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ผลของการสื่ อสารแบบไม่เป็ นทางการทีม่ ตี ่อความสุ ขในทีท่ ำ� งานและผลการปฏิบตั งิ าน
ของพนักงาน
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The first phase of the investigation involved documentary research to
study the roles of informal communication. The research results revealed
11 roles of informal communication. The second phase of the research
was experimental research using a pretest-posttest control design.
The objective of this phase was to compare happiness in the workplace
and the job performance of employees between the experimental group
and the control group both before and after the experiment. Treatment
of this experiment was through informal communication involving
permission to have general conversations and questions and answers.
The experimental results showed that the experimental and control groups
had different levels of happiness in the workplace with a statistical
significance of .01. The employees in the experimental group were
happier than the employees in the control group. However, there was no
difference in the levels of job performance between the employees in
the two groups. The third phase of the investigation was qualitative
research using focus group discussion and interview methods. The objective
of this phase was to explore informal communication by considering
the senders, message, channel, receivers, and feedback and how these
affected happiness in the workplace and the job performance of employees.
The key informants were 12 employees in the experimental group from the
second phase. The research results revealed senders, message, channel,
receivers, and feedback on informal communication affected happiness
in the workplace and the job performance of employees.
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บทคัดย่ อ
การวิจยั ระยะที่ 1 เป็ นการวิจยั เอกสาร วัตถุประสงค์
เพือ่ ศึกษาบทบาทของการสื่อสารแบบไม่เป็ นทางการ ผลการวิจยั
พบสิ บเอ็ดบทบาทของการสื่ อสารแบบไม่เป็ นทางการ การวิจยั
ระยะที่ 2 เป็ นการวิจยั เชิ งทดลอง ที่ ใช้แบบการทดลองแบบ
Pretest – Posttest Control Group Design วัตถุประสงค์เพื่อ
เปรี ยบเที ยบความสุ ขในที่ ท ำ� งานและผลการปฏิ บตั ิ งานของ
พนักงานระหว่างพนักงานในกลุ่มทดลองและพนักงานในกลุ่ม
ควบคุมทั้งก่อนและหลังการทดลอง ตัวแปรจัดกระท�ำส�ำหรับ
การทดลอง คือ การอนุญาตให้สนทนาและถามและตอบค�ำถาม
อะไรเอ่ย ผลการวิจยั พบว่า หลังการทดลอง พนักงานในกลุ่ม
ทดลองมี ความสุ ขในที่ ท ำ� งานแตกต่ างจากพนักงานในกลุ่ ม
ควบคุมอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยพนักงานใน
กลุ่ ม ทดลองมี ค วามสุ ข ในที่ ท ำ� งานสู ง กว่า พนัก งานในกลุ่ ม
ควบคุ ม แต่ พ นัก งานในกลุ่ ม ทดลองและพนัก งานในกลุ่ ม
ควบคุมมี ผลการปฏิ บตั ิ งานไม่แตกต่างกัน การวิจยั ระยะที่ 3
เป็ นการวิ จ ั ย เชิ ง คุ ณ ภาพด้ ว ยการอภิ ป รายกลุ่ ม และการ
สัมภาษณ์เป็ นรายบุคคล วัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบลักษณะ
ของการสื่ อ สารแบบไม่ เ ป็ นทางการในประเด็ น ผู ้ส่ ง สาร
ข่าวสาร ช่องทาง ผูร้ ับสาร และการสะท้อนข้อมูลกลับที่มีผล
ต่อความสุ ขในที่ ทำ� งาน และผลการปฏิ บตั ิ งานของพนักงาน
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลส�ำคัญ คือ พนักงานจ�ำนวน 12 คน ซึ่ งเป็ นพนักงาน
ในกลุม่ ทดลองในการวิจยั ระยะที่ 2 ผลการวิจยั พบว่า การสื่อสาร
แบบไม่เป็ นทางการในประเด็นของผูส้ ่งสาร เนื้อหาสาระ ช่องทาง
ผูร้ ั บสาร และการสะท้อนข้อมู ลกลับ มี ผลต่ อความสุ ขในที่
ท�ำงานและผลการปฏิบตั ิงานของพนักงาน
ค�ำส�ำคัญ: ความสุ ขในที่ทำ� งาน การสื่ อสารแบบไม่เป็ นทางการ
ผลการปฏิบตั ิงาน

บทน�ำ
การสื่ อสารมีบทบาทส�ำคัญมากในองค์การ ผลการศึกษา
พบว่าการสื่ อสารในองค์การสัมพันธ์กบั ผลงานขององค์การ
(Synder & Morris, 1984) ผลผลิตของพนักงาน (Clampitt &
Downs, 1993) ผลการปฏิ บตั ิ งานของกลุ่ม (Tschan, 1995)
ระดับ ความพึ ง พอใจของพนัก งาน (Koehler, Aantol, &
Applbaum, 1981) ช่วยรักษาพนักงานให้คงอยูใ่ นองค์การ และ
ลดความเครี ยดของพนักงานขณะที่มีการลดขนาดขององค์การ
(Johnson, Bernhagen, Miller, & Allen, 1996)

การสื่ อสารแบ่งออกเป็ น 2 ประเภท คือ การสื่ อสาร
แบบเป็ นทางการและแบบไม่เป็ นทางการซึ่ งบางคนอาจเรี ยกว่า
การสื่ อสารแบบเถาองุ่น (Grapevine) เป็ นการสื่ อสารที่เกิดขึ้น
ในแต่ละวันของสมาชิ กในองค์การ รู ปแบบการสื่ อสารแบบ
ไม่เป็ นทางการ ได้แก่ การซุ บซิ บนิ นทา การสนทนา ชิ ตาพา
(2548) ได้กล่าวว่า การสนทนาอาจเกิดขึ้นในหมู่เพื่อนร่ วมงาน
สนทนาเกี่ยวกับกิจกรรมหรื องานที่ได้รับมอบหมาย ให้กำ� ลังใจ
เพื่อนที่มีปัญหา ให้คำ� ปรึ กษาเพื่อนที่มีทุกข์ บ่นความคับข้องใจ
ของเราให้เพื่อนๆ ช่วยรับฟั ง นิ นทาหรื อเล่าเรื่ องตลกในกลุ่ม
เพื่ อ นสนิ ท หัว ข้อ ที่ ส นทนากัน อาจมี ท้ ัง เรื่ อ งที่ มี ส าระและ
เรื่ องไร้ สาระ และถ้าเป็ นการสนทนาเพื่อสร้ างความสัมพันธ์
อันดีจะสามารถสร้างความสุ ขได้ จากการทบทวนวรรณกรรม
พบว่า ไม่มีงานวิจยั ใดที่มงุ่ ศึกษาการสื่ อสารแบบไม่เป็ นทางการ
ทีม่ ผี ลต่อความสุขในทีท่ ำ� งานและผลการปฏิบตั งิ านของพนักงาน
ทั้งๆ ที่ความสุ ขในที่ทำ� งานน่าจะเป็ นสภาพอารมณ์ที่พนักงาน
ต้อ งการและขณะเดี ย วกัน องค์ก ารก็ ต ้อ งการให้พ นัก งานมี
ผลการปฏิ บตั ิ งานในระดับสู งด้วย การศึ กษาครั้ งนี้ มุ่งศึ กษา
ผลการสื่ อสารแบบไม่เป็ นทางการที่มีต่อความสุ ขในที่ทำ� งาน
และผลการปฏิบตั ิงานของพนักงาน
วัตถุประสงค์ การวิจยั
1. เพือ่ ศึกษาบทบาทของการสื่อสารแบบไม่เป็ นทางการ
2. เพื่อเปรี ยบเที ยบความสุ ขในที่ ท ำ� งานและผลการ
ปฏิบตั ิงานของพนักงานระหว่างพนักงานในกลุ่มทดลองและ
พนักงานในกลุ่มควบคุมทั้งก่อนและหลังการทดอง
3. เพื่อตรวจสอบลักษณะของการสื่ อสารแบบไม่เป็ น
ทางการในประเด็นผูส้ ่ งสาร ข่าวสาร ช่องทาง ผูร้ ับสาร และ
การสะท้อนข้อมูลกลับ ที่มีผลต่อความสุ ขในที่ทำ� งาน และผล
การปฏิบตั ิงานของพนักงาน
สมมติฐานการวิจยั
หลังการทดลองพนักงานในกลุ่มทดลองและพนักงาน
ในกลุ่มควบคุ มมี ความสุ ขในที่ ทำ� งานและผลการปฏิ บตั ิ งาน
แตกต่างกัน

