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บทคัดยอ 
 การศึกษาคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาประสิทธิภาพการสื่อสารของนักศึกษาและเพ่ือศึกษาความสัมพันธ
ระหวางคุณลักษณะของนักศึกษากับประสิทธิภาพการสื่อสารของนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดยใชกลุมตัวอยางเปนนักศึกษารัฐประศาสนศาสตร ภาคปกติ จํานวน 209 คน และใช
แบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ โดยมีคาความเชื่อมั่น 0.915 แลววิเคราะหคาเฉลี่ย (Mean) สวน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation, S.D.) และสถิติไค-สแควร (Chi-Square) และใชสถิติ Gamma เพ่ือหา
ทิศทางของความสัมพันธ ผลการศึกษาพบวา ประสิทธิภาพการสื่อสารของนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา อยูในระดับนอย เมื่อทดสอบสมมติฐาน พบวา เพศ ชั้นปการศึกษา อายุ ภูมลิําเนา และ
สถานภาพของครอบครัวกับประสิทธิภาพการสื่อสาร ไมมีความสัมพันธกัน สวนรายไดเฉลี่ยของครอบครัวตอเดือน
กับประสิทธิภาพการสื่อสารมีความสัมพันธกัน อยางมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ .01 
คําสําคัญ: ประสิทธิภาพ , การสื่อสาร , นักศึกษา 
 

Abstract 
This study aimed to studied the communication effectiveness of students and to study 

the relationship between the student character and the communication effective of students in 
Public Administration Program of Songkhla Rajabhat University, Using a sample of 209 people and 
the scales with 5 levels of reliability, which is 0.915 of stratified then analyzed the mean, 
standard deviation and Chi – Square and Gamma statistics to determine the direction of the 
interaction. The study found that Communication effective of students in Public Administration. 
Songkhla Rajabhat University in less. When testing a hypothesis. Class education and family status, 
age, domicile with Communication effective relationship Students whose family income per 
month varies. Communication effective is relationship. The level of statistical significance .01 
Keyword: Communication, Effective, Students 
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บทนํา 
ต้ังแตอดีตกาลมาแลว มนุษยจําเปนตองเก่ียวของกับการสื่อสารตั้งแตเกิดจนตาย ลักษณะเชนน้ีทําใหเกิด

การติดตอสื่อสารเปนไปอยางกวางขวางมากขึ้น ประกอบกับเทคโนโลยีทางการสื่อสารท่ีไดรับการพัฒนาอยางมาก 
จึงทําใหการติดตอสื่อสารของมนุษยเปนไปไดอยางสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ จนถึงขั้นท่ีอาจกลาวไดวา
สังคมเราทุกวันน้ีเปนสังคมของขอมูลขาวสาร (วริษฐา พุฒิวรชัย, 2550)  

