผูใตบังคับบัญชาตอความสามารถในการสื่อสารของผูบังคับบัญชา ยกเวนเพียงกลุมดรรชนีเดียวคือ
ดรรชนีกลุมที่ 12 การนําเสนอ ของมิติความสามารถในการสื่อสารเชิงทักษะ เทานั้นที่ผูบังคับบัญชา
มี ร ะดั บ รั บ รู ต นเองกั บ ผู ใ ต บั ง คั บ บั ญ ชารั บ รู ผู บั ง คั บ บั ญ ชาไม ต า งกั น ทั้ ง นี้ อ าจเป น เพราะการ
ปรับเปลี่ยน วัฒนธรรมองคกรที่กําลังเกิดขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งการสื่อสารในระดับผูบังคับบัญชา
นั้นจะเริ่มปรับเปลี่ยนกอนเพื่อเปนแบบอยางใหผูใตบังคับไดปฏิบัติตามในขั้นตอไป ทําใหมีการ
อบรมและมีกิจกรรมตางๆ ที่เกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสื่อสาร เชน การแลกเปลี่ยน
ขอมูลขาวสารระหวางกัน การเปดโอกาสใหมีการโตแยงแสดงเหตุผลกันมากขึ้น หรืออีกประการ
หนึ่งอาจเปนเพราะผูบังคับบัญชาคิดวาหรือตั้งใจวาจะกระทําพฤติกรรมอยางหนึ่งอยางใดออกมา
ซึ่งจะทําใหการรับรูโนมเอียงไปยังเปาหมายที่ตั้งไวในใจมากกวาสิ่งที่ปฏิบัติจริงทําใหการประเมิน
เป น ลั ก ษณะของการเข า ข า งตนเอง ซึ่ ง การประเมิ น ระดั บ การรั บ รู ข องผู ใ ต บั ง คั บ บั ญ ชาต อ
ผูบังคับบัญชา อาจ รับรูไมตรงกับที่ผูบังคับบัญชาประเมินตนเอง เพราะผูใตบังคับบัญชาจะประเมิน
จากพฤติกรรมของผูบังคับบัญชาที่มีปฏิสัมพันธตอผูใตบังคับบัญชา มิไดประเมินจากความตั้งใจ
ภายในของ ผูบังคับบัญชา ซึ่งจากคํากลาวของ Chung and Megginson (1981) กลาววา บุคคล
รับรูสิ่งตางๆ ตางกันและแสดงพฤติกรรมไปตามที่รับรู โลกของแตละคนแตกตางกันเพราะการรับรู
ขอมูลตางกัน มีกรอบในการอางอิงตางกัน และใหความหมายตอสิ่งที่รับรูตางกันดวย โลกตามการ
รับรูจึงเปนโลกของแตละคน
เมื่ อ เปรี ย บเที ย บระดั บ การรั บ รู ต นเองของผู บั ง คั บ บั ญ ชาและระดั บ การรั บ รู ข อง
ผูใตบังคับบัญชาตอความสามารถในการสื่อสารของผูบังคับบัญชาแยกตามบริษัทตามตารางที่ 4.48
หนา 162 พบวา ในแตละบริษัทนั้น ระดับการรับรูความสามารถในการสื่อสารทั้ง 16 กลุมดรรชนี
นั้นแตกตางกันไป ซึ่งบริษัทที่มีระดับการรับรูความสามารถในการสื่อสารแตกตางกันมากที่สุดคือ
บริษัทซิเมนตไทยการคาปลีก ทั้งนี้อาจเนื่องมากจากในชวงของการเก็บขอมูลในการวิจัย บริษัท มี
การปรั บ ปรุ ง ผั ง การบริ ห ารงานจึ ง ทํ า ให มี ก ารโยกย า ยและเปลี่ ย นแปลงตั ว ผู บั ง คั บ บั ญ ชาและ
ผูใตบังคับบัญชา การรับรูความสามารถในการสื่อสารระหวางกันจึงมีนอย และบริษัทซิเมนตไทย
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การคาปลีกนี้ยังเปนบริษัทที่เกิดขึ้นไมนานนักเพื่อดําเนินธุรกิจดานสินคาเคหะภัณฑโดยเฉพาะ โดย
แยกตัวมาจากบริษัทซิเมนตไทยการตลาด ดังนั้นระบบการทํางานและการสื่อสารในเรื่องตางๆ จึง
เริ่ ม ต น มาไม น าน ซึ่ ง มี ผ ลทํ า ให ก ารประเมิ น ระดั บ การรั บ รู ค วามสามารถในการสื่ อ สารของ
ผูใตบังคับบัญชาตอผูบังคับบัญชาของตนมีระดับที่แตกตางกันในหลายกลุมดรรชนี
อย า งไรก็ ต าม แม ว า ระดั บ การรั บ รู ต นเองของผู บั ง คั บ บั ญ ชาและระดั บ การรั บ รู ข อง
ผูใตบังคับบัญชาตอความสามารถในการสื่อสารของผูบังคับบัญชาจะมีคาเฉลี่ยที่แตกตางกัน แตเมื่อ
พิจารณาระดับการรับรูตนเองของผูบังคับบัญชาตอความสามารถในการสื่อสารและระดับการรับรู
ของผูใ ต บังคั บบั ญชาตอความสามารถในการสื่อสารของผูบัง คับบั ญชา พบว า อยู ใ นระดับสู ง
เชนเดียวกัน ดังนั้น คาเฉลี่ยของการประเมินตนเองของผูบังคับบัญชา จึงสามารถเปนจริงได โดยไม
เกินจากความเปนจริงมากเกินไป ทั้งนี้เพราะคาคะแนนของการรับรูในทุกๆ ดานของการประเมิน
ตนเองของผูบังคับบัญชามิไดเกินเลยไปถึงระดับมากที่สุดของการประเมิน อีกทั้ง จากคํากลาวของ
Bandura (1986) ที่วาความสามารถของคนเรานั้นไมตายตัวหากแตยืดหยุนไดตามสภาพการณ
ดังนั้นสิ่งที่จะกําหนดประสิทธิภาพของการแสดงออกจึงขึ้นอยูกับการรับรูความสามารถของตนเอง
ในสภาวะการณ นั้ น ๆ นั่ น คื อ ถ า เรามี ค วามเชื่ อ ว า เรามี ค วามสามารถ เราก็ จ ะแสดงออกถึ ง
ความสามารถนั้นออกมาคนที่เชื่อวาตนเองมีความสามารถ จะมีความอดทน อุตสาหะ ไมทอถอยงาย
และจะประสบความสํ า เร็ จ ในที่ สุ ด และ แววรั ต น ชํ า นาญภั ก ดี (2543)
กล า วว า การรั บ รู
ความสามารถของตนเองในระดับสูงกวาระดับความสามารถที่ตนเองมีอยูจริงเล็กนอยถือวาเปน
ระดับของการรรับรูความสามารถที่เหมาะสมมากที่สุด เนื่องจากการรับรูความสามารถระดับสูงจะ
สงผลใหบุคคลเกิดความทาทายที่จะกระทํา มีความพยายาม ไมทอถอยแมพบกับอุปสรรค เอาใจใส
ตองาน และตองการความสําเร็จสูง ซึ่งเปนคุณสมบัติที่จะสนับสนุนใหเกิดประสิทธิภาพในการ
ทํางานหรือแสดงพฤติกรรมไดทั้งสิ้น ดังนั้นการประเมินตนเองของผูบังคับบัญชาตอความสามารถ
ในการสื่อสารจึงไมเกินเลยจากความเปนจริงที่สามารถปฏิบัติได และเนื่องจากการประเมินตนเอง
ของผูบังคับบัญชาและการประเมินของผูใตบังคับบัญชาในงานวิจัยครั้งนี้ เปนการประเมินระดับ
การรับรูซึ่งอยูในชวงการเริ่มใชวัฒนธรรมองคกร (THE BEST) ซึ่งอาจจะมีผลทําใหการประเมิน
ตนเองของผูบังคับบัญชาตอความสามารถในการสื่อสารมีระดับสูงกวาในชวงกอนการปรับเปลี่ยน
วั ฒ นธรรมองค ก ร ซึ่ ง จากการสั ม ภาษณ ผู บั ง คั บ บั ญ ชาเพิ่ ม เติ ม พบว า ผู บั ง คั บ บั ญ ชาต อ งมี ก าร
เปลี่ยนแปลงพฤติ กรรมทั้ง การทํางานและการสื่อสารขอมูลข าวสารคือปริมาณการสื่อสารกั บ
ผูใตบังคับบัญชามีจํานวนเพิ่มมากขึ้น และเปนการสื่อสารแบบไมเปนทางการ เมื่อมีขาวสารที่ได
จากการประชุมจะมีการแจงผูใตบังคับบัญชาใหทราบโดยเร็วและถูกตองมากที่สุด นอกจากนี้ ยัง
เปดโอกาสใหผูใตบังคับบัญชามีการเสนอแนะความคิดเห็น เขามาปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนความรู
ระหวางผูบังคับบัญชากับผูใตบังคับบัญชามากขึ้น สรางพฤติกรรมการกลาคิด กลาพูดและกลา
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แสดงออกในสิ่งที่ตนเองรูและนํามาพัฒนาเพื่อปรับปรุงงานของหนวยงานใหดีขึ้น และในสวนของ
ผูใตบังคับบัญชาเองก็ยอมรับวา การสื่อสารของผูบังคับบัญชาเปลี่ยนไป คือ ปริมาณการ สื่อสาร
ในเรื่องตางๆ โดยเฉพาะในเรื่องงานมีมากขึ้น รวดเร็วและถูกตองกวาเมื่อกอน ผูบังคับบัญชาเปด
โอกาสใหแสดงความคิดเห็น พูดไดมากขึ้น มีการรับฟงขอคิดเห็นตางๆ รวมทั้งการ แลกเปลี่ยน
ความรูระหวางตนเองกับผูบังคับบัญชาเพิ่มขึ้น
ดั ง นั้ น ถ า องค ก รสามารถพั ฒ นาความสามารถในการสื่ อ สารของผู บั ง คั บ บั ญ ชา และ
สามารถประเมินความสามารถในการสื่อสารของผูบังคับบัญชาใหมีความใกลเคียงกันไดทั้งระดับ
ผูบังคับบัญชาประเมินตนเองและระดับผูใตบังคับบัญชาที่ประเมินผูบังคับบัญชา ยอมแสดงวาการ
พัฒนาความสามารถในการสื่อสารของผูบังคับบัญชาประสบผลสําเร็จ ซึ่งผลจากการเปรียบเทียบ
ระดับการรับรูของผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชาของแตละบริษัทในตารางที่ 4.48 นั้น ถาในแต
ละบริษัทนําไปพิจารณาเปนขอมูลเบื้องตนในการวางแผนปรับปรุงความสามารถในการสื่อสารของ
ผูบังคับบัญชาในกลุมดรรชนีที่ยังเกิดความแตกตางกัน และทําใหระดับการรับรูความสามารถของ
ทั้ง 2 ฝายไมเกิดความแตกตางกัน ก็จะทําใหการสื่อสารเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งการสื่อสารเพื่อการทํางานระหวางผูบังคับบัญชาและผูใตบงั คับบัญชาจะประสบผลสําเร็จและมี
ประสิทธิภาพในการทํางานมากที่สุด
จากผลการศึ ก ษาครั้ ง นี้ ทํ า ให เ ราสามารถเห็ น ภาพรวมของระดั บ การรั บ รู ต นเองของ
ผู บั ง คั บ บั ญ ชาและระดั บ การรั บ รู ข องผู ใ ต บั ง คั บ บั ญ ชาต อ ความสามารถในการสื่ อ สารของ
ผูบังคับบัญชาในกลุมธุรกิจจัดจําหนาย เครือซิเมนตไทย ซึ่งผลการวิจัยครั้งนี้สามารถเปนสวนใน
การสงเสริมการสรางความสามารถในการสื่อสารของผูบังคับบัญชาเพื่อเปนปจจัยในการสนับสนุน
นโยบายการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรม (THE BEST) ไดอีกทางหนึ่ง สําหรับในสวนตอไปผูวิจัยจะได
ใหขอจํากัดและขอเสนอแนะในงานวิจัยดังนี้
ขอจํากัดและขอเสนอแนะ
1. ในการศึกษาครั้งนี้กลุมตัวอยางผูบังคับบัญชามีจํานวนนอยเกินไปและยังไมครอบคลุม
ในกลุ มธุรกิ จ จั ด จํ า หน าย เครือซิเ มนตไ ทยทั้ งหมด ดังนั้ นการศึ ก ษาในอนาคตจึงควรเพิ่ม กลุม
ตัวอยางทั้งที่อยูในเขตกรุงเทพมหานครและตางจังหวัด เพื่อใหขอมูลมีความนาเชื่อถือมากยิ่งขึ้น
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2. ในการศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยเก็บขอมูลในชวงที่มีการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองคกร ทําให
งานวิจัยครั้งนี้ทราบเพียงระดับการรับรูความสามารถในการสื่อสารของผูบังคับบัญชา ในชวงที่มี
การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองคกรไปแลว แตไมทราบถึงระดับการรับรูความสามารถในการสื่อสาร
ของผูบังคับบัญชากอนการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองคกร ดังนั้นจึงไมมีขอมูลเปรียบเทียบใหเห็น
ในงานวิจัยฉบับนี้ ซึ่งในการศึกษาในอนาคตกับองคกรอื่นๆ ถาสามารถศึกษาเปรียบเทียบกอนและ
หลังการปรับเปลี่ยนองคกรได จะทําใหเห็นภาพไดชัดเจนขึ้นวาเมื่อมีปจจัยแวดลอมเปลี่ยนไป
ระดับการรับรูความสามารถในการสื่อสารจะเปลี่ยนแปลงตามไปดวยหรือไม อยางไร
3. ในการศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาระดับการรับรูเฉพาะในกลุมธุรกิจจัดจําหนายเทานั้นยัง
ไม ค รอบคลุ ม ทั้ ง องค ก รของเครื อ ซิ เ มนต ไ ทย ดั ง นั้ น จึ ง ควรมี ก ารศึ ก ษาต อ ยอดในประเด็ น ที่
นาสนใจ เชน การศึกษาเปรียบเทียบระหวางกลุมอื่นๆ ในเครือซิเมนตไทย หรือเปรียบเทียบระหวาง
องค ก รอื่ น ๆ เพราะแต ล ะกลุ ม หรื อ แต ล ะองค ก รนั้ น จะมี ลั ก ษณะของระดั บ การรั บ รู
ความสามารถในการสื่อสารระดับบุคคล แตกตางกันออกไป
4.
การศึ ก ษานี้เ ปน การศึก ษาเพี ย งระดั บการรั บรูค วามสามารถในการสื่ อ สารของ
ผู บั ง คั บ บั ญ ชาที่ เ ป น จริ ง เท า นั้ น แต มิ ไ ด ศึ ก ษาถึ ง ความคาดหวั ง ของผู บั ง คั บ บั ญ ชาและ
ผูใตบังคับบัญชาวา ตองการใหความสามารถในการสื่อสารในระดับผูบังคับบัญชาเปนอยางไร
ดังนั้นจึงควรมี
การศึกษาเปรียบเทียบระดับการรับรูตนเองของผูบังคับบัญชาและระดับการ
รับรูของผูใตบังคับบัญชาตอความสามารถในการสื่อสารของผูบังคับบัญชาตามที่เปนจริงและตามที่
คาดวังหรือ ควรจะเปน วาตางกันหรือไม อยางไร
5. การศึกษานี้เปนการศึกษาในผูบังคับบัญชาระดับตนที่มองตนเองในฐานะผูบังคับบัญชา
ซึ่งในอนาคตควรจะมีการศึกษาในประเด็นของระดับการรับรูความสามารถในการสื่อสารของ
ผู บั ง คั บ บั ญ ชาระดั บ กลาง ระหว า งการตอบในฐานะผู บั ง คั บ บั ญ ชา และการตอบในฐานะ
ผูใตบังคับบัญชา เพื่อดูวา ระดับการรับรูความสามารถในการสื่อสารแตกตางกันหรือไม อยางไร
เมื่อมีฐานะการตอบที่แตกตางกัน
6. การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาเพียงระดับการรับรูของผูใตบังคับบัญชาชายและหญิง ตอ
ความสามารถในการสื่อสารของผูบังคับบัญชาในภาพรวมเทานั้น ซึ่งในอนาคตควรมีการศึกษา
ระดั บ การรั บ รู ข องผู ใ ต บั ง คั บ บั ญ ชาชายและหญิ ง จะรั บ รู ค วามสามารถในการสื่ อ สารของ
ผูบังคับบัญชาชายและหญิงตางกันหรือไม อยางไร
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7. การศึกษานี้เปนการศึกษาในระดับบุคคลเทานั้น ซึ่งในอนาคตอาจจะมีการศึกษาประเด็น
การรับรูความสามารถในการสื่อสารระดับกลุม และระดับองคกรตอไป เพื่อดูวา การ สื่อสารใน
ระดับกลุมและระดับองคกรนั้น ผูบังคับบัญชามีระดับการรับรูความสามารถในการ สื่อสาร
แตกตางกับในระดับบุคคลหรือไม อยางไร
ขอเสนอแนะในการพัฒนาการสื่อสารในองคกร
1.
ผลการวิ จั ย เกี่ ย วกั บ ระดั บ การรั บ รู ข องผู บั ง คั บ บั ญ ชาและผู ใ ต บั ง คั บ บั ญ ชาต อ
ความสามารถในการสื่อสารของผูบังคับบัญชา เฉพาะในกลุมธุรกิจจัดจําหนาย เครือซิเมนตไทยนี้
สามารถนําไปพัฒนาเปนแบบทดสอบสําหรับวัดความสามารถในการสื่อสารของผูบังคับบัญชา เพื่อ
เปนแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการสื่อสารของผูบงั คับบัญชาใหดียิ่งขึ้นตอไป
2. สามารถนําผลการวิจัยครั้งนี้ไปประกอบการวางแผนในการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรม
องคกรที่กํ าลั ง เกิด ขึ้น ในดานการสื่อสารระหวางผู บังคั บบั ญชาและผู ใ ตบั งคับบัญชา เชน การ
ฝกอบรมเพิ่มเติมทักษะบางอยางในการสื่อสารขอมูล เพื่อใหการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองคกรนี้
ไปสูเปาหมายไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อีกทั้งเปนการพัฒนาขีดความสามารถ
ในการสื่อสารของผูบังคับบัญชาใหดียิ่งขึ้นตอไป
3. จากผลการวิจัยที่ผูบังคับบัญชามีระดับการรับรูความสามารถในการสื่อสารของตนเอง
สูงกวาที่ผูใตบังคับบัญชารับรูความสามารถในการสื่อสารของผูบังคับบัญชานั้น องคกรควรมีการ
ทบทวนการรั บ รู ค วามสามารถในการสื่ อ สารของผู บั ง คั บ บั ญ ชา ทั้ ง การประเมิ น ตนเองของ
ผูบังคับบัญชาและการประเมินของผูใตบังคับบัญชาวามีปจจัยหรือสาเหตุใด ที่ทําใหมุมมองในการ
รับรูของทั้ง 2 ฝาย แตกตางกัน
4. ระดับการรับรูความสามารถในการสื่อสารของผูบังคับบัญชา ระหวางผูบังคับบัญชารับรู
ตนเองและผูใตบังคับบัญชารับรูผูบังคับบัญชา ทั้ง 16 กลุมดรรชนีจะมีความแตกตางกันไปใน แต
ละบริ ษั ท ดั ง นั้ น ถ า แต ล ะบริ ษั ท สามารถนํ า กลุ ม ดรรชนี ที่ ผู บั ง คั บ บั ญ ชารั บ รู ต นเองกั บ
ผู ใ ต บั ง คั บ บัญ ชารั บ รู ผูบั ง คั บบั ญ ชา ที่ แ ตกต า งกั น นี้ ไปประยุก ต ใ ช ใ นการวางแผนเพื่ อพั ฒ นา
ศั ก ยภาพความสามารถในการสื่ อ สารของผู บั ง คั บ บั ญ ชาในแต ล ะบริ ษั ท ต อ ไป จะทํ า ให
พฤติกรรมการสื่อสารในการทํางานระหวางกันเกิดประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
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บริษัทในกลุม ธุรกิจจัดจําหนาย เครือซิเมนตไทย
บริษัทคาวัสดุซิเมนตไทย จํากัด (CDC)
บริษั ท คาวัสดุ ซิเ มนต ไ ทย จํ ากัด เปน บริ ษั ทลูกของเครือ ซิ เ มนตไทย ถู ก จั ด ตั้ งขึ้น ตาม
แผนการปรับโครงสรางของเครือซิเมนตไทยป 2541 เพื่อทําหนาที่เปน Holding Company ที่ดูแล
กลุมธุรกิจจัดจําหนาย โดยถือหุนในธุรกิจการตลาด การจัดจําหนาย และการกระจายสินคาทั้งใน
และตางประเทศ สําหรับวัสดุกอสรางและเคหะภัณฑ โดยมีบริษัทในกลุมที่ถือหุนทางตรง ไดแก
บริษัท ซิเมนตไทยการตลาด จํากัด ซึ่งดูแลธุรกิจการจัดจําหนายในประเทศ บริษัท ซิเมนตไทยโลจิ
สติกส จํากัด ซึ่งดูแลธุรกิจการกระจายสินคา และ บริษัท คาสากลซิเมนตไทย จํากัด ซึ่งดูแลธุรกิจ
การคาระหวางประเทศและเครือขายการจําหนายสินคาในประเทศเพื่อนบาน นอกจากนั้น ยังถือหุน
ทางอ อ มในธุรกิ จ ทา เรื ออีก ดว ย บริษัทมี น โยบายหลั ก ในการสรางระบบการจั ด จํา หน าย และ
กระจายสินคา ที่สามารถตอบสนองความตองการของลูกคาไดอยางถูกตอง และรวดเร็ว ทั้งนี้ การที่
บริษัทมีหุนในธุรกิจตางๆ ทําใหสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาไดอยางครบวงจร
รางวัลแหงคุณภาพและความภาคภูมิใจ:
นายจางดีเดนแหงเอเชีย ป 2544 เมื่อเดือนกันยายน 2544 รางวัลนี้เปนเครื่องบงชี้วาบริษัทมี
ความใสใจในเรื่องพนักงาน และในมุมมองของพนักงานก็เห็นวาบริษัทใหความสนใจพนักงาน
เชนกัน และมีความพอใจในการบริหารงานของบริษัทอยูในระดับหนึ่งการไดรับรางวัลนี้จะเปน
การดึงดูดใหบุคคลภายนอกสนใจจะมารวมงานกับบริษัทมากขึ้น ในอนาคตการรับสมัครพนักงาน
จะมีผูมาใหคัดเลือกมากขึ้น