การตรวจเอกสาร
ความหมายและแนวคิดเกีย่ วกับการสื่อสารแบบไม่ เป็ นทางการ
การสื่ อสารแบบไม่เป็ นทางการ หมายถึง การส่ งสาร
ระหว่างบุคคล ระหว่างฝ่ าย ระหว่างแผนก หรื อต่างแผนกต่างฝ่ าย
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ทั้งในระดับเดียวกันหรื อต่างระดับ (นิติพล, 2556) และเป็ นไป
อย่างอิสระในหมู่พนักงาน (อัษฎางค์, 2550)
แนวคิดเกีย่ วกับการสื่อสารแบบไม่เป็ นทางการทีเ่ กีย่ วกับ
ลักษณะการสื่ อสาร คือ การสื่ อสารที่มิได้วางแผนโดยองค์การ
และมีการส่ งข่าวสารไปทุกทิศทาง (Krizan, Merrier, & Jones,
2005) หรื อไม่มีทิศทาง (อัษฎางค์, 2550) มักไม่มีวตั ถุประสงค์
ที่แน่ นอน ไม่ได้มีการวางแผนไว้ก่อน มีลกั ษณะและรู ปแบบ
ยืดหยุ่นมากกว่าการสื่ อสารแบบเป็ นทางการ (รจิ ตรลักขณ์ ,
2548) ส�ำหรั บการบริ หารองค์การอาจจะเริ่ มด้วยการสื่ อสาร
แบบไม่เป็ นทางการในระยะแรกก่อนแล้ว จึงตามด้วยสื่ อสาร
แบบเป็ นทางการในภายหลัง หรื อควบคู่กนั ไป (สมพงษ์, 2526)
การติดต่อสื่ อสารในลักษณะนี้ เป็ นการให้ข่าวสารข้อมูลอย่าง
รวดเร็ ว ไม่ มีระบบแบบแผน ไม่ มีพิธีรีตอง (นิ ติพล, 2556)
การสื่ อ สารแบบไม่ เ ป็ นทางการเป็ นสิ่ ง ที่ ห ลี ก เลี่ ยงไม่ ได้ใน
องค์ก าร (ณั ฏ ฐ์ ชุ ด า, 2553) หรื อห้ า มไม่ ใ ห้ เ กิ ด ขึ้ น ไม่ ไ ด้
(นิติพล, 2556) ส่ วนสาระของข้อมูลข่าวสารที่ถูกส่ งคือ ข้อมูล
ที่ ส่ ง เป็ นข้อ มู ล ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ งานและข้อ มู ล เกี่ ย วกับ บุ ค คล
(Krizan et al., 2005) มัก เป็ นเรื่ อ งลับ เกี่ ย วกับ บุ ค คลหรื อ
เหตุการณ์ที่ไม่ถูกสื่ อสารตามช่องทางที่เป็ นทางการ (ณัฏฐ์ชุดา,
2553) และบางครั้ งอาจเป็ นเพียงเรื่ องของข่าวลื อหรื อข่าวที่
ถูกบิ ดเบื อนไม่เป็ นจริ งก็ได้ (นิ ติพล, 2556) ส�ำหรั บพื้นฐาน
การสื่อสารคือการสื่อสารเป็ นไปบนพืน้ ฐานมิตรภาพ มีความสนใจ
ทางอาชีพหรื อสนใจส่ วนบุคคลร่ วมกัน และมีความใกล้ชิดกัน
(Adler & Elmhorst, 2002) การสื่ อสารเป็ นไปตามความสัมพันธ์
เชิ งสังคมและความเป็ นส่ วนตัวระหว่างพนักงาน (อัษฎางค์,
2550) การสื่ อสารแบบไม่เป็ นทางการจะได้รับความเชื่อถือโดย
บุคคลจะให้ความเชื่ อถือเกี่ยวกับข่าวสารแบบไม่เป็ นทางการ
มาก ถึงแม้วา่ จะไม่มีแหล่งที่มาของข่าวสารข้อมูลอย่างแท้จริ ง
ก็ตาม (นิติพล, 2556) มีรูปแบบการสื่ อสารคือ ข่าวลือ การซุบซิบ
นิ นทาระหว่างบุคคลหรื อกลุ่มบุคคลในองค์การโดยปราศจาก
การควบคุม ไม่อยูภ่ ายใต้โครงสร้างองค์การ ล�ำดับขั้นการบังคับ
บัญชาหรื อความสัมพันธ์ของการรายงานการสนทนา การพูดเล่น
เพื่อความสนุ กสนาน การหยอกล้อเพื่อนร่ วมงานด้วยการพูด
ทักทาย เล่าเรื่ อง (อัษฎางค์, 2550) การระบายข้อข้องใจ และ
การปรึ กษาหารื อเรื่ องงานระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง (รจิตรลักขณ์,
2548) เรื่ องของช่องทางการสื่อสาร คือ ส่วนใหญ่เป็ นการสื่อสาร
ด้วยการพูด และอาจแพร่ กระจายด้วยการเขียน เช่น การส่งข้อมูล
ด้ว ยอี เ มล (Krizan et al., 2005) และเกิ ด จากปากต่ อ ปาก
(อัษฎางค์, 2550) และประเด็นของเวลาที่ใช้ในการสื่ อสาร คือ
ไม่มีขอ้ จ�ำกัดเรื่ องเวลาว่าจะใช้เวลามากน้อยเพียงใดขึ้นอยูก่ บั
กาลเทศะและความเหมาะสม (รจิตรลักขณ์, 2548)
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ทั้งนี้ มีงานวิจยั เกี่ยวกับการสื่ อสารแบบไม่เป็ นทางการ
ดังนี้ การศึกษาของนภาพร (2552) พบว่า รู ปแบบการสื่ อสาร
ภายในหน่ ว ยงานมี ค วามสั ม พัน ธ์ กับ ความพึ ง พอใจในการ
ปฏิ บตั ิ งานของบุคลากรมหาวิทยาลัย และพบว่าปริ ศนาหรื อ
การถามอะไรเอ่ยอาจถูกน�ำมาใช้ในการสนทนาอย่างไม่เป็ น
ทางการ วิภาดา (2547) พบว่าปริ ศนามีหน้าที่ 9 ประการซึ่ ง
1 ใน 9 คื อให้ความบันเทิ งและความสนุ กสนานซึ่ งเป็ นการ
ผ่อนคลายความตึงเครี ยด วรรณภา (2551) พบว่า พนักงานร้อยละ
78.7 สื่ อ สารแบบไม่ เ ป็ นทางการโดยใช้ เว็บ อิ น ทราเน็ ต
Corporate messenger อีเมล โทรศัพท์มือถือ การพบปะพูดคุย
พนักงานร้อยละ 60 สื่อสารแบบไม่เป็ นทางการเพือ่ ความสนุกสนาน
คุยเรื่ องส่ วนตัว และรับทราบข้อมูลข่าวสาร พนักงานร้อยละ
47.5 สื่ อสารแบบไม่เป็ นทางการในขณะท�ำงาน
นอกจากนี้ งานวิจยั ของนิยม (2545) พบว่า ความพึงพอใจ
ในการติดต่อสื่ อสารมีความสัมพันธ์กบั ผลการปฏิบตั ิงานของ
ข้าราชการ ทรงสิทธิ์ (2548) พบว่า วิธีการสื่อสารมีความสัมพันธ์
กับ ผลการปฏิ บ ัติ ง านที่ เ กิ ด จากวิ ธี ก ารสื่ อ สารของผูบ้ ริ ห าร
สถานศึกษาอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05 สุภวรรณ (2550)
พบว่า ประสิ ทธิ ภาพการสื่ อสารในองค์กรมีความสัมพันธ์กบั
ประสิทธิผลการปฏิบตั งิ านของพนักงานอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .001
ทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ อง
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องคือ ทฤษฎี Canon-Bard theory เชื่อว่า
ในขณะทีบ่ คุ คลเผชิญหน้าอยูก่ บั สิ่งเร้าทีส่ ามารถก่อให้เกิดการยัว่ ยุ
หรื อกระตุน้ อารมณ์อยูน่ ้ นั แรงกระตุน้ จากประสาทจะส่ งผ่าน
ไปยังส่วนของสมองทีช่ ื่อ Thalamus และแรงกระตุน้ จากประสาท
จะแยกออกเป็ น 2 ส่ วนที่บริ เวณ Thalamus นัน่ คือ แรงกระตุน้
ส่ วนหนึ่งจะวิง่ ผ่านไปสู่ สมองส่ วน Cerebral cortex และท�ำให้
เกิดอารมณ์ (มลวิภา, 2537) และกระแสประสาทที่ถูกส่ งไปยัง
Cerebral cortex จะไปกระตุน้ ความทรงจ�ำเกี่ยวกับสถานการณ์
นั้นว่าเคยท�ำให้เกิดอารมณ์อะไรขึ้น เมื่อพบเหตุการณ์ดงั กล่าวอีก
สมองจะสัง่ ให้เกิดอารมณ์เหมือนเดิม (ชวนีย,์ 2541) แรงกระตุน้
ส่ วนที่สองจะวิ่งผ่านไปยังสมองส่ วน Hypothalamus ซึ่ งเป็ น
ศูนย์ควบคุมการเปลี่ยนแปลงทางด้านต่างๆ ของร่ างกายและ
การเปลี่ ย นแปลงของทั้ง สองอย่ า งนี้ จะด�ำ เนิ น ไปเองตาม
ธรรมชาติ (มลวิภา, 2537) หรื อกล่าวได้ว่าส่ วนที่สองนี้ จะส่ ง
ไปยังอวัยวะภายใน และท�ำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสรี ระ
(Passer & Smith, 2007) ผูว้ ิจยั มี ความเห็ นว่า การถามตอบ
ค�ำถามอะไรเอ่ยจะเป็ นสิ่ งเร้ าที่ กระตุ น้ สมองส่ วน Cerebral
cortex ท�ำให้พนักงานเกิดอารมณ์สุข เนื่องจากพนักงานส่วนใหญ่
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มีความทรงจ�ำเกี่ยวกับค�ำถามอะไรเอ่ยอยูแ่ ล้ว และแรงกระตุน้
อีกส่ วนหนึ่งจะท�ำให้ร่างกายเกิดการเปลี่ยนแปลง เช่น การหลัง่
ฮอร์โมน Endorphins เป็ นต้น
ทฤษฎีความต้องการ (Desire Theory) ทฤษฎีน้ ีเห็นว่า
ความสุ ขเป็ นเรื่ องการได้รับในสิ่ งที่ บุคคลต้องการ (Griffin,
1986) และรวมไปถึงการได้รับอนุญาตให้ได้รับในสิ่ งที่บุคคล
ต้องการ (Seligman & Royzman, 2003) ผูว้ ิจยั มีความเห็นว่า
สิ่ งที่พนักงานต้องการคือการได้ร่วมกิจกรรมที่สนุกสนาน เมื่อมี
การถามค�ำ ถามอะไรเอ่ ย ไม่ ว่ า จะเป็ นผู ถ้ ามหรื อ ผู ถ้ ู ก ถาม
พนักงานจะมีความสุ ขเมื่อได้ร่วมกิจกรรม นอกจากนี้พนักงาน
ยังต้องการทราบว่าค�ำตอบที่ตนตอบนั้นถูกต้องหรื อไม่ เมื่อมี
การเฉลย จะยิ่งท�ำให้พนักงานสนุ กสนานและมีความสุ ขเพิ่ม
มากขึ้น