จะเห็นไดวา การสื่อสารมีความสําคัญกับทุกกิจกรรมและมีผลตอความสําเร็จหรือลมเหลว จึงตองให
ความสําคัญตอการสื่อสารและปรับปรุงกระบวนการติดตอสื่อสารใหมีประสิทธิภาพอยูเสมอ ซึ่งการสื่อสารคือทักษะ
สําคัญ ไมวาตําแหนงหรือระดับใดการสื่อสารท่ียอดเยี่ยมจะทําใหประสบความสําเร็จในงานและในชีวิตได  แตในทาง
ตรงกันขาม หากการสื่อสารขาดประสิทธิภาพจะกอใหเกิดปญหาตาง ๆ ตามมามากมาย ซ่ึงวรัท พฤกษากุลนันท 
(2552) ไดกลาววา หากการสื่อสารดําเนินไปดวยความราบร่ืน ก็จะสงผลใหประสบผลสําเร็จตามท่ีผูสงสารตองการ 
แตถาการสื่อสารน้ันไมประสบผลสําเร็จหรือมีอุปสรรค ก็จะทําใหเกิดผลเสียหรือเกิดการแปลความหมายไปในทางท่ี
ผิดเพ้ียนได ซึ่งสอดคลองกับ ชัยภัทร สวัสด์ิผล (2555) ท่ีไดอธิบายปญหาและอุปสรรคการสื่อสารไววา ปจจุบันการ
ติดตอสื่อสารเปนเคร่ืองมือสําคัญของบุคคลทุกฝายในองคการ การทํางานจะประสบความสําเร็จไดน้ัน สวนหน่ึงอยูท่ี
ความเขาใจ โดยอาศัยการติดตอสื่อสาร หากการติดตอสื่อสารเกิดปญหา และอุปสรรคขึ้นก็จะสงผลใหเกิดการเขาใจ
ผิด และสงผลใหเกิดการทํางานผิดพลาดได ในขณะเดียวกันจะเห็นไดวา การสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพจะนําประโยชน
มาสูความเขาใจ ความรวมมือ และการประสานงานกันในการทํางานเปนอยางดี ดังน้ัน การสื่อสารและการ
ประสานงานใหไดผลดีน้ันผูปฏิบัติงานตองมีทักษะในการสื่อสารและการประสานงานระหวางคนทํางาน และระหวาง
หนวยงานรวมกัน ซึ่งถือเปนกุญแจสําคัญในการทํางานใหประสบความสําเร็จ 

จากปญหาดังท่ีไดกลาวมาแลวน้ัน แสดงใหเห็นวา หากการสื่อสารมีประสิทธิภาพ จะทําใหเกิดความเขาใจ
ท่ีตรงกันในเร่ืองท่ีตองการจะสื่อ ทําใหการสื่อความหมายในเร่ืองน้ัน ๆ เปนไปอยางรวดเร็วและถูกตอง แตถาหากวา
การสื่อสารขาดซ่ึงประสิทธิภาพ จะทําใหขอมูลท่ีสื่อออกไปน้ันเกิดความผิดพลาด เขาใจผิดความหมายท่ีตองการจะ
สื่อ ดังน้ันผูวิจัยซ่ึงเห็นถึงความสําคัญน้ี จึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาถงึประสิทธิภาพการสื่อสารของนักศึกษาสาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา อันจะนําไปสูแนวทางในการปรับปรุงแกไขประสิทธิภาพการสื่อสาร
ของนักศึกษา รวมท้ังใหมหาวิทยาลัยใชพิจารณาจัดกิจกรรมพัฒนาการเพ่ิมประสิทธิภาพทางการสื่อสารของ
นักศึกษาตอไป 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพการสื่อสารของนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สงขลา 
2. เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางคุณลักษณะของนักศึกษากับประสิทธิภาพการสื่อสารของนักศึกษา

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
 
สมมติฐานการวิจัย 

1. ประสิทธิภาพการสื่อสารของนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาอยูใน
ระดับดี 

2. คุณลักษณะของนักศึกษามีความสัมพันธกับประสิทธิภาพการสื่อสารของนักศึกษาสาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
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แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด 
ศิริวรรณ เสรีรัตนและคณะ (2541 : 17) ไดใหความหมายไววาประสิทธิภาพ หมายถึง ความสามารถใน

การบรรลุจุดมุงหมาย โดยใชทรัพยากรตํ่าสุด กลาวคือ ใชวิธีการใหเกิดการจัดการ ทรัพยากรท่ีสิ้นเปลืองใหนอยท่ีสุด 
โดยมีเปาหมายคือประสิทธิผลหรือใหบรรลุเปาหมาย ท่ีกําหนดไว สูงสุด   

ราชบัณฑิตยสถาน (2539) ไดใหความหมายของคําวา ประสิทธิภาพ (Efficiency) หมายถึง ความสามารถ
ท่ีทําใหเกิดผลในการทํางาน 

กริช สืบสนธ (2537 : 64) ไดกลาวถึงการสื่อสารวา เปนกระบวนการถายทอดท่ีไมหยุดน่ิง มีการรับรูและ
โตตอบ การถายทอดสาระ จะเปนไปตามทักษะ ประสบการณ ความรู ความในใจของท้ังผูสงสารและผูรับสาร 