บริษัทซิเมนตไทยการตลาด จํากัด (CSM)
บริษัทซิเมนตไทยการตลาด จํากัด จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2542 เพื่อรับโอนธุรกิจจัด
จําหนายภายในประเทศ จากบริษัทปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน) ตามนโยบายการปรับโครงสราง
ธุรกิจ บริษัทฯ เปนผูเชี่ยวชาญดานการตลาดและการจัดจําหนายวัสดุกอสรางและเคหะภัณฑใน
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ประเทศ ซึ่งวางรากฐานการจัดจําหนายสินคามายาวนาน ดวยเครือขายที่แข็งแกรง ครอบคลุมพื้นที่
ทั่วประเทศ ประกอบดวยผูแทนจําหนายกวา 550 ราย รานคาชวงกวา 2,000 ราย และราน ซิเมนต
ไทยโฮมมารทกวา 300 แหง พรอมดวยสินคาที่หลากหลายกวา 50,000 รายการจากผูผลิตทั้งในและ
นอกเครือซิเมนตไทย เพื่อใหสามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภคอยางทั่วถึงทุกกลุม
นอกจากนั้น เพื่อเพิ่มศักยภาพในการใหบริการแกคูคาและลูกคา บริษัทฯ ไดนําเครือขาย
คอมพิวเตอรอันทันสมัยมาเชื่อมโยงขอมูลระหวางบริษัทฯ กับผูผลิต หนวยงานที่เกี่ยวของ รวมทั้ง
ผูแทนจําหนายกวา 550 รายทั่วประเทศ เพื่อประสานการดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพดวย
เครือขายอินเตอรเนต (E-commerce) ในรูปแบบ Business-to-Business ที่พรอมจะขยายขอบเขตการ
จัดจําหนายสินคาเพิ่มเติมโดยไรขีดจํากัด มีสินคาและบริการที่สําคัญ เชน แบบหลอเสาคอนกรีต
ทอและขอตอพีวีซี คอนกรีตมวลเบา
บริษัทซิเมนตไทยการคาปลีก จํากัด (CRC)
บริษัทซิเมนตไทยการคาปลีก จํากัด ดําเนินธุรกิจจัดจําหนายสินคาเกี่ยวกับบาน และเคหะ
ภัณฑ ผานชองทางการขาย ของรานคาวัสดุกอสราง ที่เปนตัวแทนจําหนาย ของเครือซิเมนตไทย
และรานลูกขาย ภายใตชื่อ รานซิเมนตไทยโฮมมารท โดยบริษัทฯ ไดใหการสนับสนุน และพัฒนา
รานลูกขาย เพื่อสนองความตองการ ของผูบริโภคขั้นสุดทาย รวมถึงบริษัทฯ เปนผูคาปลีก สินคา
เคหะภัณฑ ตกแตง วัสดุกอสราง และ บริการเกี่ยวกับที่อยูอาศัย ทั้งนี้ ไดกําหนดวิสัยทัศนวา จะเปน
ผูนํา ที่มียอดขาย เปนอันดับหนึ่ง ในธุรกิจการคาปลีก ในประเทศไทย ที่ใหบริการเกี่ยวกับที่อยู
อาศัย ในสินคาเคหะภัณฑ ตกแตง และ วัสดุกอสราง
บริษัทซิเมนตไทย โลจิสติกส จํากัด (CTL)
บริษัทซิเมนตไทยโลจิสติกส จํากัด บริษัทในกลุมจัดจําหนาย เครือซิเมนตไทย เปนบริษัท
ใหบริการการกระจายสินคา การขนสงทั้งในประเทศ และระหวางประเทศในการสงออกและนําเขา
สินคา ฝายปฏิบัติการของ บริษัทปูนซิเมนตไทย ทําหนาที่กระจายสินคา ดวยประสบการณ และ
ความเชี่ยวชาญที่ ยาวนานกวา 70 ป จากการปรับโครงสรางของเครือฯ ในป 2542 จึงไดตั้งเปน
บริษัทซิเมนตไทยโลจิสติกส เพื่อทําหนาที่ดูแล และบริหารการกระจายสินคาอยางเต็มรูปแบบ
บริษัทซิเมนตไทยโลจิสติกส คือมิติใหมแหงการดําเนินธุรกิจการจัดสงและบริหารคลังสินคาที่
ทันสมัยถูกตอง รวดเร็ว ดวยเครือขายผูประกอบการขนสง สามารถกระจายสินคาใหกับรานคาปลีก
รานคาสงโรงงาน และโครงการตางๆ ไดครอบคลุมทั่วประเทศ รวมทั้งสามารถกระจายสินคาสู
ชายแดนและสงออก สินคาสูตลาดสากล สนองตอบความตองการของลูกคาที่ใชบริการแตละกลุม
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อยางครบถวนตรงเวลา ดวยการบริหารการขนถาย เสนทางขนสง คลังสินคา และจุดกระจายสินคา
อยางเปนระบบ โดยมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยเชื่อมโยงการปฏิบัติการอยางทั่วถึง
บริการการกระจายสินคาของบริษัทฯ จึงไดรับการยอมรับและไววางใจจากลูกคามาเปนเวลาชานาน
มีสินคาและบริการที่สําคัญ เชน การจัดสงสินคา การบริหารคลังสินคา การบริการดานการกระจาย
สินคาครบวงจร
บริษัทคาสากลซิเมนตไทย จํากัด (SCT)
บริษัท คาสากลซิเมนตไทย จํากัด บริษัทในกลุมจัดจําหนายเครือซิเมนตไทย เปนบริษัท
การคาระหวางประเทศ กอตั้งขึ้นเมื่อป พ.ศ. 2521 เปนบริษัทแรกที่ไดรับการสงเสริมจาก
คณะกรรมการส ง เสริ ม การลงทุ น เพื่ อใหมีบ ทบาทในการแกไ ขการเสี ย ดุล การค า ของประเทศ
นับตั้งแตนั้นเปนตนมา บริษัทฯ เติบโตอยางไมหยุดยั้ง และกาวสูการเปนบริษัทการคาระหวาง
ประเทศชั้นนํา ที่มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจการคาระหวางประเทศสูงสุดบริษัทหนึ่งในกลุมอาเซียน
มีสินคาและบริการที่สําคัญ เชน กระดาษและเยื่อกระดาษ ผลิตภัณฑซีเมนต ผลิตภัณฑวัสดุกอสราง
รางวัลแหงคุณภาพและความภาคภูมิใจ:
- ไดรับการรับรองระบบการบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐานเลขที่ ISO 9001:2000
สําหรับขอบขาย การจัดหา นําเขา และสงออกสินคาโดยตรง รวมทั้งใหบริการนําเขาสินคาเพื่อสง
มอบใหกับลูกคา
- ไดรับการจัดระดับใหเปนตัวแทนออกของรับอนุญาตระดับพิเศษจากกรมศุลกากร
- ผูประกอบการคาระหวางประเทศระดับบัตรทอง (Gold Card) จากกรมศุลากากร
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CDC Change Plan
แผนงานเพื่อมุงสูวัฒนธรรม THE BEST ของกลุมธุรกิจจัดจําหนาย 14 แผนงานดังนี้
ดานธุรกิจ
1. Decentralize decision making คือ การปรับปรุงกระบวนการทํางาน และเพิ่มอํานาจการตัดสินใจ
ใหแกผูใตบังคับบัญชา
2. Value Chain คือ การปรับปรุงกระบวนการทํางานที่เกี่ยวเนื่องกันระหวางบริษัท ลดความซ้ําซอนใน
การทํางาน ดูแลผลประโยชนรวมที่ CDC จะไดรับเปนหลัก
3. Centralize information คือ การจัดระบบการรวบรวมขอมูลขาวสารดานธุรกิจและการตลาดเพื่อการ
ใชประโยชนรวมกัน
ดานพนักงาน
4. Competency คือ การกําหนดคุณลักษณะ ทักษะ ความรู ความสามารถ และพฤติกรรมการทํางาน
ของพนักงานสําหรับตําแหนงงานตางๆ เพื่อเปนแนวทางในการสรรหา ประเมินผล และพัฒนา
5. Performance management & Rewarding system คือ การปรับปรุงระบบการประเมินผล และระบบ
การใหผลตอบแทน
6. Career path คือ การจัดทําระบบความกาวหนาในสายอาชีพ
7. Career path for specialists คือ การจัดทําระบบความกาวหนาในสายอาชีพ สําหรับตําแหนงงานที่
ตองการความชํานาญเฉพาะดาน
8. Challenge employees คือ การสรางแรงจูงในการทํางาน โดยใหพนักงานไดทํางานที่ทาทาย
9. Hiring new people คือ พัฒนาระบบการสรรหาพนักงาน
10. Warm working atmosphere คือ การสรางบรรยากาศและสภาพแวดลอมที่ดีในการทํางาน เพื่อให
พนักงานทํางานอยางมีความสุข
11. Identity คือ การสรางภาพลักษณที่เปนอันหนึ่งอันเดียวกันของ CDC และใหพนักงานเกิดความ
ภาคภูมิใจที่ไดเปนพนักงาน CDC
12. Best practices คือ การสงเสริมใหมีการแลกเปลี่ยนความรู ประสบการณ และแนวปฏิบัติที่ดีระหวาง
พนักงานใน CDC
13. Communication คือ พัฒนาการสื่อสารภายในองคกรใหมีประสิทธิภาพจากระดับบนลงลางและจาก
ระดับลางสูบน
14. Skills for change agents คือ พัฒนาทักษะในการเปนผูนําการเปลี่ยนแปลงใหแกผูบังคับบัญชาใน
หนวยงาน