วิธีดำ� เนินการวิจยั
รูปแบบของการวิจยั
การวิจยั ระยะที่ 1 มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาบทบาทของ
การสื่ อสารแบบไม่เป็ นทางการ โดยศึกษาเอกสาร เช่น หนังสื อ
ต�ำรา บทความวิจยั ฯลฯ ที่ระบุถึงบทบาทของการสื่ อสารแบบ
ไม่ เ ป็ นทางการ ย้อ นหลัง เป็ นเวลา 10 ปี และเลื อ กศึ ก ษา
บทความจากฐานข้อมูลที่ เกี่ ยวข้องทั้งหมด 8 ฐานข้อมูล คือ
Scopus, Science Direct, Academic Search Complete, Social
Science Research Network, Taylor & Francis, SAGE Journal
Online, Communication Abstracts และ Web of Science
เครื่ องมื อและอุ ปกรณ์ ที่ใช้ในการวิจยั คื อ แบบบันทึ กข้อมู ล
คอมพิวเตอร์ และฐานข้อมูล การเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ ิจยั เก็บ
รวบรวมข้อมูลโดยใช้คำ� ส�ำคัญว่า informal communication
อยูใ่ นหัวข้อ หรื อบทคัดย่อ และวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยความถี่
การวิจยั ระยะที่ 2 มีวตั ถุประสงค์เพือ่ เปรี ยบเทียบความสุข
ในที่ ทำ� งานและผลการปฏิบตั ิงานของพนักงานระหว่างกลุ่ม
ทดลองและกลุม่ ควบคุม กลุม่ ทดลองจ�ำนวน 12 คน กลุม่ ควบคุม
จ�ำนวน 12 คน รวมตัวอย่างทั้งหมด จ�ำนวน 24 คน รูปแบบการวิจยั
เป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณด้วยการวิจยั เชิงทดลองในห้องทดลอง
แบบแผนในการทดลอง คือ แบบ Pretest – Posttest Control
Group Design กลุ่มตัวอย่างคือ ผูป้ ฏิบตั ิงานในภาคเอกชนและ
รัฐวิสาหกิจที่ศึกษาในระดับปริ ญญาโท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนื อ ภาคพิเศษซึ่ งเรี ยนในตอนเย็น
ที่สมัครใจเข้าร่ วมการทดลอง จ�ำนวน 24 คน ได้มาด้วยการเลือก
แบบเจาะจง (Purposive Sampling) คัดเลือกตัวอย่างเข้ากลุ่ม