ชัยภัทร สวัสดิ์ผล (2549) ไดอธิบายการสื่อสารมีลักษณะตอเน่ืองอยูตลอดเวลา เปนการกระทําซ่ึงโตตอบ
กลับไปกลับมาระหวางผูสงสารและผูรับสาร ประกอบดวยกระบวนการตาง ๆ 5 ดาน คือ 

1. ดานผูสงสาร (Source) บุคคลหรือแหลงท่ีมาของขาวสารซึ่งอาจเปนบุคคลเพียงคนเดียวหรือกลุม
บุคคลก็ได ผูสงสารหรือแหลงสารจะตองเขารหัสขาวสาร(Encode) กอน เชน เขียนขอความลงกระดาษหรือแปล
ออกมาเปนภาพ ผูรับท่ีปลายทางก็จะทําการถอดรหัส (Decode) ออกมา 

2. ดานสาร (Message) เน้ือหาสาระ หรือ เร่ืองราวท่ีสงออกไปจากผูสงสาร อาจเปนคําพูด ขอเขียน 
กิริยาทาทาง หรือสัญญาณตางๆ 

3. ดานชองทาง (Channel) คือตัวกลางหรือวิธีการท่ีจะนําสารท่ีเขารหัสแลวไปยังผูรับ การสื่อสารท่ีมี
ประสิทธิภาพน้ันจะตองใชชองทาง หรือสื่อท่ีเหมาะสมกับขาวสารน้ันๆดวย เชน การสงสารดวยการเขียนขอความ 
หรือภาพลงบนกระดาษ เปนตน โดยท่ัวไปการสื่อความหมายท่ีมีประสิทธิภาพน้ัน ยอมจะตองใชชองทาง เพ่ือให
ประสาทของการรับรูถูกกระตุนหลายๆทาง 

4. ดานผูรับสาร (Receiver) คือบุคคลหรือกลุมบุคคลท่ีเปนจุดหมายปลายทางของขาวสารท่ีสงออกไป 
โดยผูรับสารจะรับรูขาวสารจากสื่อท่ีสงไปดวยประสาทสัมผัสท้ังหา คือ การไดเห็น ไดยิน ไดกลิ่น ลิ้มรส และการ
สัมผัสแลวแจงถอดรหัสสงไปตีความ 

5. ดานขอมูลยอนหลับ (Feedback) คือปฏิกิริยาของผูรับสารท่ีแสดงออกตอการสื่อสารของผูรับสาร 
เน่ืองจากผูสงสารตองการทราบวา ขาวสารน้ันไดสงมือผูรับสารเรียบรอยแลวหรือไม และผูรับสารมีความเขาใจ
ถูกตองหรือไม ปฏิกิริยาตอบสนองอาจจะมีลักษณะคําพูด เปนกิริยาทาทาง เชน การแสดงออกทางสีหนา การเขียน
โตตอบ ลักษณะทาทาง เปนตน หรืออาจเปนท้ังคําพูดและกิริยาทาทางก็ได 