จํานวนประชากรที่ใชในการศึกษาของกลุมธุรกิจจัดจําหนวย เครือซิเมนตไทย ในเขตกรุงเทพมหานคร (ณ 1 ม.ค.46)
กลุมธุรกิจจัดจําหนาย เครือซิเมนตไทย
คาวัสดุซิเมนตไทย

ซิเมนตไทยการตลาด

ซิเมนตไทยการคาปลีก

ซิเมนตไทยโลจิสติกส

คาสากลซิเมนตไทย

งานอาคาร (1 : 4)

การตลาดคาปลีก (1 : 5)

บริหารการจัดสง (1 : 14)

การคาซีเมนต (1 : 20)

ผ.สินเชื่อผูแทนจําหนาย (1 : 7)

งานที่อยูอาศัย (1 : 4)

บริการขาย (1 : 27)

วางแผนกระจายสินคา (1 : 7)

สินคาทั่วไป (1 : 7)

สวัสดิการและพนักงานสัมพันธ (1 :

งานราชการ (1 : 4)

พัฒนาเครือขายผูแทนจําหนาย(1 :

จัดสงสินคาคอนเทนเนอร (1 : 5)

ผ.จัดหาระวาง (1 : 14)

งานสถาปนิกและมัณฑนากร (1 :

พัฒนาการตลาด (1 : 5)

จัดสงสินคาเทกอง (1 : 4)

ผลิตภัณฑเหล็ก (1 : 6)

โฆษณา (1 : 4)

จัดตั้งและออกแบบ (1 : 6)

ผ.พิธีการนําเขา (1 : 8)

ผลิตภัณฑกอสราง (1 : 14)

สื่อโฆษณาและวิจัย (1 : 6)

พัฒนาธุรกิจ (1 : 11)

ผ.พิธีการสงออก (1 : 11)

ผลิตภัณฑพลาสติกและเคมี (1 :

ผ.สิทธิประโยชนและประกันภัย (1 :

ผลิตภัณฑอะลูมิเนียม (1 : 5)

สํานักงานสงเสริมคุณภาพ (1 : 4)

ผลิตภัณฑเยื่อและกระดาษ (1 :

รวม (3 : 27)

ออกแบบ (1 : 6)
สงเสริมการขาย (1 : 5)
สินคาซิเมนต (1 : 8)

รวม (6 : 58)

รวม (8 : 62)

สินคาอุตสาหกรรม (1 : 8)

สินคาพิเศษ (1 : 9)

สินคาพลังงาน (1 : 7)

สินคาหลังคาและฝา (1 : 7)

จัดหาตางประเทศ (1 : 13)

สินคาใหม (1 : 9)

ผ.บริหารเงินทุนหมุนเวียน (1 :

วิเคราะหและขอมูล (1 : 7)

ผ.ควบคุมสินเชื่อ (1 : 4)

พัฒนาลูกคา (1 : 4)

ผ.เอกสารนําเขา (1 : 9)

ศูนยบริการผูแทนจําหนาย (1 :

ผ.เอกสารสงออก 1 (1 : 12)

รวม (15 : 116)

หมายเหตุ (ผูบังคับบัญชา : ผูใตบังคับบัญชา) = (1 : ….)