(Randomization) โดยใช้วิธีจบั คู่ (Matching) ผูว้ ิจยั ได้พยายาม
ท�ำให้ผลการวิจยั มีความเที่ยงตรงภายนอก (External validity)
โดยน�ำอายุการท�ำงานมาใช้จบั คู่ และก�ำหนดว่ากลุ่มใดจะเป็ น
กลุ่มควบคุมหรื อกลุ่มทดลอง (Random Assignment) โดยให้
ตัวแทนกลุม่ จับสลาก ตัวแปรจัดกระท�ำ คือ การอนุญาตให้สนทนา
และถามค�ำถามอะไรเอ่ยตามที่ แจกให้ในขณะปฏิ บตั ิ งานได้
ตัวแปรตามคือความสุ ขในที่ทำ� งานและผลการปฏิบตั ิงานของ
พนัก งาน มี ก ารควบคุ ม ตัว แปรแทรกซ้อ นด้ว ยการควบคุ ม
สภาพการณ์ในการวิจยั ให้มีความคงที่ และเหมือนกันในกลุ่ม
ทดลองและกลุ่มควบคุม มีการจัดสมาชิกเข้ากลุ่มด้วยการแบ่ง
ตัวอย่างเป็ น 2 กลุ่ม โดยการคัดเลือกกระท�ำโดยใช้วิธีการจับคู่
ด้วยอายุการท�ำงาน เงื่ อนไขการทดลองคือ กลุ่มทดลองและ
กลุ่มควบคุมใช้เวลาในการท�ำงานเท่ากัน ประเมินความสุ ขในที่
ท�ำงานโดยใช้คำ� ถามเหมือนกันและประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
เหมือนกัน สภาพของห้องที่ใช้ทดลอง อุณหภูมิ แสง โต๊ะ เก้าอี้
และอุปกรณ์ที่ใช้ในการท�ำงานเหมือนกัน ผูด้ ำ� เนิ นการทดลอง
คื อ ผูว้ ิ จ ัย ได้ส าธิ ต การปฏิ บ ัติ ง านให้ท้ ัง สองกลุ่ ม ทราบและ
ฝึ กปฏิ บ ัติ เ หมื อ นกัน ก่ อ นให้ป ฏิ บ ัติ ง านจริ ง ในห้อ งทดลอง
เครื่ องมื อ และอุ ป กรณ์ ที่ ใ ช้ใ นการวิ จ ัย คื อ แบบสอบถาม
ประเมินความสุขในที่ทำ� งานและแบบประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
กระดาษและกาว การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยให้กลุ่มตัวอย่าง
ปฏิบตั ิงาน 45 นาทีดว้ ยการพับซองกระดาษด้วยกระดาษขนาด
เอ 4 และกาว ทดสอบก่อนการทดลองด้วยการประเมินความสุข
ในทีท่ ำ� งานและประเมินผลการปฏิบตั งิ าน พัก 5 นาที ให้ปฏิบตั งิ าน
อีก 45 นาที โดยกลุ่มทดลองได้รับการจัดกระท�ำ ขณะที่กลุ่ม
ควบคุมไม่ได้รบั การจัดกระท�ำ และมีการทดสอบหลังการทดลอง
โดยประเมินความสุ ขในที่ทำ� งานและประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
ในการทดลอง ผูว้ ิจ ยั รั บสมัครพนักงานในกลุ่ มทดลองตาม
ความสมัครใจจ�ำนวน 3 คนเป็ นผูถ้ ามค�ำถามอะไรเอ่ยโดยแบ่ง
ให้พนักงาน 1 คนถามค�ำถามอะไรเอ่ย 5 ค�ำถามถามสลับกัน
จนครบ 15 ค�ำ ถามในช่ ว งเวลาท�ำ งาน 45 นาที สถิ ติ ที่ ใ ช้
วิเคราะห์คือ การวิเคราะห์ความแปรปรวนพหุคูณแบบทางเดียว
(One–way Multivariate Analysis of Variance or One–way
MANOVA)
การวิจยั ระยะที่ 3 เป็ นการเก็บข้อมูลเชิ งคุณภาพด้วย
การอภิปรายกลุม่ และการสัมภาษณ์ผา่ นโทรศัพท์ มีวตั ถุประสงค์
เพื่ อ ตรวจสอบลัก ษณะการสื่ อ สารแบบไม่ เ ป็ นทางการที่ มี
ผลต่อความสุ ขในที่ทำ� งานและผลการปฏิบตั ิงานของพนักงาน
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลส�ำคัญคือ พนักงานจ�ำนวน 12 คน ซึ่ งเป็ นตัวอย่างใน
กลุ่มทดลองของการศึกษาระยะที่ 2 เครื่ องมือและอุปกรณ์ที่ใช้
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ในการวิจยั คือ แนวค�ำถาม เทปบันทึกเสี ยง โทรศัพท์ กระดาษ
และปากกา การเก็บรวบรวมข้อมูลใช้วธิ ีการอภิปรายกลุม่ 2 ครั้ง
ครั้งละ 12 คน การอภิปรายแต่ละครั้งใช้เวลาประมาณ 2 ชัว่ โมง
สัมภาษณ์เป็ นรายบุคคล จ�ำนวน 8 คน สัมภาษณ์ 1–4 ครั้งต่อคน
โดยแต่ละครั้งใช้เวลา 3–5 นาที มีการตรวจสอบความน่าเชื่อถือ
ของผลการวิจยั โดยใช้วิธีนำ� ผลการวิจยั ให้ผูร้ ่ วมอภิปรายกลุ่ม
และรับฟังเสี ยงสะท้อนของผูร้ ่ วมอภิปราย (Playback method)
ซึ่งชาย (2550) ได้ให้ทศั นะไว้วา่ การฟังเสียงสะท้อนจากประชาชน
ที่ เราศึกษา (Playback method) เป็ นการเสนอผลการวิจยั ให้
ประชากรที่ถูกศึกษาฟั งและให้เขาวิจารณ์ เพื่อจะดูว่าข้อสรุ ป
และการตีความของนักวิจยั ถูกต้องหรื อใช้ได้ในทัศนะของผูใ้ ห้
ข้อมูลมากน้อยเพียงใด ผูว้ ิจยั ได้ส่งผลการวิจยั ไปให้ผใู ้ ห้ขอ้ มูล
ส�ำ คัญ ทางอี เ มล อี ก หนึ่ ง สัป ดาห์ ต่อ มา ผูว้ ิจ ัย นัด ผูใ้ ห้ข อ้ มู ล
ส�ำคัญมาพบกัน ผูว้ จิ ยั น�ำเสนอผลการวิจยั และรับฟังค�ำวิจารณ์
ผลคื อ ผูใ้ ห้ข อ้ มู ล ส�ำ คัญได้ซัก ถาม วิจารณ์ และท้ายสุ ด ผูใ้ ห้
ข้อมูลส�ำคัญทุกคนเห็นด้วยกับผลการวิจยั ระยะนี้
เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการวิจยั
แบบประเมินความสุ ขในที่ท�ำงาน ผูว้ ิจยั ได้สร้างแบบ
ประเมิ น ความสุ ข ในที่ ท ำ� งานโดยดัด แปลงจากแนวคิ ด ของ
Fisher (2010) ที่ ก ล่ า วถึ ง ความสุ ข ในที่ ท ำ� งานระดับ บุ ค คล
ความสุ ข ในที่ ท �ำ งานส� ำ หรั บ การวิ จ ัย ในครั้ งนี้ หมายถึ ง
ความพึงพอใจในงาน ชอบงานที่ทำ� ผูกพันต่อกลุม่ ทุม่ เทในงาน
มี ความกระฉับกระเฉง มี ความสดชื่ นและก�ำลัง มี อารมณ์ ดี
ขณะท�ำงาน และท�ำงานจนบรรลุผลส�ำเร็จ มีจำ� นวนทั้งสิ้น 14 ข้อ
เป็ นแบบสอบถามแบบประมาณค่า มี 5 ระดับ คือ มากที่สุด
มาก ปานกลาง น้อ ย และน้อ ยที่ สุด เป็ นข้อ ค�ำ ถามเชิ ง บวก
ทั้งหมด โดยก�ำหนดเกณฑ์การให้คะแนนแต่ละระดับ คือ 5 4 3
2 และ 1 ตามล�ำดับ น�ำไปให้ผเู ้ ชี่ยวชาญจ�ำนวน 3 คนประเมิน
แบบสอบถามมีค่าดัชนี ความสอดคล้องระหว่างข้อค�ำถามและ
วัตถุประสงค์ ผ่านเกณฑ์จำ� นวน 12 ข้อ ไม่ผ่านเกณฑ์ 2 ข้อ
น�ำ ไปทดลองใช้กับ พนัก งานบริ ษ ัท จ�ำ นวน 30 คนที่ ไ ม่ ใ ช่
กลุ่มตัวอย่างและค�ำนวณหาค่าอ�ำนาจจ�ำแนกด้วยค่า Item–total
correlation หรื อ r มีค่าอ�ำนาจจ�ำแนกระหว่าง .406–.847 น�ำไป
หาค่าเชื่ อมัน่ ด้วยค่าสัมประสิ ทธิ์ แอลฟาของ Cronbach ได้ค่า
เท่ากับ .921
แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน เป็ นการประเมินแบบ
ปรนัย มี ล ัก ษณะเป็ นแบบเติ ม ค�ำ โดยผูว้ ิ จ ัย เติ ม จ�ำ นวนซอง
ที่ พ นัก งานพับ ได้ห ลัง จากให้ ป ฏิ บ ัติ ง านเป็ นเวลา 45 นาที
จ�ำนวนซองที่พบั ได้เป็ นผลการปฏิบตั ิงานของพนักงานแต่ละคน

615

ค� ำ ถามอะไรเอ่ ย แนวทางการพัฒ นาถามอะไรเอ่ ย
ผูว้ ิ จ ัย คัด เลื อ กหนัง สื อ ที่ ว างขายในร้ า นหนัง สื อ ซึ่ งมี ค ำ� ถาม
อะไรเอ่ย จ�ำนวน 6 เล่ม และได้ขออนุญาตใช้คำ� ถามอะไรเอ่ย
จากกองบรรณาธิ การของส�ำนักพิมพ์เมื่อได้รับอนุ ญาต ผูว้ ิจยั
ได้ ค ั ด เลื อ กข้ อ ค�ำ ถามที่ น่ า ข�ำ และความใหม่ ไ ว้ท้ ั งหมด
60 ค�ำถาม หลังจากนั้นน�ำข้อค�ำถามมาหาค่าความเที่ ยงตรง
เชิ งเนื้ อหา (Content Validity) ด้วยการหาความสอดคล้อง
ระหว่างข้อค�ำถามและวัตถุประสงค์ (Index of Item-Objective
Congruence หรื อ IOC) โดยให้ ผู เ้ ชี่ ย วชาญจ�ำ นวน 3 คน
ประเมิน พบว่ามีค่า IOC เท่ากับ 1.00 ทุกข้อ จึงเป็ นข้อค�ำถามที่
วัดได้ตรงวัตถุประสงค์ และประเมินความน่าข�ำ และความใหม่
โดยค่าคะแนน 5 4 3 2 และ 1 คะแนน เมื่อค�ำถามมีความข�ำ/
ความใหม่ระดับมากที่สุด มาก ปานกลาง น้อยและน้อยที่สุด
ตามล�ำดับ ประเมินจ�ำนวนข้อทีจ่ ะน�ำไปใช้ และจ�ำนวนผูต้ ้งั ค�ำถาม
เมื่ออยู่ในกลุ่มขณะท�ำงาน หลังจากประเมินค�ำถามอะไรเอ่ย
ทั้งหมด 60 ข้อ พบว่า ความน่ าข�ำมีค่าคะแนนระหว่าง 2.33–
4.00 คะแนน และความใหม่มีค่าคะแนนระหว่าง 2.67–4.00
คะแนน ได้เลือกข้อค�ำถามอะไรเอ่ยทีม่ คี วามน่าข�ำระดับปานกลาง
มาก และมากที่สุดไว้ซ่ ึ งมีจำ� นวน 50 ข้อ น�ำไปทดลองใช้กบั
พนักงานบริ ษทั จ�ำนวน 30 คนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง และการหา
ค่าความยาก พบว่า จากข้อค�ำถาม 50 มีเพียง 15 ข้อ ที่มีคา่ อ�ำนาจ
จ�ำแนกระหว่าง 0.50–0.88 เป็ นไปตามเกณฑ์ (บุญธรรม, 2549)
และหาค่ า ความเชื่ อมัน่ โดยใช้วิธีข อง Kuder - Richardson
ด้วยสู ตร KR-20 (พิชิต, 2547) พบว่าค�ำถามอะไรเอ่ย 15 ข้อ
มีค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ .744

ผลการวิจยั
ผลการวิจยั ระยะที่ 1
ผลการวิจยั พบว่า มี บทความที่ เกี่ ยวข้องทั้งหมด 13
บทความและพบว่าการสื่ อสารแบบไม่เป็ นทางการ มีบทบาท
ดังต่อไปนี้ คือ 1. มีความสัมพันธ์กบั ผลผลิตงานวิจยั และความ
ผูกพันต่อองค์การ 2. ใช้เพื่อการแบ่งปั นความรู ้ 3. เพิ่มและลด
แรงกดดันส�ำหรับลงมติ 4. สร้างความปรองดองของข่าวสาร
ที่ ข ดั แย้ง กัน บ่ อ ยครั้ ง 5. เรี ย นรู ้ บ ริ ษ ทั 6. ช่ ว ยแก้ไ ขปั ญ หา
ที่เกี่ยวข้องกับการท�ำงานในกลุ่มให้ง่ายขึ้น 7. ช่วยกระบวนการ
ประสานงาน 8. ท�ำให้บรรลุผลในการร่วมกันท�ำงานระหว่างประเทศ
9. ปราบคู่ต่อสู ้ 10. แก้ไขความไม่แน่นอน และ 11. เรี ยนรู ้ที่จะ
เชื่อหรื อไม่เชื่อผูอ้ ื่น