สมานพงศ เนตยารักษ (2540) ไดศึกษาประสิทธิภาพการสื่อสารในธุรกิจเฟรนไชสดานการสื่อสารระหวาง 
บริษัทเวิลดโฟนช็อป จํากัด กับ ลูกคาเฟรนไชส พบวา ประสิทธิภาพการสื่อสารอยูในเกณฑดี ลูกคามีความเขาใจใน
ขอมูล และไดรับความถูกตองในการสื่อสารขอมูล ตัวแทนจําหนายและธุรกิจเจาของสินคามีอิทธิพลในการกําหนด
ความสําเร็จของการสื่อสารในระยะเวลาอันสั้น ตัวแทนจําหนายท่ีมีความนาเชื่อถือจะสามารถสรางความสําเร็จใน
การสื่อสารได เพราะการอาศัยชื่อเสียงอันแพรหลาย 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 การศึกษาประสิทธิภาพการสื่อสารของนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
น้ีเปนการวิจัยเชิงปริมาณ  
 1. ประชากรท่ีใชในการวิจัย ไดแก นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จํานวน 437 คน 
 2. กลุมตัวอยาง จากประชากรท่ีใชในการวิจัยสามารถกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางโดยใชสูตรยามาเน 
ไดขนาดท่ีเหมาะสม จํานวน 209 คน และใชวิธีการสุมแบบชั้นภูมิ เพ่ือกําหนดขนาดกลุมตัวอยางในแตละชั้นป และ
วิธีการสุมอยางงายเพ่ือเลือกบุคคลท่ีเปนกลุมตัวอยาง 
 3. เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย แบงออกเปน 2 ตอน คือ ตอนท่ี 1 แบบสอบถามสถานภาพผูตอบ
แบบสอบถาม มีลักษณะเปนแบบสํารวจรายการ (Check list)  ประกอบดวย เพศ อายุ ชั้นป ภูมิลําเนา สถานภาพ
ครอบครัว และรายไดตอเดือนของครอบครัว ตอนท่ี 2 แบบสอบถามประสิทธิภาพการสื่อสารของนักศึกษาสาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ (Rating 
Scale) ประกอบดวย 5 ดาน คือ ดานผูสงสาร มีคาความเชื่อมั่น เทากับ 0.824 ดานสาร มีคาความเชื่อมั่น เทากับ 
0.754 ดานชองทาง มีคาความเชื่อมั่น เทากับ 0.760 ดานผูรับสาร มีคาความเชื่อมั่น เทากับ 0.810 และดานขอมูล
ยอนกลับ มีคาความเชื่อมั่น เทากับ 0.700 
 4. การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดใชการประมวลผลขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ โดยหาคาความถี่ 
(Frequency) รอยละ (Presentage) คาเฉลี่ย (Mean) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation, S.D.) และ
สถิติไค-สแควร (Chi-Square) หากพบวามีความสัมพันธกันผูวิจัยจะใชสถิติ Gamma เพ่ือหาทิศทางของ
ความสัมพันธ โดยใชเกณฑคาสหสัมพันธของ เดวอรและเพค (Devore & Peck, 1995) มีเกณฑดังน้ี มากกวา ± 
0.80 หมายความวา สัมพันธกันมาก, ± 0.50 - ± 0.80 หมายความวา สัมพันธกันปานกลาง และ นอยกวา ± 0.50 
หมายความวา สัมพันธกันนอย 

 

สรุปผลการวิจัย 
1. ขอมูลท่ัวไปผูตอบแบบสอบถาม พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง ซ่ึงสวนใหญเปนนักศึกษา

ชั้นปท่ี 1 และมีอายุสูงสุด 23 ป ต่ําสุด 19 ป ซ่ึงอายุโดยเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง คือ 20 ป นอกจากน้ียัง พบวา สวน
ใหญมีภูมิลําเนาอยูท่ีจังหวัดสงขลา สถานภาพครอบครัว พบวา บิดา-มารดาอยูดวยกัน สวนรายไดเฉลี่ยตอเดือนของ
ครอบครัว พบวา มีรายไดต้ังแต 10,000 บาทขึ้นไป ดังตาราง 1 

คุณลักษณะผูตอบแบบสอบถาม 

1. เพศ 

2. ชั้นป 
3. อาย ุ

4. ภมูิลําเนา 

5. สถานภาพครอบครัว 

ประสิทธิภาพการสื่อสารของนักศึกษา
ส า ข า วิ ช า รั ฐ ป ร ะ ศ า ส น ศ า ส ต ร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาใน 5 ดาน 
ไดแก 
      1. ผูสงสาร 
      2. สาร 
      3. ชองทาง 
      4. ผูรับสาร 
      5. ขอมูลยอนกลับ 
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ตาราง 1  ขอมูลท่ัวไปผูตอบแบบสอบถาม 