ผ.เอกสารสงออก 2 (1 : 12)
รวม (16 : 144)

ภาคผนวก ค

ผ.สินเชื่อขายตรง (1 : 16)
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ภาคผนวก ง
แบบสอบถามนํารอง
เรื่อง การรับรูของผูบ ังคับบัญชาและผูใตบงั คับบัญชาตอความสามารถในการสื่อสาร
ของผูบ ังคับบัญชา เฉพาะในกลุมธุรกิจจัดจําหนาย เครือซิเมนตไทย

ขอมูลสวนบุคคล
คําชี้แจง โปรดตอบขอมูลเกี่ยวกับตัวทาน โดยทําเครื่องหมาย 9 และ/หรือเติมขอความ
ตามความเปนจริงในชองที่จดั ไวให
1. เพศ

 ชาย

 หญิง

2. อายุ…………………..ป
3. เปนพนักงานระดับ

 จัดการ

 บังคับบัญชา

 ปฏิบัติการ

4. วุฒิการศึกษาสูงสุดของทาน…………………………………………………………
5. สวนหรือแผนกที่ทานปฏิบัติงานอยู…
 ……………………………………………….
6. ตําแหนงงานของทาน………………………………………………………………..
7. บริษัทที่สังกัด

 คาวัสดุซิเมนตไทย

 ซิเมนตไทยการตลาด

 ซิเมนตไทยการคาปลีก

 ซิเมนตไทยโลจิสติกส

 คาสากลซิเมนตไทย
8. จํานวนผูรวมงานในหนวยงาน(สวน/แผนก) ที่ทานสังกัด (รวมตัวทาน)………………
คน
9. ระยะเวลาการทํางานในบริษัทที่ทานสังกัด……………………………………ป
10. ระยะเวลาการทํางานในตําแหนงปจจุบัน…………………………ป
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ความสามารถในการสื่อสารของผูบังคับบัญชา (สําหรับผูบังคับบัญชา)
คําชี้แจง โปรดแสดงความคิดเห็นในแตละขอดังตอไปนี้
1. ทานคิดวาความสามารถในการสื่อสารของผูบังคับบัญชาควรเปนอยางไร
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
2. ทานคิดวาความสามารถในการสื่อสารของผูบังคับบัญชาลักษณะใดที่มีความจําเปนอยางมาก
ในหนวยงานของทานซึ่งแตกตางจากหนวยงานอื่นๆ
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
3. ปญหาที่เกิดขึ้นในการสื่อสารระหวางตัวทานกับผูใ ตบังคับบัญชาของทานมีหรือไม อยางไร
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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ความสามารถในการสื่อสารของผูบังคับบัญชา (สําหรับผูใตบังคับบัญชา)
คําชี้แจง โปรดแสดงความคิดเห็นในแตละขอดังตอไปนี้
1. ทานคิดวาความสามารถในการสื่อสารของผูบังคับบัญชาควรเปนอยางไร
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
2. ทานคิดวาความสามารถในการสื่อสารของผูบังคับบัญชาลักษณะใดที่มีความจําเปนอยางมาก
ในหนวยงานของทานซึ่งแตกตางจากหนวยงานอื่นๆ
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
3. ปญหาที่เกิดขึ้นในการสื่อสารระหวางตัวทานกับผูบังคับบัญชาของทานมีหรือไม อยางไร
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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ดรรชนีชี้วัดความสามารถในการสื่อสารของผูบังคับบัญชา
คําชี้แจง ขอความทั้ง 80 ขอตอไปนี้ เปนขอความเชิงพฤติกรรม ขอใหทานโปรดแสดงความคิดเห็น
โดยการทําเครือ่ งหมาย 9 ในชองที่ทานเห็นวาเหมาะสมที่จะเปนดรรชนีชี้วัดความสามารถใน
การสื่อสารของผูบังคับบัญชา และโปรดแสดงความคิดเห็นหากทานเห็นวา พฤติกรรมใดไม
เหมาะสมที่จะเปนดรรชนีชี้วดั ความสามารถในการสื่อสารของผูบังคับบัญชา
ขอ
พฤติกรรมการสื่อสารของผูบงั คับบัญชา
เหมาะ
ที่
สม
1 สื่อสารกฎ ระเบียบ และขอบังคับของหนวยงานและ
องคกรใหบุคคลในหนวยงานทราบอยางถูกตองและ
ชัดเจน
2 สามารถถายทอดขอมูลขาวสารใหผูใตบังคับบัญชาได
ทราบอยางเขาใจ
3 เปดโอกาสใหผูใตบังคับบัญชาไดเขามาปรึกษาหารือถึง
ปญหาในงานที่ทํา
4 สอบถามความคืบหนาของงานที่มอบหมายเปนระยะๆ
5 พูดใหเห็นคุณคาและความสําคัญของงาน
6 มีการประชุมปรึกษาหารือกันอยูเสมอ
7 สรางความสัมพันธอันดีกับบุคคลนอกหนวยงาน
8 พูดใหเกิดความเขาใจและมีทัศนคติที่ดีตอองคกร
9 รับฟงขอมูลตางๆ ที่ไดรับการถายทอดอยางตั้งใจ
10 สื่อสารเพื่อความเขาใจและใสใจกับบุคคลในหนวยงาน
เมื่อเกิดปญหา
11 มีการพูดคุยในการประชุมอยางเปนกันเอง
12 สื่อสารไดตรงกับความตองการของบุคคลในหนวยงาน
13 รูวาตองสื่อสารมากนอยเพียงใดกับผูใตบังคับบัญชาแต
ละคน
14 เขียนบันทึกไดตรงตามวัตถุประสงคที่ตองการจะสื่อสาร
15 ใชถอยคําในการสรางความรูสึกที่ดีกับผูใตบังคับบัญชา
16 แสดงความเคารพตอบุคคลตามลําดับสายการบังคับ
บัญชา

ไมเหมาะสม เพราะ
(โปรดแสดงความคิดเห็น)
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ขอ
พฤติกรรมการสื่อสารของผูบงั คับบัญชา
เหมาะ
ที่
สม
17 ใหคําแนะนํากับผูใตบังคับบัญชาเพื่อใหงานสมบูรณ
ยิ่งขึ้น
18 สามารถสื่อสารวิสัยทัศน นโยบาย และกลยุทธ ของ
องคกรไดอยางชัดเจนและถูกตอง
19 ประยุกตใชขอมูลเพื่อใหเกิดการพัฒนากับหนวยงานของ
ตนเอง
20 สื่อสารการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึน้ ในหนวนงานให
ผูใตบังคับบัญชาทราบ
21 สรางความสัมพันธอันดีกับบุคคลในหนวยงาน
22 มีการแลกเปลีย่ นขอมูลขาวสารระหวางกันเพื่อใหการ
ปฏิบัติงานเปนไปอยางถูกตองและชัดเจน
23 มีการสรุปประเด็นเพื่อความเขาใจที่ตรงกันกอนปดการ
ประชุม
24 ทําความเขาใจในสิ่งที่ไดรับฟงใหตรงกับขอมูลที่ไดรับ
การถายทอดมา
25 ใหและรับขอมูลในการแกไขปรับปรุงงานรวมกัน
26 พูดใหยอมรับความคิดของตนดวยความเขาใจ
27 ไมโตแยงแสดงเหตุผลระหวางการรับฟงขอมูล
28 เขียนบันทึกหรือรายงานตามลําดับขั้นตอนไมวกไปวน
มา
29 สื่อสารขอมูลที่อาจมีผลกระทบตอหนวยงานของตนให
ผูใตบังคับบัญชาไดทราบ
30 มีการเขียนบันทึกแจงบุคคลที่เกี่ยวของ อยางเปนทางการ
ในกรณีที่ออกปฏิบัติงานภายนอก
31 อธิบายงานใหผูใตบังคับบัญชาไดรับทราบอยางถูกตอง
และชัดเจน
32 ใหคําปรึกษาเรื่องงานและเรือ่ งทั่วๆ ไปในองคกรกับ
ผูใตบังคับบัญชาได

ไมเหมาะสม เพราะ
(โปรดแสดงความคิดเห็น)
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ขอ
พฤติกรรมการสื่อสารของผูบงั คับบัญชา
เหมาะ
ที่
สม
33 มีเทคนิคการสื่อสารเพื่อเปนแบบอยางกับ
ผูใตบังคับบัญชา
34 เสนอความชวยเหลืออยางเต็มใจใหผูใตบังคับบัญชา
35 ประเมินสถานการณ ความเสี่ยง ผลไดและผลเสียที่
อาจจะเกิดขึ้นกับหนวยงานของตนไดอยางถูกตอง
36 รับผิดชอบในสิ่งที่ไดสัญญากับบุคคลตางๆ ไว
37 มอบหมายงานที่นาสนใจและทาทายความสามารถ
ผูใตบังคับบัญชา
38 สื่อสารอยางตรงไปตรงมาโดยไมใชอคติสวนตัวในการ
ทํางาน
39 พูดเพื่อกอใหเกิดความคิดสรางสรรคใหมๆ ในการ
ทํางาน
40 ทราบแหลงขอมูลและสามารถแนะนําผูใตบังคับบัญชา
ไดวาจะสามารถหาขอมูลไดจากแหลงใด
41 ออกเสียงถอยคําไดอยางถูกตองและชัดเจนไมกอใหเกิด
ความเขาใจผิด
42 พูดจาหรือสนทนาดวยความสุภาพออนโยน
43 ไมนําขอมูลที่เปนความลับสวนบุคคลมาเปดเผยโดย
ไมไดรับการยินยอม
44 ใหคําแนะนําที่เปนประโยชนในการอยูรวมกันในองคกร
45 พูดขยายความใหชัดเจนในประเด็นที่คลุมเครือ
46 ฟงเรื่องตางๆ ไดอยางตอเนือ่ งโดยไมแสดงอาการเบื่อ
หนาย
47 ใชสื่อและอุปกรณประกอบการนําเสนอไดอยาง
เหมาะสม
48 ถายทอดนโยบายการปรับเปลี่ยนองคกรให
ผูใตบังคับบัญชาทราบอยางเขาใจ
49 สามารถเขาสังคมกับบุคคลทุกระดับในองคกร