616

K a s e t s a rt J o u r n a l o f S o c i a l S c i e n c e s 3 9 ( 2 0 1 8 )

ผลการวิจยั ระยะที่ 2
ก่ อนการทดลอง มีการทดสอบเงื่อนไขของการใช้สถิติ
Multivariate Analysis of Variance (MANOVA) ของตัวแปรตาม
คือ ความสุ ขในที่ ทำ� งานและผลการปฏิ บตั ิ งานของพนักงาน
ก่อนการทดลอง ดังนี้
Variance-Covariance Matrices ของตัวแปรตามใน
แต่ ละกลุ่มต้ องเท่ ากัน จากการทดสอบโดยใช้สถิติ Box’s M
(Box's Test of Equality of Covariance Matrices) ซึ่งมีค่า Box’s
M = 3.68, F = 1.11, df1 = 3, df2 = 87120.00, Sig. = .346 ซึ่ ง
มากกว่าระดับนัยส�ำคัญที่ กำ� หนด (.05) แสดงว่า VarianceCovariance Matrices ของความสุ ขในที่ทำ� งานก่อนการทดลอง
และผลการปฏิบตั งิ านก่อนการทดลองใน 2 กลุม่ คือ กลุม่ ควบคุม
และกลุ่มทดลองไม่แตกต่างกันหรื อเท่ากัน (กัลยา, 2552) จึง
สอดคล้องกับเงื่อนไขของ MANOVA
ตั ว แปรตามต้ องมี ค วามสั ม พั น ธ์ กั น จากการใช้
Bartlett’s Test of Sphericity เพื่อตรวจสอบความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรตาม พบว่า มีค่า Likelihood Ratio = .00 Approx.
Chi-Square = 128.40, df = 2, Sig. = .000 แสดงว่าตัวแปรตาม
คือ ความสุ ขในที่ทำ� งานก่อนการทดลองและผลการปฏิบตั ิงาน
ก่อนการทดลองมีความสัมพันธ์กนั อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติที่
ระดับ .001 จึ งสอดคล้องกับเงื่ อนไขการใช้สถิติ MANOVA
และความสัมพันธ์กนั ของตัวแปรตามด้วยวิธีการของ Pearson
ความสัมพันธ์กนั ของตัวแปรตามนี้ไม่ควรสู งเกินไป (ตั้งแต่ .80
ขึ้ นไป) จากการวิเคราะห์ ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตาม
ความสุ ขในที่ ทำ� งานก่ อนการทดลอง และผลการปฏิ บตั ิ งาน

ก่อนการทดลองด้วยวิธีการของ Pearson พบว่ามีค่า r = .537
แสดงว่าตัวแปรตามความสุ ขในที่ทำ� งานก่อนการทดลอง และ
ผลการปฏิบตั ิงานก่อนการทดลองมีความสัมพันธ์กนั และความ
สั ม พัน ธ์ กัน ของตัว แปรตามนี้ ไม่ สู ง เกิ น ไป (กัล ยา, 2552)
สอดคล้องกับเงื่อนไขการใช้สถิติ MANOVA
ตั ว แปรตามมี ก ารแจกแจงแบบปกติ (Multivariate
Normality) การพิจารณาข้อมูลว่ามีการแจกแจงเป็ นปกติหรื อ
เป็ นโค้งปกติหรื อไม่น้ นั ให้พิจารณาจากค่า Sig. (2-tailed) ถ้ามี
ค่ามากกว่า .05 แสดงว่ามีการแจกแจงเป็ นปกติ (ยุทธ, 2550)
จากการทดสอบ 1-Kolmogorov – Smirnov (K-S) พบว่า
ตัวแปรความสุ ขในที่ทำ� งานก่อนการทดลอง มีค่า Kolmogorov
– Smirnov Z = .443 และค่า Sig. = .989 ตัวแปรผลการปฏิบตั ิ
งานก่อนการทดลอง มีค่า Kolmogorov – Smirnov Z = .736
และค่า Sig. = .651 แสดงว่าตัวแปรทั้ง 2 ตัว แต่ละตัวมีการ
แจกแจงปกติ จึงสอดคล้องกับเงื่อนไขการใช้สถิติ MANOVA
ผลการวิจยั ก่อนการทดลองในระยะที่ 2 จากการวิเคราะห์
Multivariate Test พบว่าค่า Centroid ซึ่งเป็ นค่าจุดร่ วมของค่าเฉลีย่
ความสุขในทีท่ ำ� งานก่อนการทดลองกับค่าเฉลีย่ ผลการปฏิบตั งิ าน
ก่อนการทดลองระหว่างกลุม่ ทดลองกับกลุม่ ควบคุมไม่แตกต่างกัน
(Wilks’ Lambda = .885, F = 1.359, Sig. = .227) จากตารางที่ 1
พบว่า ก่อนการทดลอง พนักงานในกลุ่มทดลองและพนักงาน
ในกลุ่มควบคุ มมี ความสุ ขในที่ ทำ� งานและผลการปฏิ บตั ิ งาน
ไม่แตกต่างกันโดยมีค่า F = .007, Sig. = .934 และ F = 1.815,
Sig. = .192 ตามล�ำดับ จากการวิเคราะห์ Univariate Test หรื อ
Tests of Between-Subjects Effects ได้ผลดังนี้

ตารางที่ 1 เปรี ยบเทียบความสุ ขในที่ทำ� งานและผลการปฏิบตั ิงานระหว่างพนักงานในกลุ่มทดลองและพนักงานในกลุ่มควบคุม
(ก่อนการทดลอง)
แหล่ง
ตัวแปรตาม
df
SS
MS
F
p
ความแปรปรวน
ระหว่างกลุ่ม
ความสุขในที่ทำ� งาน
1
0.001
.001
0.007
.934
ผลการปฏิบตั ิงาน
1
368.167 368.167
1.815
.192
ความคลาดเคลื่อน ความสุขในที่ทำ� งาน
22
3.609
0.164
ผลการปฏิบตั ิงาน
22
4462.333 202.833
รวม
ความสุขในที่ทำ� งาน
23
226.667
ผลการปฏิบตั ิงาน
23
35504.000
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หลังการทดลอง มีการทดสอบเงื่อนไขของการใช้สถิติ
Multivariate Analysis of Variance (MANOVA) ของตัวแปร
ตามความสุ ขในที่ทำ� งานและผลการปฏิบตั ิงานของพนักงาน
หลังการทดลอง ดังนี้
Variance-Covariance Matrices ของทุกกลุ่มต้ องเท่ากัน
จากการทดสอบโดยใช้สถิติ Box’s M ซึ่งมีค่า Box’s M = 3.728
F = 1.120 Sig. = .339 ซึ่งมากกว่าระดับนัยส�ำคัญที่กำ� หนด (.05)
แสดงว่า Variance-Covariance Matrices ของความสุ ขในที่
ท�ำงานหลังการทดลองและผลการปฏิบตั ิงานหลังการทดลอง
ใน 2 กลุ่ม คือ กลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองไม่แตกต่างกันหรื อ
เท่ากัน (กัลยา, 2552) สอดคล้องกับเงื่ อนไขของการใช้สถิติ
MANOVA
ตั ว แปรตามต้ องมี ค วามสั ม พั น ธ์ กั น จากการใช้
Bartlett’s Test of Sphericity เพื่อตรวจสอบความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรตามพบว่า มีคา่ Likelihood Ratio = 1000 Approx.
Chi-Square = 140.709 Sig. = .000 แสดงว่าตัวแปรตาม คือ
ความสุ ขในที่ ทำ� งานหลังการทดลอง และผลการปฏิ บตั ิ งาน
หลังการทดลองมีความสัมพันธ์กนั อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติที่
ระดับ .001 จึ งสอดคล้องกับเงื่ อนไขการใช้สถิติ MANOVA
และความสัมพันธ์กนั ของตัวแปรตามด้วยวิธีการของ Pearson
ความสัมพันธ์กนั ของตัวแปรตามนี้ไม่ควรสู งเกินไป (ตั้งแต่ .80
ขึ้ นไป) จากการวิเคราะห์ ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตาม
ความสุ ข ในที่ ท ำ� งานหลัง การทดลองและผลการปฏิ บตั ิ ง าน
หลังการทดลองพบว่ามีค่า r = .640 แสดงว่าตัวแปรตัวแปรตาม
ความสุ ขในที่ ทำ� งานหลังการทดลอง และผลการปฏิ บตั ิ งาน
หลังการทดลองมีความสัมพันธ์กนั และความสัมพันธ์กนั ของ
ตัวแปรตามนี้ไม่สูงเกินไป (กัลยา, 2552) สอดคล้องกับเงื่อนไข
การใช้สถิติ MANOVA
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ตัวแปรตามมีการแจกแจงปกติ (Normality) จากการ
ทดสอบ 1-Sample Kolmogorov–Smirnov (K - S) พบว่า
ตัวแปรความสุ ขในที่ทำ� งานหลังการทดลอง มีค่า Kolmogorov
– Smirnov Z = .522 และค่า Sig. = .948 ตัวแปรผลการปฏิบตั ิงาน
หลังการทดลอง มีค่า Kolmogorov – Smirnov Z = .690 และ
ค่า Sig. = .728 แสดงว่าตัวแปรทั้ง 2 ตัว แต่ละตัวมีการแจกแจง
ปกติ (กัลยา, 2552) สอดคล้องกับเงื่อนไขการใช้สถิติ MANOVA
ผลการวิจยั หลังการทดลองในระยะที่ 2 จากการวิเคราะห์
Multivariate Test พบว่าค่า Centroid ซึ่งเป็ นค่าจุดร่ วมของค่าเฉลีย่
ความสุขในทีท่ ำ� งานหลังการทดลองกับค่าเฉลีย่ ผลการปฏิบตั งิ าน
หลังการทดลองระหว่างกลุม่ ทดลองกับกลุม่ ควบคุมแตกต่างกัน
อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .001 (Wilks’ Lambda = .424,
F = 14.240, Sig. = .000) จากตารางที่ 2 พบว่า หลังการทดลอง
พนักงานในกลุม่ ทดลองและพนักงานในกลุม่ ควบคุมมีความสุข
ในทีท่ ำ� งานต่างกันอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .01 (F = 15.566,
Sig. = .001) โดยหลังการทดลองพนักงานในกลุ่มทดลองมี
ความสุ ขในที่ทำ� งาน (x = 4.12) สู งกว่าพนักงานในกลุ่มควบคุม
(x = 3.29) และพนักงานในกลุ่มทดลองและพนักงานในกลุ่ม
ควบคุมมีผลการปฏิบตั ิงานไม่แตกต่างกัน (F = .239, Sig. = .630)
จึงสอดคล้องหรื อยอมรับสมมติฐานที่ต้งั ไว้บางส่วนโดยยอมรับ
เฉพาะเกี่ ยวกับความสุ ขในที่ทำ� งาน จากสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ว่า
หลังการทดลอง พนักงานในกลุ่มทดลองและพนักงานในกลุ่ม
ควบคุมมีความสุ ขในที่ทำ� งานและผลการปฏิบตั ิงานแตกต่างกัน
จากการวิเคราะห์ Univariate Test หรื อ Tests of BetweenSubjects Effects ได้ผลดังนี้