ขอมลูท่ัวไป จํานวน (คน) รอยละ (%) 
1. เพศหญิง 
2. ชั้นปท่ี 1 
3. อายุตํ่ากวา 21 ป 
4. ภูมิลําเนาท่ีจังหวัดสงขลา 
5. สถานภาพครอบครัวบิดา-มารดา อยูดวยกัน 
6. รายไดเฉลี่ยตอเดือนต้ังแต 10,000 บาทขึ้นไป 

152 
71 
111 
87 
172 
176 

72.73 
33.97 
53.11 
41.63 
82.30 
84.21 

 
2. ประสิทธิภาพการสื่อสารของนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาใน

ภาพรวม พบวา ระดับประสิทธิภาพการสื่อสารอยูในระดับนอย (�̅=2.43) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานผู
สงสาร มคีาเฉลี่ยประสิทธิภาพสูงท่ีสุด แตก็อยูในระดับปานกลาง (�̅=2.57) รองลงมาเปนดานสาร (�̅=2.45) ดาน
ชองทาง (�̅=2.34) ดานผูรับสาร (�̅=2.30) และดานขอมูลยอนกลับ มีประสิทธิภาพการสื่อสารตํ่าท่ีสุด (�̅=2.29) 
ซ่ึงชวงของคาเฉลี่ยท่ีใชในการแปลผลคือ  

 3.68 – 5.00 หมายถึง ความคิดเห็นอยูในระดับมาก 
 2.34 – 3.67 หมายถึง ความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง 
 1.00 – 2.33 หมายถึง ความคิดเห็นอยูในระดับนอย 
 ผลการวิเคราะหดังตาราง 2 

 
ตาราง 2 ประสิทธิภาพการสื่อสารของนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาใน

ภาพรวม 
ตวัแปร �� S.D. ระดับประสิทธิภาพ 

1. ผูสงสาร 
2. ดานสาร 
3. ดานชองทาง 
4. ดานผูรับสาร 
5. ดานขอมูลยอนกลับ 

2.57 
2.45 
2.34 
2.30 
2.29 

0.74 
0.75 
0.82 
0.79 
0.82 

ปานกลาง 
นอย 
นอย 
นอย 
นอย 

ภาพรวม 2.43 0.11 นอย 
 

3. ความสัมพันธระหวางคุณลักษณะของนักศึกษากับประสิทธิภาพการสื่อสารของนักศึกษาสาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พบวา ความสัมพันธระหวางเพศ ชั้นปการศึกษา อายุ ภูมิลําเนา และ
สถานภาพของครอบครัว กับประสิทธิภาพการสื่อสารของนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสงขลา ไมสัมพันธกัน แตในขณะเดียวกันความสัมพันธระหวางรายไดตอเดือนของครอบครัวกับประสิทธิภาพการ
สื่อสารของนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พบวา มีความสัมพันธกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และเมื่อทําการทดสอบเพ่ือหาระดับของความสัมพันธระหวางรายไดตอเดือนของ
ครอบครัวกับประสิทธิภาพการสื่อสารของนักศกึษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดยใช
สถิติ Gamma พบวามีคาเทากับ 0.342 แสดงวา มีความสัมพันธระดับนอย ผลการวิเคราะหดังตาราง 3 
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ตาราง 3 ความสัมพันธระหวางคุณลักษณะของนักศึกษากับประสิทธิภาพการสื่อสารของนักศึกษาสาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

**P<.01  

อภิปรายผลการวิจัย 

 ผูวิจัยไดอภิปรายผลการวิจัยโดยจําแนกออกเปน 2 ประเด็น ไดแก 1) ประสิทธิภาพการสื่อสารของ
นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 2) ความสัมพันธระหวางคุณลักษณะของ
นักศึกษากับประสิทธิภาพการสื่อสารของนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ซ่ึง
อภิปรายผลการวิจัยไดดังน้ี 

1. ประสิทธิภาพการสื่อสารของนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  
ประสิทธิภาพการสื่อสารของนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาใน

ภาพรวม พบวา อยูในระดับนอย ท้ังน้ีอาจเน่ืองมาจากนักศึกษาขาดการฝกฝนทักษะ กระบวนการในการสื่อสารท่ี
จําเปน และตัวนักศึกษาเองอาจไมไดใหความสนใจในกระบวนการสื่อสาร และทักษะการสื่อสารท่ีถูกตองเทาท่ีควร  
ซ่ึงปจจัยขางตนถือเปนอุปสรรคตอการสื่อสารเปนอยางย่ิง จึงสงผลทําใหการสื่อสารของนักศึกษาขาดประสิทธิภาพ 
ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ วรัท พฤกษากุลนันท (2552) ท่ีกลาววา หากการสื่อสารขาดประสิทธิภาพ จะทําใหการ
สื่อสารมีอุปสรรคไมประสบผลสําเร็จ  และจากผลการศึกษายังพบวา ดานผูสงสารมีประสิทธิภาพสูงกวาดานอื่นๆ 
ท้ังน้ีอาจเน่ืองมาจากนักศึกษามีความมุงมั่นและตั้งใจสงสารใหถูกตองตามกระบวนการสื่อสารจึงสงผลใหผูรับสาร
สามารถเขาใจเน้ือหาของสารไดอยางถูกตองตามวัตถุประสงคของผูสงสาร ซ่ึงสอดคลองกับสมานพงศ เนตยารักษ 
(2540) ท่ีพบวา ผูสงสารสามารถสงสารใหผูรับสารไดอยางมีประสิทธิภาพ ทําใหผูรับสารเขาใจสารท่ีตองการจะสื่อ
ไดอยางถูกตอง และนอกจากน้ียังพบวา ดานขอมูลยอนกลบัมีประสิทธิภาพตํ่าท่ีสดุ ท้ังน้ีอาจเน่ืองมาจากตัวนักศึกษา
มีความเกรงใจและใสใจตอความรูสึกของผูสงสาร จึงไมสามารถแสดงปฏิกิริยาตอบกลับออกมาไดอยางเต็มท่ี จึงทํา
ใหการสื่อสารขาดประสิทธิภาพ  ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของวันชัย มีชาติ (2548) ท่ีกลาววา หากขอมูลท่ีตอบ
กลับมาขาดประสิทธิภาพจะทําใหกระบวนการสื่อสารท้ังหมดขาดประสิทธิภาพดวยเชนกัน 

2. ความสัมพันธระหวางคุณลักษณะของนักศึกษากับประสิทธิภาพการสื่อสารของนักศึกษาสาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 2.1 ความสัมพันธระหวางเพศ ชั้นปการศึกษา อายุ ภูมิลําเนา และสถานภาพของครอบครัว กับ
ประสิทธิภาพการสื่อสารของนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พบวา ไมสัมพันธ
กัน กลาวคือเพศไมมีความสัมพันธกับประสิทธิภาพการสื่อสารของนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ท้ังน้ีอาจเน่ืองมาจากแมนักศึกษามีความแตกตางทางเพศ แตก็ไมไดมีความแตกตางใน
ดานการใชภาษา ยังคงมีการใชภาษาในการสื่อสารเดียวกัน ไมวาจะเปนภาษาพูด ภาษาเขียน หรือภาษาทาทาง  ซ่ึง
สอดคลองกับจารุรินทร ปตานุพงศ และอานนท วิทยา (2556) ท่ีพบวา แมเพศจะมีความแตกตางกัน แตก็ไมสัมพันธ
กับการสื่อสารของแตละคน ในขณะเดียวกันชั้นปการศึกษาก็ไมมีความสัมพันธกับประสิทธิภาพการสื่อสารของ
นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ท้ังน้ีอาจเน่ืองมาจากชั้นปทางการศึกษาไม

คุณลักษณะของนักศึกษา ��  P-Value 
1. เพศ 
2. ชั้นปการศึกษา 
3. อาย ุ
4. ภูมิลําเนา 
5. สถานภาพครอบครัว 