ไมเหมาะสม เพราะ
(โปรดแสดงความคิดเห็น)
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ขอ
พฤติกรรมการสื่อสารของผูบงั คับบัญชา
เหมาะ
ที่
สม
50 สรางความรูสึกไววางใจใหผูใตบังคับบัญชาในการ
ทํางานรวมกัน
51 สื่อสารเพื่อสรางความสามัคคีใหเกิดขึ้นทั้งในและนอก
หนวยงาน
52 ใชถอยคําที่กระชับ เขาใจงายและตรงตามความหมาย
53 เสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในทาง
สรางสรร ในการนําเสนอของตนเองและผูอ ื่น
54 รูจักเลือกใชคาํ พูดและวิธีในการพูดไดเหมาะสมแก
บุคคล เวลาและสถานที่ตางๆ กัน
55 สรางความรูสึกใหผูใตบังคับบัญชาเปนสวนหนึ่งของ
องคกร
56 สามารถหยิบยกประเด็นสําคัญที่ไดรับฟงและนํามา
วิเคราะหไดอยางนาสนใจ
57 เขียนสั่งงานหรือมอบหมายงานดวยภาษาทีก่ ระชับ
58 รับสิ่งที่ไดสื่อสารมาและนํามาปฏิบัติในขอบขายที่
ตนเองและหนวยงานสามารถทําไดโดยไมกาวกาย
หนวยงานอืน่
59 ใหและรับขอมูลขาวสารกับผูใตบังคับบัญชา อยาง
ตรงไปตรงมาโดยไมบิดเบือนขอมูลนั้น
60 มีขอมูลประกอบในการพูดเพื่อใหเกิดการยอมรับ
61 มีเทคนิคสรางความนาสนใจในการนําเสนอ
62 สามารถสื่อสารขอบขายงานที่ตนเองและ
ผูใตบังคับบัญชารับผิดชอบ
63 ชี้แจงเปาหมายหรือประเด็นปญหาในการประชุมรวมกัน
แตละครั้ง
64 สามารถคิดวิเคราะหและแกปญหาที่เกิดขึน้ ไดอยาง
ถูกตองและเหมาะสม
65 ประชุมหรือพูดคุยเปนการเฉพาะเพื่อติดตามงาน
ประเมินผลงานและแกไขขอบกพรองที่เกิดขึ้นรวมกัน

ไมเหมาะสม เพราะ
(โปรดแสดงความคิดเห็น)
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ขอ
พฤติกรรมการสื่อสารของผูบงั คับบัญชา
เหมาะ
ที่
สม
66 สามารถสื่อสารภารกิจและเปาหมายของหนวยงานที่ตอง
ดําเนินการใหสําเร็จ
67 พูดเพื่อสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงานใหบรรลุ
เปาหมาย
68 ปรับตัวใหเขากับสถานการณทั้งในปจจุบนั และในชวงที่
มีการเปลี่ยนแปลง
69 รูจักควบคุมอารมณในการพูดติดตอสื่อสารกับบุคคล
ตางๆ ดวยความสุขุมคัมภีรภาพ
70 กําหนดตารางการประชุมและแจงใหทราบโดยทั่วกัน
71 สามารถนําเสนองานไดอยางกระชับและตรงประเด็น
72 สื่อสารแตกตางกันใหเหมาะสมกับอุปนิสัยของ
ผูใตบังคับบัญชาแตละคน
73 สื่อสารเพื่อใหเกิดความเขาใจกันกับบุคคลในหนวยงาน
74 รับคําชมดวยความจริงใจและไมเยอหยิ่งทนงตน
75 นําเสนออยางมีเหตุผลและทําใหผูอื่นยอมรับในสิ่งที่
นําเสนอนั้น
76 รูจุดออนและจุดแข็งของผูใตบังคับัญชาและมอบหมาย
งานตามความถนัดในแตละคน
77 เขาใจการแสดงออกของบุคคลทั้งในและนอกหนวยงาน
วาเขาตองการสิ่งใด
78 ใหความชวยเหลือและรวมมือกับหนวยงานอื่นดวยความ
ยินดีและเต็มใจ
79 ใชภาษาเขียนที่เขาใจงายและสามารถเขาใจไดตรงกัน
80 สามารถขอความชวยเหลือในเรื่องตางๆ จากหนวยงาน
อื่น

ไมเหมาะสม เพราะ
(โปรดแสดงความคิดเห็น)

ขอเสนอแนะเพิ่มเติม…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….………………
…………………………….…………………………………………………………………………
ขอขอบคุณในความรวมมืออันดียิ่งของทาน
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ภาคผนวก จ
แบบสอบถาม
เรื่อง การรับรูของผูบ ังคับบัญชาและผูใตบงั คับบัญชาตอความสามารถในการสื่อสาร
ของผูบ ังคับบัญชา เฉพาะในกลุมธุรกิจจัดจําหนาย เครือซิเมนตไทย
(สําหรับผูบงั คับบัญชา)

ขอมูลสวนบุคคล
คําชี้แจง โปรดตอบขอมูลเกี่ยวกับตัวทาน โดยทําเครื่องหมาย 9 และ/หรือเติมขอความ
ตามความเปนจริงในชองที่จดั ไวให
1. เพศ

 ชาย

 หญิง

2. อายุ…………………..ป
3. เปนพนักงานระดับ

 จัดการ

 บังคับบัญชา

 ปฏิบัติการ

4. วุฒิการศึกษาสูงสุดของทาน……………………………………………………………..
5. สวนหรือแผนกที่ทานปฏิบัติงาน
อยู………………………………………………………
6. ตําแหนงงานของทาน…………………………………………………………………….
7. บริษัทที่สังกัด

 คาวัสดุซิเมนตไทย

 ซิเมนตไทยการตลาด

 ซิเมนตไทยการคาปลีก

 ซิเมนตไทยโลจิสติกส

 คาสากลซิเมนตไทย
8. จํานวนผูรวมงานในหนวยงาน(สวน/แผนก) ที่ทานสังกัด (รวมตัวทาน)…………….คน
9. ระยะเวลาการทํางานในบริษัทที่ทานสังกัด……………………………………ป
10. ระยะเวลาการทํางานในตําแหนงปจจุบัน…………………………ป
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การรับรูตนเองเกี่ยวกับความสามารถในการสื่อสาร

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ทานสามารถสื่อสารกฎ ระเบียบ ขอบังคับของหนวยงานและองคกรให
บุคคลในหนวยงานทราบอยางถูกตองและชัดเจน
ทานสามารถถายทอดขอมูลขาวสารใหผูใตบังคับบัญชาไดทราบอยาง
เขาใจ
ทานเปดโอกาสใหผูใตบังคับบัญชาไดเขามาปรึกษาหารือถึงปญหาในงาน
ที่ทํา
ทานสอบถามความคืบหนาของงานที่มอบหมายใหผูบังคับบัญชา
รับผิดชอบเปนระยะๆ
ทานพูดใหผูใตบังคับบัญชาเห็นคุณคาและความสําคัญของงาน
ทานมีการประชุมปรึกษาหารือกับผูใตบังคับบัญชา อยูเสมอ
ทานสามารถสรางความสัมพันธอันดีกับบุคคลนอกหนวยงาน
ทานสามารถพูดใหผูใตบังคับบัญชาเกิดความเขาใจและมีทัศนคติที่ดีตอ
องคกร
ทานสามารถรับฟงขอมูลตางๆ จากการบอกเลาของผูบังคับบัญชาอยาง
ตั้งใจ
ทานสามารถสื่อสารกับผูใตบังคับบัญชาเพื่อใหเกิดความเขาใจและใสใจ
เมื่อเกิดปญหา
ทานพูดคุยในการประชุมอยางเปนกันเอง

มากที่สุด

มาก

นอย

ไมแนใจ
แตคิดวา…
นอยที่สุด

มากที่สุด

มาก

นอย

ขอ
ที่

พฤติกรรมการสื่อสารของตัวทาน
ในฐานะผูบังคับบัญชา

นอยที่สุด

(สําหรับผูบงั คับบัญชา)
คําชี้แจง แบบสอบถามนี้ประกอบดวยขอความที่แสดงถึงพฤติกรรมของผูบังคับบัญชาที่มี
ความสามารถในการสื่อสาร ขณะที่ทานอานและตอบแบบสอบถามฉบับนี้ ขอใหทานนึกถึงตัวทาน
เองในฐานะผูบ ังคับบัญชา และโปรดทําเครื่องหมาย 9 ในชองที่ทานพิจารณาแลววาตรงกับตัว
ทานมากที่สุด อนึ่ง หากลักษณะพฤติกรรมการสื่อสารในขอใดที่ทานไมอาจทราบไดวาเกิดขึ้นกับ
ตัวทานหรือไม โปรดประเมินตามความคิดเห็นที่ทานคิดวานาจะเปนหรือนาจะเกิดขึ้นกับตัวทาน
มากที่สุด โดยทําเครื่องหมาย 9 ในชอง “ไมแนใจแตคดิ วา…” และขอความกรุณาทานตอบ
คําถามทุกขอ และขอรับรองอีกครั้งวา การตอบคําถามของทานในครั้งนี้ เปนเพียงการศึกษาวิจัย
เทานั้น จะไมสงผลกระทบตอตัวทานและการทํางานของทานแตอยางใด

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

ทานสามารถสื่อสารเพื่อสรางความสัมพันธที่ดีกับผูใตบังคับบัญชา
ทานรูวาตองสื่อสารมากนอยเพียงใดกับผูใตบังคับบัญชาแตละคน
ทานสามารถเขียนบันทึกไดตรงตามวัตถุประสงคที่ตองการจะสื่อสาร
ทานใชถอยคําในการสรางความรูสึกที่ดีกับผูใตบังคับบัญชา
ทานแสดงความเคารพตอบุคคลตามลําดับสายการบังคับบัญชา
ทานใหคําแนะนํากับผูใตบังคับบัญชาเพื่อใหงานสมบูรณยิ่งขึ้น
ทานสามารถสื่อสารวิสัยทัศน นโยบาย และกลยุทธ ขององคกรไดอยาง
ชัดเจนและถูกตอง
ทานสามารถประยุกตใชขอมูลเพื่อใหเกิดการพัฒนากับหนวยงานของ
ตนเอง
ทานสามารถสื่อสารการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในหนวนงานให
ผูใตบังคับบัญชาทราบ
ทานสามารถสรางความสัมพันธอันดีกับบุคคลในหนวยงาน
ทานแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารกับผูใตบังคับบัญชา เพื่อใหการปฏิบัติงาน
เปนไปอยางถูกตองและชัดเจน
ทานสรุปประเด็นเพื่อความเขาใจที่ตรงกันกอนปดการประชุม
ทานสามารถทําความเขาใจในสิ่งที่ไดรับฟงใหตรงกับขอมูลที่ไดรับการ
ถายทอดมา
ทานใหและรับขอมูลในการแกไขปรับปรุงงานรวมกับผูใตบังคับบัญชา
ทานพูดใหผูใตบังคับบัญชาเขาใจและยอมรับในความคิดของทาน
ทานไมโตแยงแสดงเหตุผลระหวางการรับฟงขอมูล
ทานสามารถเขียนบันทึกหรือรายงานตามลําดับขั้นตอนไมวกไปวนมา
ทานสื่อสารขอมูลที่อาจมีผลกระทบตอหนวยงานของตนให
ผูใตบังคับบัญชาไดทราบ
ทานสามารถใชภาษาในการเขียน (บันทึก รายงาน จดหมาย ฯลฯ) ที่สราง
ความรูสึกที่ดี
ทานสามารถอธิบายงานใหผูใตบังคับบัญชาไดรับทราบอยางถูกตองและ
ชัดเจน
ทานสามารถใหคําปรึกษาเรื่องงานและเรื่องทั่วๆ ไปในองคกรกับ
ผูใตบังคับบัญชาได