ตารางที่ 2 เปรี ยบเทียบความสุ ขในที่ทำ� งานและผลการปฏิบตั ิงานระหว่างพนักงานในกลุ่มทดลองและพนักงานในกลุ่มควบคุม
(หลังการทดลอง)
แหล่ง
ตัวแปรตาม
df
SS
MS
F
p
ความแปรปรวน
ระหว่างกลุ่ม
ความสุขในที่ทำ� งาน
1
4.098
4.098
15.566
.001
ผลการปฏิบตั ิงาน
1
88.167
88.167
0.239
.630
ความคลาดเคลื่อน ความสุขในที่ทำ� งาน
22
5.791
0.263
ผลการปฏิบตั ิงาน
22
8129.167 369.508
รวม
ความสุขในที่ทำ� งาน
23
339.312
ผลการปฏิบตั ิงาน
23
47908.000

618
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ผลการวิจยั ระยะที่ 3
ลักษณะผู้ให้ ข้อมูลส� ำคัญ เป็ น ชาย 1 คน หญิง 11 คน
ประกอบอาชีพภาคเอกชน 8 คน และรัฐวิสาหกิจ 4 คน อายุ 25 ปี
และต�่ำกว่า 3 คน อายุมากกว่า 25 ปี 9 คน สถานภาพโสด 10 คน
สมรส 2 คน มีอายุงาน 3 ปี และต�่ำกว่า 6 คน และสู งกว่า 3 ปี
6 คน มี ระดับการศึ กษาปริ ญญาตรี ท้ งั หมด 12 คน มี รายได้
18,000 บาทและต�่ำกว่าต่อเดือน 6 คน และสู งกว่า 18,000 บาท
ต่อเดือน 6 คน
การสื่ อสารแบบไม่ เป็ นทางการที่มีผลต่ อความสุ ขในที่
ท�ำงานของพนักงาน พบว่าผูส้ ่งสารต้องพูดในเรื่ องทีผ่ รู ้ บั สารชอบ
พูดในเรื่ องที่ ผูร้ ั บสารไม่ รู้สึกเบื่ อ น�้ำเสี ยงต้องเหมาะสมกับ
สถานการณ์ทจี่ ะพูดและแสดงออกอย่างเต็มทีใ่ นเรื่ องของน�้ำเสียง
หน้าตา และท่าทาง ดังค�ำกล่าวของ ปัด ดังนี้
“ผู้ ส่ งสารที่ จ ะท�ำ ให้ คนอื่ น มี ค วามสุ ข หรื อสนุ ก กั บ
เรื่ องที่ เ ขาพู ด น่ า จะเป็ นคนที่ ค่ อ นข้ า งจะมี ภ าพลั ก ษณ์ หรื อ
เอกลักษณ์ ที่เด่ นชัดเฉพาะตัว เช่ น คนที่ทำ� งานในเรื่ องเดียวกัน
ถ้ าคนหนึ่ งเล่ าธรรมดาๆ ไม่ เด่ นไม่ อะไร คนก็ไม่ ค่อยข�ำ แต่ พี่
อีกคนหนึ่ งเวลาเขาเล่ า แอคติ ง้ น�ำ้ เสี ยง สายตา ท่ าทางเต็มที่
แบบจิ ก กัด คือเน้ น มีเสียงสูง เสียงต�ำ่ มีเมโลดีข้ องเสียง หน้ าตา
จิ กกัด สะบัดท่ าทางเต็มที่ ถึงจะเป็ นเรื่ องที่ทุกคนเห็นไม่ ตรงกัน
แต่ ทุกคนก็ขำ� กับพีค่ นนีไ้ ด้ คือ เวลาเล่ าอะไรใส่ อารมณ์ ให้ เต็มที่
ไปเลยกับมัน” (ปั ด)
เนื้อหาสาระเกี่ยวกับแฟชัน่ และความสวยงามของผูห้ ญิง
เรื่ องลามก เรื่ องฮือฮาในสังคม เรื่ องละครทีวี กิจกรรมที่ชอบ
ซุบซิ บนินทาหัวหน้างานและผูม้ าติดต่อและเรื่ องที่ใช้หยอกล้อ
กับเพื่อนร่ วมงาน ดังค�ำกล่าวของบีและเจ ดังนี้
“เรื่ องที่คุยแล้ วมีความสุ ขในที่ทำ� งานนะคะ ที่พูดแล้ ว
จะมีความสุ ขกันมากจะเป็ นเรื่ องของการแซวกัน ในที่ทำ� งาน
จะมีพที่ ่ านหนึ่ง ที่เขาจะเดินเหมือน จะพูดยังไงดี เดินเหมือนศพ
ก็คือเขาจะเดิ นเหมื อนร่ างไร้ วิ ญญาณมาก เหมื อนตัวเขาไม่ มี
กระดูก พี่เขาก็จะแซวกัน ส่ วนมากก็จะแซว เฮ้ ย เอาวิญญาณมา
ด้ วยหรื อเปล่ า หรื อว่ าเป็ นซอมบีเ้ ดินได้ หรื อเปล่ า อะไรอย่ างนี ้
ส่ วนมากก็จะโดน โดนทุกวันเท่ าที่หนูสังเกต โดนทุกวันก็จะมี
ความสุขมาก เหมือนเป็ นตัวโจ๊ กคือเขาก็ขำ� ๆ” (บี)
“มีค่ะมี ก็ที่ทำ� งานจะมีฝรั่ งเยอะก็จะแซวเรื่ องผู้ช าย
ฝรั่ งคนนีห้ ล่ อ คนนั้นเตีย้ คนนีด้ ำ� คนนีข้ าวมาจากไหน จะมี
ความสุ ขมากขนาดแบบนั่งท�ำงานอยู่เขาเดิ นผ่ าน ทุกคนก็จะ
เฮฮาปาร์ ตี ้ เพราะที่ ทำ� งานก็จะมีฝรั่ งเยอะ จะเป็ นเรื่ องผู้ชาย
มากกว่ า คือแอบกระซิ บภาษาไทย คือบางคนก็ร้ ู เรื่ อง บางคนก็
ไม่ ร้ ู เรื่ อง คนที่ ร้ ู ว่ าเราแซว เขาก็จะแฮปปี ้ ไปด้ วย อย่ างเช่ น