      6.   รายไดตอเดือนของครอบครัว 

0.392 
6.479 
1.398 
11.302 
5.439 

12.283** 

.822 

.372 

.497 

.757 

.489 

.002 
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สามารถนํามาเปนตัววัดประสิทธิภาพทางการสื่อสารได แมนักศึกษาจะมีระดับการศึกษาท่ีแตกตางกันก็ยังคงมีการ
ใชภาษาในการสื่อสารเดียวกัน ไมวาจะเปนภาษาพูด ภาษาเขียน หรือภาษาทาทาง  ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ
จารุรินทร ปตานุพงศ และอานนท วิทยา (2556) ท่ีพบวา แมนักศึกษาจะมีชั้นปการศึกษาท่ีแตกตางกัน แตก็ไม
สามารถทําใหการสื่อสารตางกันได รวมท้ังยังพบวา อายุไมมีความสัมพันธกับประสิทธิภาพการสื่อสารของนักศึกษา
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ท้ังน้ีอาจเน่ืองมาจากแมนักศึกษาจะมีชวงอายุท่ีแตกตาง
กันแตก็ไลเลี่ยกันจึงไมถือเปนอุปสรรคตอการสื่อสาร ยังคงมีการใชภาษาในการสื่อสารเดียวกัน ไมวาจะเปนภาษาพูด 
ภาษาเขียน หรือภาษาทาทาง เพ่ือเปนสื่อกลางท่ีชวยสรางความเขาใจและสื่อความหมายออกมาไดอยางมี
ประสิทธิภาพ  ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของจารุรินทร ปตานุพงศ และอานนท วิทยา (2556) ท่ีพบวา ความแตกตาง
ทางอายุไมสงผลตอพฤติกรรมการสื่อสารของแตละบุคคลอีก อีกท้ังภูมิลําเนาไมมีความสัมพันธกับประสิทธิภาพการ
สื่อสารของนักศึกษา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ท้ังน้ีอาจเน่ืองมาจากแมนักศึกษาจะ
มีภูมิลําเนาท่ีตางกัน แตใชภาษาถิ่นไดคลายๆกันจึงไมสงผลใหเกิดความตาง ไมเปนอุปสรรคและไมสงผลตอการ
สื่อสารหรือการรับรูขอมูลขาวสาร ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของลดาวัลย แกวศรีนวล (2550) ท่ีพบวา พฤติกรรมการ
สื่อสารของบุคคลท่ีอยูตางพ้ืนท่ีกันจะมีกระบวนการในการสื่อสารท่ีเปนไปในทิศทางเดียวกัน มีการรับรูเก่ียวกับ
ขาวสารตาง ๆ เหมือนกัน และยังพบวาสถานะภาพครอบครัวไมมีความสัมพันธกับประสิทธิภาพการสื่อสารของ
นักศึกษา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ท้ังนี้อาจเน่ืองมาจาก แมนักศึกษาจะอาศัยอยู
ในครอบครัวท่ีมีสถานภาพและไดรับการอบรมสั่งสอนท่ีแตกตางกัน ก็ไมสงผลกระทบตอการสื่อสาร นักศึกษายังคงมี
การใชภาษาในการสื่อสารเดียวกัน ไมวาจะเปนภาษาพูด ภาษาเขียน หรือภาษาทาทางซ่ึงสอดคลองกับงานวิจยัเกลา
กมล สุริยันต (2554) ท่ีพบวา สถานะภาพทางสังคมท่ีแตกตางกันไมสามารถทําใหการรับรูขาวสารของแตละบุคคล
ตางกันได ท้ังน้ีเพราะสถานะภาพทางสังคมไมใชตัวตัดสินการมีประสิทธิภาพทางการสื่อสารของแตละบุคคล 