มากที่สุด

มาก

นอย

ไมแนใจ
แตคิดวา…
นอยที่สุด

มากที่สุด

มาก

นอย

ขอ
ที่

พฤติกรรมการสื่อสารของตัวทาน
ในฐานะผูบังคับบัญชา

นอยที่สุด
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33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

ทานมีวิธีการสื่อสารที่เปนแบบอยางแกผูใตบังคับบัญชา
ทานเสนอความชวยเหลืออยางเต็มใจใหผูใตบังคับบัญชา
ทานสามารถประเมินสถานการณ ความเสี่ยง ผลไดและผลเสียที่อาจจะเกิด
ขึ้นกับหนวยงานของตนไดอยางถูกตอง
ทานรับผิดชอบในสิ่งที่ไดสัญญากับบุคคลตางๆ ไว
ทานมอบหมายงานที่นาสนใจและทาทายความสามารถผูใตบังคับบัญชา
ทานสื่อสารอยางตรงไปตรงมาโดยไมใชอคติสวนตัวในการทํางาน
ทานพูดเพื่อกอใหเกิดความคิดสรางสรรคใหมๆ ในการทํางาน
ทานทราบแหลงขอมูลและสามารถแนะนําผูใตบังคับบัญชาไดวาจะ
สามารถหาขอมูลไดจากแหลงใด
ทานออกเสียงถอยคําไดอยางถูกตองและชัดเจนไมกอใหเกิดความเขาใจผิด
ทานพูดจาหรือสนทนาดวยความสุภาพ
ทานไมพูดหรือนําขอมูลของผูใตบังคับบัญชามาเปดเผย
ทานใหคําแนะนําที่เปนประโยชนกับผูใตบังคับบัญชาในการอยูรวมกันใน
องคกร
ทานสามารถพูดขยายความใหชัดเจนในประเด็นที่คลุมเครือ
ทานสามารถฟงเรื่องตางๆ ไดอยางตอเนื่องโดยไมแสดงอาการเบื่อหนาย
ทานสามารถใชสื่อและอุปกรณประกอบการนําเสนอไดอยางเหมาะสม
ทานสามารถถายทอดนโยบายการปรับเปลี่ยนองคกรใหผูใตบังคับบัญชา
ทราบอยางเขาใจ
ทานสามารถเขาสังคมกับบุคคลทุกระดับในองคกร
ทานสรางความรูสึกไววางใจใหผูใตบังคับบัญชาในการทํางานรวมกัน
ทานสื่อสารเพื่อสรางความสามัคคีใหเกิดขึ้นทั้งในและนอกหนวยงาน
ทานใชถอยคําที่กระชับ เขาใจงายและตรงตามความหมายในการสื่อสาร
ทานเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในทางสรางสรร ในการ
นําเสนอของตนเองและผูอื่น
ทานรูจักเลือกใชคําพูดและวิธีในการพูดไดเหมาะสมแกบุคคล เวลาและ
สถานที่ตางๆ กัน
ทานสรางความรูสึกใหผูใตบังคับบัญชาเปนสวนหนึ่งขององคกร

มากที่สุด

มาก

นอย
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แตคิดวา…
นอยที่สุด

มากที่สุด
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ขอ
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56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74

ทานสามารถหยิบยกประเด็นสําคัญที่ไดรับฟงและนํามาวิเคราะหไดอยาง
นาสนใจ
ทานเขียนสั่งงานหรือมอบหมายงานดวยภาษาที่กระชับ
ทานรับขอมูลที่ไดรับการถายทอดมาและถายทอดตอหรือนําไปปฏิบัติโดย
ไมบิดเบือนหรือกาวกายหนวยงานอื่นโดยไมจําเปน
ทานใหและรับขอมูลขาวสารกับผูใตบังคับบัญชาอยางตรงไปตรงมา
ทานมีขอมูลประกอบในการพูดเพื่อใหผูใตบังคับบัญชาเกิดการยอมรับ
ทานมีเทคนิคสรางความนาสนใจในการนําเสนอ
ทานสามารถสื่อสารขอบขายงานที่ตนเองและผูใตบังคับบัญชารับผิดชอบ
ทานชี้แจงเปาหมายหรือประเด็นปญหาในการประชุมรวมกันแตละครั้ง
ทานสามารถคิดวิเคราะหและแกปญหาที่เกิดขึ้นไดอยางถูกตองและ
เหมาะสม
ทานประชุมหรือพูดคุยเปนการเฉพาะเพื่อติดตามงาน ประเมินผลงานและ
แกไขขอบกพรองที่เกิดขึ้นรวมกัน
ทานสามารถสื่อสารภารกิจและเปาหมายของหนวยงานที่ตองดําเนินการ
ใหสําเร็จ
ทานสามารถพูดเพื่อสรางแรงจูงใจใหผูใตบังคับบัญชาในการปฏิบัติงาน
ใหบรรลุเปาหมาย
ทานสามารถปรับตัวใหเขากับสถานการณทั้งในปจจุบันและในชวงที่มีการ
เปลี่ยนแปลง
ทานรูจักควบคุมอารมณในการพูดติดตอสื่อสารกับบุคคลตางๆ ดวยความ
สุขุมคัมภีรภาพ
ทานจัดใหมีการประชุมภายในหนวยงานและแจงใหผูใตบังคับบัญชา
ทราบลวงหนา
ทานสามารถนําเสนองานไดอยางกระชับและตรงประเด็น
ทานสามารถสื่อสารแตกตางกันใหเหมาะสมกับอุปนิสัยของ
ผูใตบังคับบัญชาแตละคน
ทานสื่อสารเพื่อใหเกิดความเขาใจกันกับบุคคลในหนวยงาน
ทานรูจักพูดแสดงความปรารถนาดีตอผูอื่นและตอบรับความปรารถนาดี
จากผูอื่น
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75
76
77
78
79
80

ทานสามารถนําเสนออยางมีเหตุผลและทําใหผูอื่นยอมรับในสิ่งที่นําเสนอ
นั้น
ทานรูจุดออนและจุดแข็งของผูใตบังคับัญชาและมอบหมายงานตามความ
ถนัดในแตละคน
ทานเขาใจการแสดงออกของบุคคลทั้งในและนอกหนวยงานวาเขาตองการ
สิ่งใด
ทานใหความชวยเหลือและรวมมือกับหนวยงานอื่นดวยความยินดีและเต็ม
ใจ
ทานใชภาษาเขียนที่เขาใจงายและสามารถเขาใจไดตรงกัน
ทานสามารถขอความชวยเหลือในเรื่องตางๆ จากหนวยงานอื่น

พฤติกรรมอื่นๆ ที่ทานเห็นวาควรเปนความสามารถในการสื่อสารของผูบังคับบัญชา (ยังไมไดกลาวไว
ขางตน)
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
ขอขอบคุณในความรวมมืออันดียิ่งของทาน

มากที่สุด

มาก

นอย

ไมแนใจ
แตคิดวา…
นอยที่สุด

มากที่สุด

มาก

นอยที่สุด

ขอ
ที่
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นอย

213

214

แบบสอบถาม
เรื่อง การรับรูของผูบ ังคับบัญชาและผูใตบงั คับบัญชาตอความสามารถในการสื่อสาร
ของผูบ ังคับบัญชา เฉพาะในกลุมธุรกิจจัดจําหนาย เครือซิเมนตไทย
(สําหรับผูใตบงั คับบัญชา)

ขอมูลสวนบุคคล
คําชี้แจง โปรดตอบขอมูลเกี่ยวกับตัวทาน โดยทําเครื่องหมาย 9 และ/หรือเติมขอความ
ตามความเปนจริงในชองที่จดั ไวให
1. เพศ

 ชาย

 หญิง

2. อายุ…………………..ป
3. เปนพนักงานระดับ

 จัดการ

 บังคับบัญชา

 ปฏิบัติการ

4. วุฒิการศึกษาสูงสุดของทาน……………………………………………………………..
5. สวนหรือแผนกที่ทานปฏิบัติงาน
อยู………………………………………………………
6. ตําแหนงงานของทาน…………………………………………………………………….
7. บริษัทที่สังกัด

 คาวัสดุซิเมนตไทย

 ซิเมนตไทยการตลาด

 ซิเมนตไทยการคาปลีก

 ซิเมนตไทยโลจิสติกส

 คาสากลซิเมนตไทย
8. จํานวนผูรวมงานในหนวยงาน(สวน/แผนก) ที่ทานสังกัด (รวมตัวทาน)…………….คน
9. ระยะเวลาการทํางานในบริษัทที่ทานสังกัด……………………………………ป
10. ระยะเวลาการทํางานในตําแหนงปจจุบัน…………………………ป
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การรับรูตนเองเกี่ยวกับความสามารถในการสื่อสาร

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

มากที่สุด

มาก

นอย

ไมแนใจ
แตคิดวา…
นอยที่สุด

สามารถสื่อสารกฎ ระเบียบ ขอบังคับของหนวยงานและองคกรใหบุคคล
ในหนวยงานทราบอยางถูกตองและชัดเจน
สามารถถายทอดขอมูลขาวสารใหทานไดทราบอยางเขาใจ
เปดโอกาสใหทานไดเขามาปรึกษาหารือถึงปญหาในงานที่ทํา
สอบถามความคืบหนาของงานที่มอบหมายใหทานรับผิดชอบเปนระยะๆ
พูดใหทานเห็นคุณคาและความสําคัญของงาน
มีการประชุมปรึกษาหารือกับทาน อยูเสมอ
สามารถสรางความสัมพันธอันดีกับบุคคลนอกหนวยงาน
สามารถพูดใหทานเกิดความเขาใจและมีทัศนคติที่ดีตอองคกร
สามารถรับฟงขอมูลตางๆ จากการบอกเลาของทานอยางตั้งใจ
สามารถสื่อสารกับทานเพื่อใหเกิดความเขาใจและใสใจเมื่อเกิดปญหา
พูดคุยในการประชุมอยางเปนกันเอง
สามารถสื่อสารเพื่อสรางความสัมพันธที่ดีกับทาน
รูวาตองสื่อสารมากนอยเพียงใดกับลูกนองแตละคนในหนวยงาน
สามารถเขียนบันทึกไดตรงตามวัตถุประสงคที่ตองการจะสื่อสาร
ใชถอยคําในการสรางความรูสึกที่ดีกับทาน
แสดงความเคารพตอบุคคลตามลําดับสายการบังคับบัญชา