เดินผ่ านก็บอกว่ าท่ านดู Man, Handsome ไรอย่ างนี ้ I like, I love
อะไรอย่ างนี ้ (หั วเราะ) นิ ดหน่ อย ไม่ มีพูดในด้ านลบนะคะ
เดินผ่ านก็แซวข�ำๆ 5 วิ 10 วิอะไรอย่ างนี ้ ทักทายปกติ Morning
ตอนเช้ า ปกติทั่วไป Kiss me อะไรอย่ างนี”้ (หัวเราะ) (เจ)
เรื่ องลามก ดังค�ำกล่าวของ ปัด ดังนี้
“อย่ างที่เพื่อนมาสาย จะแซวกันว่ า เมื่อคื นอยู่กับแฟน
ดึ กหรื อไง แล้ วก็หัวเราะข�ำกัน บางครั้ งเพื่ อนก็นินทาเพื่ อน
เล่ าเรื่ องชาวบ้ านกันละเอียดยิบ จะแซวว่ า ไงเมื่อคื นอยู่ใต้ เตียง
เขาหรื อ” (ปัด)
ช่องทาง คือ พูดต่อหน้าและโทรศัพท์ เครื อข่ายทางสังคม
อิ นเตอร์ เน็ ต ซึ่ งประกอบได้ด้วย E-mail, Line, Facebook,
Twitter, Instagram และ What's app โดยส่ ว นใหญ่ จ ะใช้
Line ผูร้ ั บ สารต้อ งเปิ ดใจรั บ ฟั ง มี อ ารมณ์ ร่ ว มกับ ผูส้ ่ ง สาร
ต้องโต้ตอบกลับ แสดงออกว่าความคิดเห็นของผูร้ ับสารตรงกับ
ผูส้ ่ ง สาร และแตะตัว ผูพ้ ู ด เพื่ อ เพิ่ ม อรรถรสในการสนทนา
การสะท้อนข้อมูลกลับคือ แสดงความเห็นสอดคล้องกับผูส้ ่งสาร
เพื่อเอาใจ สะท้อนข้อมูลกลับอย่างสนุ กสนาน สะท้อนด้วย
ภาษากายที่เป็ นมิตร ไม่ขดั คอและแย่งกันพูด
การสื่อสารแบบไม่เป็ นทางการทีม่ ผี ลต่อผลการปฏิบตั งิ าน
ของพนักงาน พบว่า ผูส้ ่ งสารต้องบอกวัตถุประสงค์ พูดขอ
ความร่ วมมือและพูดให้กำ� ลังใจเมื่อผูร้ ับสารเกิดความผิดพลาด
ในการท�ำงาน ผูส้ ่งสารก็จะพูดปลอบใจและให้กำ� ลังใจแก่ผรู ้ บั สาร
เพื่อจะท�ำให้เขารู ้สึกดีและมีกำ� ลังใจในการท�ำงานซึ่ งจะช่วยให้
ผูร้ ับสารมีผลการปฏิบตั ิงานที่ดี ดังค�ำกล่าวของเจ๋ ง ดังนี้
“ก็. ..เมื่ อ เกิ ด เหตุก ารณ์ ผิ ด พลาดในการท�ำ งาน เช่ น
เมื่ อเขาท�ำผิ ดพลาดอย่ างนี ้ คื อส่ งสารเพิ่ มเติ ม เพิ่ ม ...แบบว่ า
ปลอบใจด้ วย ท�ำให้ เขารู้ สึ กดี ให้ ทำ� งานต่ อ เช่ น เพื่อนท�ำงาน
ผิดพลาด ก็ปลอบว่ าไม่ เป็ นไรหรอก งานนีเ้ มื่อก่ อนเราก็ทำ� ผิด
เดีย๋ วท�ำไปท�ำมาก็ชิน ก็ทำ� ได้ เชื่ อซิ ” (เจ๋ ง)
เนื้ อหาสาระเกี่ยวกับผลประโยชน์ที่จะได้รับ ค�ำนึ งถึง
ความส�ำ คัญ ของงานและการชมเพื่ อ นร่ ว มงาน ช่ อ งทางคื อ
คุยกันตัวต่อตัวโทรศัพท์ภายใน โน้ตเล็กๆ เครื อข่ายทางสังคม
(Social Network) ผูส้ ่ งสารจะส่ งสารที่ ไม่เป็ นทางการไปยัง
ผู ร้ ั บ สารผ่ า นเครื อ ข่ า ยทางสั ง คม ไม่ ว่ า จะเป็ นอี เ มล ไลน์
โปรแกรมแชท ผูร้ ั บสารต้องตั้งใจฟั งผูส้ ่ งสารและจดบันทึ ก
ต้ อ งมี ส มาธิ ใ นขณะสื่ อสาร หากข้ อ มู ล มี ข ้ อ ที่ น่ า สงสั ย
ต้องสอบถามทันทีและลงมือปฏิบตั ิทนั ทีหลังจากสนทนาเสร็ จ
การสะท้อนข้อมูลกลับ คือ มีการส่ งสารกลับไปเพื่อให้เข้าใจ
ตรงกัน มีการทวนค�ำพูดของผูส้ ่ งสาร มีการให้ขอ้ เสนอแนะ
เพิ่มเติมแก่ผูส้ ่ งสาร มีการตอบรับและจะปฏิบตั ิตามที่สนทนา
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กับผูส้ ่งสารและมีการแสดงพฤติกรรมเอาใจใส่ผสู ้ ่งสาร ผูร้ ับสาร
เอาใจใส่ ผูส้ ่ ง สาร ไม่ ว่า จะเป็ นการตั้ง ใจฟั ง ผูส้ ่ ง สาร และมี
ค�ำ แนะน�ำ เพิ่ ม เติ ม ให้ ก ับ ผู ส้ ่ ง สาร รวมถึ ง การใช้ภ าษากาย
ตอบกลับ อย่า งเป็ นมิ ต ร ซึ่ ง จะท�ำ ให้ผ ลการปฏิ บ ตั ิ ง านดี ข้ นั
ดังค�ำกล่าวของเจ๋ ง ดังนี้
“เอาใจใส่ ทเี่ ขาพูด เขาจะรู้สึกว่าเราตัง้ ใจฟัง เขาจะได้ร้ ูว่า
คื อ หนึ่ ง ตั้งใจฟั งเพื่ อเขาอยากจะเล่ า สองแนะน�ำกลับไปเพิ่ ม
ผลงาน เพื่อประสิ ทธิ ภาพในการท�ำงานว่ าเป็ นอย่ างไร ว่ าควร
ท�ำอย่ างไง เขาจะได้ มีแนวทางหลายอย่ างให้ ดีขึน้ เช่ น สมมุติ
เราก�ำลังท�ำอะไรสั กอย่ าง เขาพูดมา เราหั นไปทางเขาและยิม้
โอเคครั บ เป็ นอย่ างนี ้ คื อ เราโต้ ตอบกลับไปเป็ นการเอาใจใส่
ตัง้ ใจฟังเขา เขาพูดอะไร ถ้าสมมุติเขาถามกลับมาว่ า อันนีส้ ีอะไร
เราตอบ เออ เออ ไป… คนพูดก็ไม่อยากพูดด้วย ท�ำให้ การสนทนา
เสี ยไป ถ้ าเราตอบกลับไป ผู้พูดกับเราเขาจะได้ ร้ ู สึ กว่ า… อื ม…
เราสนใจนะ แถมมีแนวทางให้ อีก ท�ำให้ เขามีกำ� ลังใจ” (เจ๋ ง)