 2.2 ความสัมพันธระหวางรายไดตอเดือนของครอบครัวกับประสิทธิภาพการสื่อสารของนักศึกษา
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พบวา มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.01 ท้ังน้ีอาจเน่ืองมาจากรายไดตอเดือนของครอบครัว อาจสงผลใหประสิทธิภาพการสื่อสารของนักศึกษาแตละคน
แตกตางกัน ซ่ึงครอบครัวท่ีมีรายไดสูง อาจสงผลทําใหนักศึกษามีเวลาในการรับรูขอมูลขาวสาร พัฒนาทักษะทางการ
สื่อสารมากกวานักศึกษาท่ีมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนของครอบครัวต่ํา เพราะไมตองกังวลเก่ียวกับภาระคาใชจายของ
ตนเอง และอาจสงผลทําใหนักศึกษามีประสิทธิภาพทางการสื่อสารสูงตามไปดวย ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของนภดล 
พูลพุทธพงศ และปฏิพัทธ ดอกแยม (2550) พบวา ประสิทธิภาพการสื่อสารของแตละบุคคล จะขึ้นอยูกับสถานภาพ
ทางการเงินของแตละคน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งผูท่ีมีรายไดตอเดือนของครอบครัวสูงจะไดรับ
โอกาสทางการรับรูขอมูลขาวสาร การพัฒนาทักษะการสื่อสารสูงกวาผูท่ีมีรายไดตํ่า อาจเปนเพราะผูท่ีมีรายไดสูงจะ
มีเวลาสวนตัวในการเรียนรูสิ่งตางๆมากกวาผูท่ีมีรายไดตํ่า จึงสงทําใหประสิทธิภาพการสื่อสารสูงตามไปดวย และ
เมื่อทําการทดสอบเพ่ือหาระดับของความสัมพันธระหวางตัวแปร โดยใชสถิติ Gamma พบวามีคาเทากับ 0.342 
แสดงวา มีความสัมพันธระดับนอย และมีความสัมพันธในทิศทางบวก หมายความวา ผูท่ีมีรายไดสูงก็ยอมทําใหมี
ประสิทธิภาพการสื่อสารสูงเชนกัน ท้ังน้ีอาจเนื่องมาจาก นักศึกษาท่ีอาศัยอยูในครอบครัวท่ีมีรายไดสูงมีโอกาสในการ
ฝกฝนทักษะทางการสื่อสารมากกวานักศึกษาท่ีอาศัยอยูในครอบครัวท่ีมีรายตํ่า จึงสงผลทําใหนักศึกษาท่ีอาศัยอยูใน
ครอบครัวท่ีมีรายไดตํ่ามีประสิทธิภาพในการสื่อสารอยูในระดับตํ่า ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของรุงฤดี พุมโพธิ์สุวรรณ 
(2551) ท่ีพบวา ผูท่ีมีรายไดสูงจะมีพฤติกรรมการรับรูขาวสารไดดีกวาผูท่ีมีรายไดตํ่า เพราะผูท่ีมีรายไดตอเดือนท่ีสูง
กวาไดอาจจะรับรูขอมูลขาวสารท่ีมีประสิทธิภาพกวาผูท่ีมีรายไดท่ีตํ่ากวา และผูท่ีมีรายไดสูงเปนไปไดวาตําแหนงงาน
อาจสูงตามไปดวย ท้ังน้ีผูท่ีมีตําแหนงงานสูงมักจะไดรับโอกาสในการมอบหมายงาน การติดตอประสานงานกับบุคคล
อื่นมากกวาผูท่ีมีรายไดท่ีตํ่ากวา จึงทําใหประสิทธิภาพการสื่อสารสูงตามไปดวย 
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ขอเสนอแนะและการนําผลการวิจัยไปใช 
 ประสิทธิภาพการสื่อสารของนักศึกษา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดยรวม
อยูในระดับนอย ยังคงตองมีการปรับปรุงกระบวนการสื่อสารใหมากขึ้น โดยวิธีการสงเสริมการเรียนรูหรือทาง
โปรแกรมรัฐประศาสนศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ควรจัดกิจกรรมและโครงการฝกอบรมทักษะทาง
กระบวนการสื่อสารเพ่ิมเติมใหกับนักศึกษา 
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