มากที่สุด

1

มาก

พฤติกรรมการสื่อสารของผูบังคับบัญชาโดยตรงของทาน…

นอย

ขอ
ที่

นอยที่สุด

(สําหรับผูใตบงั คับบัญชา)
คําชี้แจง
แบบสอบถามนี้ประกอบดวยขอความที่แสดงถึงพฤติกรรมของผูบังคับบัญชาที่มี
ความสามารถในการสื่อสาร ขณะที่ทานอานและตอบแบบสอบถามฉบับนี้ ขอใหทานนึกถึง
ผูบังคับบัญชาโดยตรงของทาน และโปรดทําเครื่องหมาย 9 ในชองที่ทานพิจารณาแลววาตรงกับ
ตัวผูบังคับบัญชาโดยตรงของทานมากที่สุด อนึ่ง หากลักษณะพฤติกรรมการสื่อสารในขอใดที่ทาน
ไมอาจทราบไดวาเกิดขึ้นกับผูบังคับบัญชาโดยตรงของทานหรือไม โปรดประเมินตามความคิดเห็น
ที่ทานคิดวานาจะเปนหรือนาจะเกิดขึ้นกับผูบังคับบัญชาโดยตรงของทานมากที่สุด โดยทํา
เครื่องหมาย 9 ในชอง “ไมแนใจแตคิดวา…” และขอความกรุณาทานตอบคําถามทุกขอ และขอรับ
รองอีกครั้งวา การตอบคําถามของทานในครั้งนี้ เปนเพียงการศึกษาวิจัยเทานั้น จะไมสงผลกระทบ
ตอตัวทานและการทํางานของทานแตอยางใด

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

มากที่สุด

มาก

นอย

ไมแนใจ
แตคิดวา…
นอยที่สุด

ใหคําแนะนํากับทานเพื่อใหงานสมบูรณยิ่งขึ้น
สามารถสื่อสารวิสัยทัศน นโยบาย และกลยุทธ ขององคกรไดอยางชัดเจน
และถูกตอง
สามารถประยุกตใชขอมูลเพื่อใหเกิดการพัฒนากับหนวยงานของตนเอง
สามารถสื่อสารการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในหนวยงานทานไดทราบ
สามารถสรางความสัมพันธอันดีกับบุคคลในหนวยงาน
แลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารกับทาน เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยาง
ถูกตองและชัดเจน
สรุปประเด็นเพื่อความเขาใจที่ตรงกันกอนปดการประชุม
สามารถทําความเขาใจในสิ่งที่ไดรับฟงใหตรงกับขอมูลที่ไดรับการ
ถายทอดมา
ใหและรับขอมูลในการแกไขปรับปรุงงานรวมกับทาน
พูดใหทานเขาใจและยอมรับในความคิดของเขา
ไมโตแยงแสดงเหตุผลระหวางการรับฟงขอมูลจากทาน
สามารถเขียนบันทึกหรือรายงานตามลําดับขั้นตอนไมวกไปวนมา
สื่อสารขอมูลที่อาจมีผลกระทบตอหนวยงานของตนทานไดทราบ
สามารถใชภาษาในการเขียน (บันทึก รายงาน จดหมาย ฯลฯ) ที่สราง
ความรูสึกที่ดี
สามารถอธิบายงานใหทานไดรับทราบอยางถูกตองและชัดเจน
สามารถใหคําปรึกษาเรื่องงานและเรื่องทั่วๆ ไปในองคกรกับทานได
มีวิธีการสื่อสารที่เปนแบบอยางแกทาน
เสนอความชวยเหลืออยางเต็มใจใหกับตัวทาน
สามารถประเมินสถานการณ ความเสี่ยง ผลไดและผลเสียที่อาจจะเกิด
ขึ้นกับหนวยงานของตนไดอยางถูกตอง
รับผิดชอบในสิ่งที่ไดสัญญากับบุคคลตางๆ ไว
มอบหมายงานที่นาสนใจและทาทายความสามารถของทาน
สื่อสารอยางตรงไปตรงมาโดยไมใชอคติสวนตัวในการทํางาน
พูดเพื่อกอใหเกิดความคิดสรางสรรคใหมๆ ในการทํางาน
ทราบแหลงขอมูลและสามารถแนะนําทานไดวาจะสามารถหาขอมูลได
จากแหลงใด

มากที่สุด

17
18

มาก
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นอยที่สุด
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54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

มากที่สุด

มาก

นอย

ไมแนใจ
แตคิดวา…
นอยที่สุด

ออกเสียงถอยคําไดอยางถูกตองและชัดเจนไมกอใหเกิดความเขาใจผิด
พูดจาหรือสนทนาดวยความสุภาพ
ไมพูดหรือนําขอมูลของทานมาเปดเผย
ใหคําแนะนําที่เปนประโยชนกับทานในการอยูรวมกันในองคกร
สามารถพูดขยายความใหชัดเจนในประเด็นที่คลุมเครือ
สามารถฟงเรื่องตางๆ ไดอยางตอเนื่องโดยไมแสดงอาการเบื่อหนาย
สามารถใชสื่อและอุปกรณประกอบการนําเสนอไดอยางเหมาะสม
สามารถถายทอดนโยบายการปรับเปลี่ยนองคกรใหทานทราบอยางเขาใจ
สามารถเขาสังคมกับบุคคลทุกระดับในองคกร
สรางความรูสึกไววางใจใหทานในการทํางานรวมกัน
สื่อสารเพื่อสรางความสามัคคีใหเกิดขึ้นทั้งในและนอกหนวยงาน
ใชถอยคําที่กระชับ เขาใจงายและตรงตามความหมายในการสื่อสาร
เสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในทางสรางสรร ในการนําเสนอ
ของตนเองและผูอื่น
รูจักเลือกใชคําพูดและวิธีในการพูดไดเหมาะสมแกบุคคล เวลาและสถานที่
ตางๆ กัน
สรางความรูสึกใหทานเปนสวนหนึ่งขององคกร
สามารถหยิบยกประเด็นสําคัญที่ไดรับฟงและนํามาวิเคราะหไดอยาง
นาสนใจ
เขียนสั่งงานหรือมอบหมายงานดวยภาษาที่กระชับ
รับขอมูลที่ไดรับการถายทอดมาและถายทอดตอหรือนําไปปฏิบัติโดยไม
บิดเบือนหรือกาวกายหนวยงานอื่นโดยไมจําเปน
ใหและรับขอมูลขาวสารกับทานอยางตรงไปตรงมา
มีขอมูลประกอบในการพูดเพื่อใหทานเกิดการยอมรับ
มีเทคนิคสรางความนาสนใจในการนําเสนอ
สามารถสื่อสารขอบขายงานที่ตนเองและทานรับผิดชอบได
ชี้แจงเปาหมายหรือประเด็นปญหาในการประชุมรวมกันแตละครั้ง
สามารถคิดวิเคราะหและแกปญหาที่เกิดขึ้นไดอยางถูกตองและเหมาะสม
ประชุมหรือพูดคุยเปนการเฉพาะเพื่อติดตามงาน ประเมินผลงานและแกไข
ขอบกพรองที่เกิดขึ้นรวมกันกับทาน
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สามารถสื่อสารภารกิจและเปาหมายของหนวยงานที่ตองดําเนินการให
สําเร็จ
สามารถพูดเพื่อสรางแรงจูงใจใหทานในการปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมาย
สามารถปรับตัวใหเขากับสถานการณทั้งในปจจุบันและในชวงที่มีการ
เปลี่ยนแปลง
รูจักควบคุมอารมณในการพูดติดตอสื่อสารกับบุคคลตางๆ ดวยความ
สุขุมคัมภีรภาพ
จัดใหมีการประชุมภายในหนวยงานและแจงใหทานทราบลวงหนา
สามารถนําเสนองานไดอยางกระชับและตรงประเด็น
สามารถสื่อสารแตกตางกันใหเหมาะสมกับอุปนิสัยของผูใตบังคับบัญชา
แตละคน
สื่อสารเพื่อใหเกิดความเขาใจกันกับบุคคลในหนวยงาน
รูจักพูดแสดงความปรารถนาดีตอผูอื่นและตอบรับความปรารถนาดีจาก
ผูอื่น
สามารถนําเสนออยางมีเหตุผลและทําใหผูอื่นยอมรับในสิ่งที่นําเสนอนั้น
รูจุดออนและจุดแข็งของทานและมอบหมายงานตามความถนัดในแตละ
คน
เขาใจการแสดงออกของบุคคลทั้งในและนอกหนวยงานวาเขาตองการสิ่ง
ใด
ใหความชวยเหลือและรวมมือกับหนวยงานอื่นดวยความยินดีและเต็มใจ
ใชภาษาเขียนที่เขาใจงายและสามารถเขาใจไดตรงกัน
สามารถขอความชวยเหลือในเรื่องตางๆ จากหนวยงานอื่น
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พฤติกรรมอื่นๆ ที่ทานเห็นวาควรเปนความสามารถในการสื่อสารของผูบังคับบัญชา (ยังไมไดกลาวไว
ขางตน)
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ภาคผนวก ฉ
แบบบันทึกการสัมภาษณ
วันที่สัมภาษณ
ชื่อบริษัท
พนักงานระดับ

คําถามที่ใชในการสัมภาษณ
1. ทานไดทราบถึงวัฒนธรรมองคกรใหม (THE BEST) หรือไม
2. ทานคิดวาวัฒนธรรมองคกร (THE BEST) เปนสิ่งแปลกใหมสําหรับทานหรือไม
อยางไร
3. ทานคิดวาเมื่อกอนการมีวัฒนธรรมองคกรใหมนั้นผูบังคับบัญชามีการสื่อสารเปนอยางไร
4. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองคกรแลวการสื่อสารของผูบังคับบัญชาเปลี่ยนไป
อยางไร
5. การเปลี่ยนแปลงวั ฒนธรรมองคกรในครั้งนี้มีผลตอการสื่อสารของผูบั งคับบั ญชา
อยางไร

ภาคผนวก ช
ภาควิชาวาทวิทยาและสือ่ สารการแสดง
คณะนิเทศศาสตร จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
29 พฤศจิกายน 2545
เรื่อง ขอความอนุเคราะหใหนิสิตปริญญาโทเขาเก็บขอมูลทําวิทยานิพนธ
เรียน ผูจัดการสํานักงานการบุคคล บริษัทคาวัสดุซิเมนตไทย จํากัด
ดวยนายสกนธ นาคใหม นิสิตปริญญาโทสาขาวาทวิทยา ภาควิชาวาทวิทยาและสื่อสารการแสดง
คณะนิเทศศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิ ทยาลัย กําลังทําวิทยานิพนธเ รื่อง “การรับรูของผูบังคับบัญชาและ
ผูใตบังคับบัญชาตอความสามารถในกาสื่อสารของผูบังคับบัญชา เฉพาะในกลุมธุรกิจจัดจําหนาย เครือ ซิ
เมนตไทย” โดยมีผูชวยศาสตราจารย ดร.นงลักษณ ศรีอัษฎาพร เจริญงาม เปนอาจารยที่ปรึกษา ซึ่ง การทํา
วิ ท ยานิ พ นธ ใ นครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ ศึ ก ษาการรั บ รู ต นเองของผู บั ง คั บ บั ญ ชา และการรั บ รู ข อง
ผูใตบังคับบัญชาที่มีตอผูบังคับบัญชาของตน ในเรื่องความสามารถในการสื่อสาร
ทางภาควิชาฯ เห็นวาองคกรของทานเปนองคกรที่สามารถใหขอมูลอันเปนประโยชนยิ่งในการทํา
วิทยานิพนธครั้งนี้ จึงใครขอความอนุเคราะหใ ห นายสกนธ นาคใหม เขาสัมภาษณ และเก็บข อมูลโดย
แบบสอบถาม ในระหวางเดือนธันวาคม 2545 – มีนาคม 2546
ภาควิชาฯ หวังเปนอยางยิ่งวา จะไดรับความอนุเคราะหและความรวมมือจากองคกรของทาน โดย
ขอมูลที่ไดจะนําไปใชเพื่อประโยชนทางวิชาการเทานั้น และจะไมนําไปใชในทางอื่นโดยไมไดรับอนุญาต
จากทางบริษัทฯ จึงขอขอบคุณลวงหนามา ณ โอกาสนี้
ขอแสดงความนับถือ