อภิปรายผลและข้ อเสนอแนะ
ผลการวิจยั ในระยะที่ 1 ที่ได้มาจากผลการวิจยั ในช่วง
10 ปี ย้อนหลัง พบว่าบทบาทการสื่ อสารแบบไม่เป็ นทางการ
นั้นมีประโยชน์ต่อการท�ำงาน เช่น น�ำมาใช้เพื่อแบ่งปั นความรู ้
ช่วยแก้ไขปั ญหาที่เกิดขึ้นในกลุ่มงาน ช่วยในการประสานงาน
ดังนั้นองค์การจึงควรชี้ แจงให้พนักงานเข้าใจบทบาทดังกล่าว
และให้โอกาสพนักงานมี การสื่ อสารแบบไม่เป็ นทางการใน
ที่ทำ� งาน
จากสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ว่า หลังการทดลองพนักงานใน
กลุ่ ม ทดลองและพนั ก งานในกลุ่ ม ควบคุ ม มี ค วามสุ ข ในที่
ท�ำงานและผลการปฏิ บตั ิ งานแตกต่ างกัน เมื่ อวิเคราะห์ ด้วย
ความแปรปรวนพหุ คูณแบบทางเดี ยวพบว่าหลังการทดลอง
พนักงานในกลุม่ ควบคุมและพนักงานในกลุม่ ทดลอง มีความสุข
ในที่ ทำ� งานแตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
(F = 15.566, Sig. = .001) โดยหลังการทดลองพนักงานในกลุ่ม
ทดลองมีความสุ ขในที่ทำ� งาน (x = 4.12) สู งกว่าพนักงานใน
กลุ่มควบคุม (x = 3.29) และพบว่า หลังการทดลองพนักงานใน
กลุ่มทดลองและพนักงานในกลุ่มควบคุม มีผลการปฏิบตั ิงาน
ไม่แตกต่างกัน (F = .239, Sig. = .630) จึงยอมรับสมมติฐาน
เพียงบางส่ วน ผลการวิจยั สอดคล้องกับผลการวิจยั ของวิภาดา
(2547) ได้รวบรวมปริ ศนาและวิเคราะห์เชิงหน้าที่นิยม พบว่า
ปริ ศนามีหน้าที่ 1 ใน 9 ประการ คือ ให้ความบันเทิงและความ
สนุ กสนานซึ่ งเป็ นการผ่อนคลายความตึงเครี ยด งานวิจยั ของ
วรรณภา (2551) พบว่า พนักงานร้อยละ 60 สื่ อสารแบบไม่เป็ น
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ทางการเพื่อความสนุ กสนาน คุ ยเรื่ องส่ วนตัว และรั บทราบ
ข้อมูลข่าวสาร และสอดคล้องกับทฤษฎีความต้องการ (Desire
Theory) ที่ Griffin (1986) ระบุว่าความสุ ขเป็ นเรื่ องการได้รับ
ในสิ่งทีบ่ คุ คลต้องการ Seligman and Royzman (2003) มีความเห็น
เพิ่มเติมว่าความสุ ขเป็ นเรื่ องการได้รับอนุญาตให้ได้รับในสิ่ งที่
บุคคลต้องการ ผูว้ ิจยั ในครั้งนี้ เห็นว่าเมื่อมีการทายด้วยค�ำถาม
อะไรเอ่ย ผูท้ ี่ ทายก็ตอ้ งการความถูกต้องในค�ำตอบที่ ตนทาย
ทุ ก คนในกลุ่ ม ต้อ งการค�ำ ตอบว่ า ค�ำ ตอบที่ ถู ก ต้อ งคื อ อะไร
ค�ำตอบจึงเป็ นสิ่ งที่บุคคลในกลุ่มต้องการ เมื่อผูต้ ้ งั ค�ำถามเฉลย
ค�ำตอบ ผูท้ ายและสมาชิกในกลุม่ เมือ่ ได้รบั ค�ำตอบก็จะมีความสุข
เพราะได้รบั ในสิ่งทีต่ นต้องการ นอกจากนี้ผลการวิจยั ในระยะที่ 3
ผลการวิจยั ท�ำให้ได้รายละเอียดว่าการสื่อสารแบบไม่เป็ นทางการ
ในประเด็นของผูส้ ่ งสาร เนื้ อหาสาระ ช่องทาง ผูร้ ับสาร และ
การสะท้อนข้อมูลกลับที่ทำ� ให้พนักงานมีความสุ ขในที่ทำ� งาน
เช่น พนักงานในฐานะผูส้ ่ งสารควรหยอกล้อกับเพื่อนร่ วมงาน
พูดคุยเกี่ยวกับละครทีวี พูดเรื่ องที่ผูร้ ับสารชอบ พูดในเรื่ องที่
ผูร้ ับสารไม่รู้สึกเบื่อ การใช้น้ ำ� เสียงต้องเหมาะสมกับสถานการณ์
ที่จะพูด และมีการแสดงออกอย่างเต็มที่ เป็ นต้น
เมื่อวิเคราะห์ดว้ ยความแปรปรวนพหุคูณแบบทางเดียว
พบว่าหลังการทดลอง พนักงานในกลุ่มควบคุมและพนักงาน
ในกลุ่มทดลอง มีผลการปฏิบตั ิงานไม่แตกต่างกันขัดแย้งกับ
ผลการวิจยั ในระยะที่ 1 ที่พบว่าการสื่ อสารแบบไม่เป็ นทางการ
มีความสัมพันธ์กบั ผลผลิตงานวิจยั สาเหตุที่พนักงานในกลุ่ม
ทดลองที่มีการสื่ อสารแบบไม่เป็ นทางการด้วยการถามค�ำถาม
อะไรเอ่ ย มี ผ ลการปฏิ บ ตั ิ ง านหลัง ทดลองไม่ แ ตกต่ า งกัน กับ
ผลการปฏิ บตั ิ งานของพนักงานในกลุ่มควบคุม น่ าจะมาจาก
พนักงานในกลุม่ ทดลองที่มีการสนทนาแล้ว ยังมีการถามค�ำถาม
อะไรเอ่ยและการพยายามหาค�ำตอบ ท�ำให้เสียสมาธิ และเสียเวลา
ในการท�ำ งานเพราะต้อ งหยุด ท�ำ งานขณะถาม นึ ก ค�ำ ตอบ
ปรึ กษาเพื่อน ตอบ ฟั งการเฉลยค�ำตอบ หรื อหัวเราะหลังจาก
ทราบค�ำเฉลย แม้ว่างานที่ได้รับมอบหมายให้ทำ� จะเป็ นงานที่
ท�ำอย่างซ�้ำซากจ�ำเจ คือ การพับซอง ไม่แตกต่างจากผลการ
ปฏิบตั ิงานในกลุ่มควบคุมซึ่ งไม่มีการถามอะไรเอ่ย พนักงานมี
เพียงแค่การพูดคุยสนทนากับพนักงานทีน่ ง่ั อยูใ่ กล้ๆ ท�ำให้เสียเวลา
เช่นกัน นอกจากนี้ผลการวิจยั ในระยะที่ 3 ท�ำให้ได้รายละเอียด
ว่า การสื่ อ สารแบบไม่ เ ป็ นทางการในประเด็น ของผูส้ ่ ง สาร
เนื้อหาสาระ ช่องทาง ผูร้ ับสาร และการสะท้อนข้อมูลกลับที่มี
ผลต่อผลการปฏิบตั งิ าน ยกตัวอย่างเช่น พนักงานในฐานะผูส้ ่งสาร
จะต้องบอกวัตถุประสงค์ พูดขอความร่ วมมือ และพูดให้กำ� ลังใจ
เป็ นต้น
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ข้ อเสนอแนะ

เอกสารอ้ างอิง

1. ข้อเสนอแนะเชิงการประยุกต์ใช้ผลการวิจยั ผูบ้ ริ หาร
องค์การสามารถน�ำผลการวิจยั ไปใช้อบรมหรื อชี้แจงให้พนักงาน
ทราบถึ ง บทบาท ผลกระทบและแนวทางการสื่ อ สารแบบ
ไม่เป็ นทางการ จะท�ำให้พนักงานได้รับทราบและใช้ประโยชน์
จากบทบาทต่ างๆ ของการสื่ อสารแบบไม่ เป็ นทางการ เช่ น
ใช้เพื่อแบ่งปั นความรู ้ หรื อการประสานงาน ประโยชน์ของ
การถามค�ำถามอะไรเอ่ยต่อความสุ ขในที่ทำ� งานและแนวทาง
การสื่ อสารแบบไม่เป็ นทางการในแง่ของผูส้ ่ งสาร เนื้อหาสาระ
ช่ องทาง ผูร้ ับสารและการสะท้อนข้อมูลกลับที่มีต่อความสุ ข
ในที่ทำ� งานและผลการปฏิบตั ิงานของพนักงาน เช่น เนื้อหาสาระ
ควรเกี่ ยวกับแฟชัน่ และความสวยงามของผูห้ ญิ ง เรื่ องลามก
เรื่ องฮื อฮาในสังคม เรื่ องละครทีวี และเรื่ องที่ใช้หยอกล้อกับ
เพื่อนร่ วมงาน
2. ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการ อาจารย์ วิทยากรและนักวิจยั
สามารถน�ำผลการวิจยั ครั้งนี้ ไปใช้เป็ นข้อมูลส�ำหรับการสอน
ฝึ กอบรมและเป็ นแนวทางวิจยั ในหัวข้อการสื่ อสารแบบไม่เป็ น
ทางการ ความสุ ขในที่ทำ� งานและผลการปฏิบตั ิงาน จะท�ำให้
การสอนหรื อการฝึ กอบรมมีความน่าสนใจมากขึ้น โดยการน�ำ
กิ จกรรมการถามอะไรเอ่ยไปใช้ ส�ำหรั บการวิจยั อาจลองน�ำ
กิ จกรรมอื่ นๆ ของการสื่ อสารแบบไม่เป็ นทางการ นอกจาก
ค�ำ ถามอะไรเอ่ ย เช่ น การเล่ า เรื่ อ งที่ ช วนข�ำ มาทดลองและ
ประเมิ นผลความสุ ขในที่ ทำ� งานและผลการปฏิ บตั ิ งานก่ อน
และหลังการทดลองเป็ นระยะ
3. ข้อ เสนอแนะเชิ ง นโยบาย ผูบ้ ริ ห ารองค์ก ารควร
ก�ำหนดนโยบายและจัดสรรงบประมาณเพือ่ ฝึ กอบรมพนักงานให้
เข้าใจการสื่ อสารแบบไม่เป็ นทางการและส่งเสริ มกิจกรรมต่างๆ
ที่เกี่ยวข้อง จัดซื้ อเอกสาร เช่น หนังสื อค�ำถามอะไรเอ่ย เป็ นต้น
เพือ่ ให้พนักงานน�ำไปใช้ถามกันยามว่าง ในช่วงทีม่ กี ารจัดกิจกรรม
สังสรรค์ เช่น งานปี ใหม่ สงกรานต์ หรื องานลอยกระทง หรื อ
ขณะท�ำงานที่มีลกั ษณะจ�ำเจเพื่อเพิ่มความสุ ขในที่ทำ� งานของ
พนักงาน
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