(รองศาสตราจารย ดร.อรวรรณ ปลันธนโอวาท)
ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

โทรศัพท : 0-1820-4064, 0-2561-3184 (สกนธ นาคใหม)

ภาคผนวก ซ

24 ธันวาคม 2545

เรื่อง ขอความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม
เรียน ทานผูตอบแบบสอบถาม
สิ่งที่สงมาดวย แบบสอบถาม จํานวน 1 ชุด และซองเอกสารสําหรับสงกลับแบบสอบถาม จํานวน 1 ซอง
ดวยกระผม นายสกนธ นาคใหม นิสิตปริญญาโทสาขาวาทวิทยา ภาควิชาวาทวิทยาและสื่อสารการ
แสดง คณะนิเทศศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย กําลังทําวิทยานิพนธเรื่องการรับรูของผูบังคับบัญชาและ
ผูใตบังคับบัญชาตอความสามารถในการสื่อสารของผูบังคับบัญชา เฉพาะในกลุมธุรกิจจัดจําหนาย เครือซิ
เมนตไทย โดยมีผูชวยศาสตราจารย ดร.นงลักษณ ศรีอัษฎาพร เจริญงาม เปนอาจารยที่ปรึกษา ซึ่งการทํา
วิ ท ยานิ พ นธ ใ นครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ ศึ ก ษาการรั บ รู ต นเองของผู บั ง คั บ บั ญ ชา และการรั บ รู ข อง
ผูใตบังคับบัญชาที่มีตอผูบังคับบัญชาของตน ในเรื่องความสามารถในการสื่อสาร
ขณะนี้ กระผมอยูในระหวางการทดสอบดรรชนีที่จะใชในการเก็บขอมูล ในการนี้ จึงใครขอความ
อนุเคราะหจากทานในการตอบแบบสอบถามเพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของดรรชนีชี้วัดความสามารถใน
การสื่อสารของผูบงั คับบัญชา เพื่อนําขอมูลไปปรับปรุงแกไขแบบสอบถามที่จะใชในการเก็บขอมูลจริงและ
ขอรับรองวา จะนําขอมูลที่ไดไปใชเพื่อการศึกษาเทานั้น โดยจะไมสงผลกระทบตอทานแตอยางใด และเพื่อ
สรางความมั่นใจใหกับทาน โปรดสงแบบสอบถามโดยใสซองปดผนึก และสงกลับมาที่กระผมโดยตรง
ตามที่อยูที่จาไวหนาซอง หรือหากทานไมสะดวกกรุณาติดตอกลับ สกนธ ที่หมายเลข 01-8204064 เพื่อมารับ
แบบสอบถามดวยตนเอง ภายในวันที่ 27 ธันวาคม 2545 เพื่อดําเนินการตอไป
อนึ่ง ความรวมมือของทานในครั้งนี้จะเปนประโยชนอยางยิ่งในการพัฒนาองคความรูทางวิชาการ
สาขาการสื่อสารในองคกร กระผมหวังเปนอยางยิ่งวา จะไดรับความอนุเคราะหจากทาน และ
ขอขอบพระคุณ ลวงหนามา ณ โอกาสนี้
ขอแสดงความนับถือ
(นายสกนธ นาคใหม)
นิสิตปริญญาโทสาขาวาทวิทยา
ภาควิชาวาทวิทยาและสื่อสารการแสดง
คณะนิเทศศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

โทรศัพท : 0-1820-4064, 0-2561-3184 (สกนธ นาคใหม)

ภาคผนวก ฌ
13 มกราคม 2546
เรื่อง ขอความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม
เรียน ทานผูตอบแบบสอบถาม
สิ่งที่สงมาดวย แบบสอบถาม จํานวน 1 ชุด และซองเอกสารสําหรับสงกลับแบบสอบถาม จํานวน 1 ซอง
เนื่องดวยกระผม นายสกนธ นาคใหม นิสิตปริญญาโทสาขาวาทวิทยา ภาควิชาวาทวิทยาและ
สื่อสารการแสดง คณะนิเทศศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย กําลังทําวิทยานิพนธเรื่องการรับรูของ
ผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชาตอความสามารถในการสื่อสารของผูบังคับบัญชา เฉพาะในกลุมธุรกิจ
จัดจําหนาย เครือซิเมนตไทย โดยมีผูชวยศาสตราจารย ดร.นงลักษณ ศรีอัษฎาพร เจริญงาม เปนอาจารย ที่
ปรึกษา ซึ่งการทําวิทยานิพนธในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการรับรูตนเองของผูบังคับบัญชา และ การ
รับรูของผูใตบังคับบัญชาที่มีตอผูบังคับบัญชาของตน ในเรื่องความสามารถในการสื่อสาร
ในการนี้ กระผมใครขอความอนุเคราะหจากทานในการตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับความสามารถ
ในการสื่อสารของตัวทานเองในฐานะเปนผูบังคับบัญชา โดยกระผมขอรับรองวา จะนําขอมูลที่ไดไปใชเพื่อ
การศึกษาและจะนําเสนอผลการศึกษาในภาพรวมเทานั้น ซึ่งจะไมสงผลกระทบตอทาน แตอยางใด และ
เพื่อสรางความมั่นใจใหกับทานในการตอบแบบสอบถามในครั้งนี้ โปรดสงแบบสอบถามโดยใสซอง (ตามที่
แนบมา) และปดผนึก สงกลับมาที่สํานักงานการบุคคลคาวัสดุซิเมนตไทย สนญ.1 ชั้น 2 ในนามของกระผม
ภายในวันที่ 29 มกราคม 2546 โดยกระผมจะเปนผูรวบรวมแบบสอบถามจากการตอบของทานดวยตนเอง
ซึ่งจะไมมีบุคคลใดในกลุมธุรกิจจัดจําหนายเขามา เกี่ยวของในการเปดผนึกซองในครั้งนี้
อนึ่ง ความรวมมือของทานในครั้งนี้จะเปนประโยชนอยางยิ่งในการพัฒนาองคความรูทางวิชาการ
สาขาการสื่อสารในองคกร กระผมหวังเปนอยางยิ่งวา จะไดรับความอนุเคราะหจากทาน และ
ขอขอบพระคุณ ลวงหนามา ณ โอกาสนี้
ขอแสดงความนับถือ
(นายสกนธ นาคใหม)
นิสิตปริญญาโทสาขาวาทวิทยา
ภาควิชาวาทวิทยาและสือ่ สารการแสดง คณะนิเทศศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ผบ.
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13 มกราคม 2546
เรื่อง ขอความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม
เรียน ทานผูตอบแบบสอบถาม
สิ่งที่สงมาดวย แบบสอบถาม จํานวน 1 ชุด และซองเอกสารสําหรับสงกลับแบบสอบถาม จํานวน 1 ซอง
เนื่องดวยกระผม นายสกนธ นาคใหม นิสิตปริญญาโทสาขาวาทวิทยา ภาควิชาวาทวิทยาและ
สื่อสารการแสดง คณะนิเทศศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย กําลังทําวิทยานิพนธเรื่องการรับรูของ
ผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชาตอความสามารถในการสื่อสารของผูบังคับบัญชา เฉพาะในกลุมธุรกิจ
จัดจําหนาย เครือซิเมนตไทย โดยมีผูชวยศาสตราจารย ดร.นงลักษณ ศรีอัษฎาพร เจริญงาม เปนอาจารย ที่
ปรึกษา ซึ่งการทําวิทยานิพนธในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการรับรูตนเองของผูบังคับบัญชา และ การ
รับรูของผูใตบังคับบัญชาที่มีตอผูบังคับบัญชาของตน ในเรื่องความสามารถในการสื่อสาร
ในการนี้ กระผมใครขอความอนุเคราะหจากทานในการตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับความสามารถ
ในการสื่อสารของผูบังคับบัญชาโดยตรงของทาน โดยกระผมขอรับรองวา จะนําขอมูลที่ไดไปใชเพื่อ
การศึกษาและจะนําเสนอผลการศึกษาในภาพรวมเทานั้น ซึ่งจะไมสงผลกระทบตอทานแตอยางใด และเพื่อ
สรางความมั่นใจใหกับทานในการตอบแบบสอบถามในครั้งนี้ โปรดสงแบบสอบถามโดยใสซอง (ตามที่แนบ
มา) และปดผนึก สงกลับมาที่สํานักงานการบุคคลคาวัสดุซิเมนตไทย สนญ.1 ชั้น 2 ในนามของกระผม
ภายในวันที่ 29 มกราคม 2546 โดยกระผมจะเปนผูรวบรวมแบบสอบถามจากการตอบของทานดวยตนเอง
ซึ่งจะไมมีบุคคลใดในกลุมธุรกิจจัดจําหนายเขามาเกี่ยวของในการเปดผนึกซองในครั้งนี้
อนึ่ง ความรวมมือของทานในครั้งนี้จะเปนประโยชนอยางยิ่งในการพัฒนาองคความรูทางวิชาการ
สาขาการสื่อสารในองคกร กระผมหวังเปนอยางยิ่งวา จะไดรับความอนุเคราะหจากทาน และ
ขอขอบพระคุณ ลวงหนามา ณ โอกาสนี้
ขอแสดงความนับถือ
(นายสกนธ นาคใหม)
นิสิตปริญญาโทสาขาวาทวิทยา
ภาควิชาวาทวิทยาและสือ่ สารการแสดง คณะนิเทศศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
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ผต.
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ประวัติผูเขียนวิทยานิพนธ
นายสกนธ นาคใหม เกิดวันที่ 15 มิถุนายน 2516 ที่จังหวัดสิงหบุรี สําเร็จการศึกษาระดับ
ประถมศึกษาที่โรงเรียนใจเพียรวิทยานุสรณ ระดับมัธยมศึกษาที่โรงเรียนสิงหบุรี จากนั้นเขาศึกษา
ตอในระดับปริญญาตรีที่ สาขาจิตวิทยาชุมชน ภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร สําเร็จการศึกษาปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (จิตวิทยา) ในปการศึกษา
2538 จากนั้น เขาทํางานในตําแหนงเจาหนาที่บุคคล ที่บริษัทคาสากลซิเมนตไทย จํากัด (SCT) ซึ่ง
เปนบริษัทในเครือซิเมนตไทย และไดเขาศึกษาตอในระดับปริญญาโทรุนที่ 4 สาขาวาทวิทยา
ภาควิชาวาทวิทยาและสื่อสารการแสดง คณะนิเทศศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ในปการศึกษา
2544

