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บทคัดย่อ
ในองค์กรหนึ่ งๆ ย่อมมีบุค ลากรจานวนมาก ่ึงมีค วามแตกต่างกัน อาทิ เชื้อชาติ ศาสนา ทัศนคติ ความคิด
ค่านิยม มุมมอง และเมื่อเข้ามาอยูใ่ นองค์กรเดียวกัน จึงต้องมีวฒ
ั นธรรมองค์กร (Organizational Culture) เป็ นเครื่องมือใน
การกาหนดและควบคุมองค์กร หากต้องการให้บุคลากรมีวฒ
ั นธรรมเดียวกัน การสือ่ สารองค์กรจึงเป็ นสิง่ จาเป็ นทีจ่ ะสร้างให้
บุคลากรมีวฒ
ั นธรรมองค์กร และเป้ าหมายเดียวกัน ดังนัน้ การกาหนดกลยุทธ์การสื่อสารองค์กรเพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ให้เกิดความเข้มแข็ง บทความนี้จงึ รวบรวมทฤษฎีท่สี าคัญ และงานวิจยั ที่เกี่ยวกับการสื่อสารที่มปี ระสิทธิภาพ กลยุทธ์สู่
ความส าเร็จ ขององค์ก รและกลยุท ธ์ในการสื่อ สารภายในองค์ก รเพื่อ น าไปก าหนดกลยุท ธ์ก ารสื่อ สารองค์ก รเพื่อ สร้า ง
วัฒนธรรมองค์กรทีแ่ ข็งแกร่งและประสบความสาเร็จ
ความสาคัญ: การสือ่ สารกลยุทธ์การสือ่ สารองค์กรวัฒนธรรมองค์กร
ABSTRACT
In organization, that have a different characteristic such as national, religion, values, thoughts
views. When they come into the same organization, it become to having organization cultureas
a tool for controlling organization. If who want to give the some culture of characteristic. Communications
that important for organization culture. For determining the communication strategy for creating the strong
organizational culture.This article has been collecting significant theory and research for building the
strong and successful of organizational culture strategy.
Keyword : Communication, Corporate Communications Strategy,Culture

บทนา
บุค ลากรนับเป็ นทรัพ ยากรที่ม ีคุ ณ ค่าและสาคัญ
ที่สุดขององค์กร เนื่องจากองค์กรจะเดินหน้ า และประสบ
ความสาเร็จในธุรกิจได้ จะต้องมีการบริหารจัดการองค์กร
การจัดการบุคลากรที่มปี ระสิทธิภาพและมีคุณ ภาพ ทัง้ นี้

กระบวนการพัฒ นาบุคลากร อาทิ การฝึ ก อบรมบุคลากร
เพื่ อ ส่ ง เส ริ ม ให้ บุ ค ลาก รเกิ ด ค วาม ช าน าญ แ ล ะมี
ความสามารถในการป ิ บ ั ติ ง านได้ อ ย่ า งมี คุ ณ ภาพ
นอกจากนี้ อ งค์ ก รต้ อ งการให้ บุ ค ลากรท างานอย่ า งมี
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ประสิทธิภาพตามแผนกลยุทธ์ทอ่ี งค์กรตัง้ เป้ าหมายไว้ และ
คาดหวังให้บุคลากรมีความภักดี และปกป้ ององค์กร ร่วม
ดูแลองค์กรเสมือนบ้านของตนเอง Mwngrung, 2009)
ดัง นั ้น การให้ ค วามสัม พัน ธ์ และการให้ ค วาม
ผู ก พัน กับ บุ ค ลากรในองค์ ก รเป็ นเรื่อ งที่ อ งค์ ก รต้ อ งให้
ความส าคัญ อย่ า งยิ่ง โดยท าให้ บุ ค ลากรทุ ก ระดับ ชัน้ มี
วัฒ นธรรมองค์กรที่เกื้อหนุ น และ ช่วยเหลือ ่ึงกันและกัน
Thephwan (2011) หากองค์กรใดมีวฒ
ั นธรรมองค์กรทีไ่ ม่ดี
จะก่อให้บุคลากรในองค์กรนัน้ เกิดความขัดแย้ง การต่อต้าน
หรือไม่พงึ พอใจองค์กร ง่ึ ผลลัพธ์ทต่ี ามมาคือ อัตราการลาออก
(Turnover) เพิม่ มากขึน้ Svsdwanich (2006) นอกจากนี้ ปั จจัย
ด้านวัฒนธรรมองค์กรกับปั จจัยด้านสิทธิผลขององค์กรมีผล
ต่อความสัมพันธ์โดยตรงกับการสร้างความผูกพันในองค์กร
เนื่องจากหากองค์กรมีวฒ
ั นธรรมองค์กรที่เข้มแข็งโดยให้
ความส าคัญ กับ หัว หน้ า และผู้ ใ ต้ บ ัง คับ บัญ ชาในทางที่
เกือ้ หนุนกัน ก่อให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรทีส่ ร้างความผูกพัน
ส่งผลให้องค์กรเกิดการขับเคลื่อนไปสู่เป้ าหมายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ Yipng (2013)
นอกจากนี้ ปั จจัยวัฒ นธรรมองค์กรส่งผลต่อการ
ด าเนิ น งาน และคุ ณ ภาพงาน โดยแสดงให้ เ ห็ น จาก
วัฒนธรรมองค์กรทีไ่ ม่ดไี ม่เพียงส่งผลเสียต่อองค์กรเท่านัน้
แต่วฒ
ั นธรรมองค์กรที่ไม่ดยี งั ส่งผลเสียต่อ ลูกค้าบุคลากร
และผูม้ สี ่วนได้เสียในองค์กรนัน้ (Wilson,
) ่งึ ปั ญหา
เหล่านี้ลว้ นมาจากค่านิยม ความเชื่อ ฐานคติ และแบบแผน
ของพฤติกรรมทีไ่ ม่เหมือนกัน Kumphai (2553)
จากที่กล่าวมาข้างต้น การสื่อสารองค์กรถือเป็ น
กระบวนการสาคัญ ที่ก่ อให้เกิด ความเข้าใจที่ถูก ต้องและ
ตรงกันระหว่างผู้บริหารและบุคลากร โดยผู้บริหารจะต้อง
ท าให้บุ ค ลากรรับ รู้ว่าทุ ก คนมีส่วนช่วยดูแ ลรักษาองค์ก ร
เสมือ นเป็ นผู้ถือ หุ้ น ในองค์ก รด้ว ย หากบุ ค ลากรมีค วาม
จงรัก ภัก ดีต่ อ องค์ก ร จะส่งผลให้เกิด ประโยชน์ สูงสุด แก่
องค์ก ร ปั จจัยพื้น ฐานในการติด ต่ อสื่อสารภายในองค์ก ร
และเป็ นการสื่อถึงความต้องการ ความคิด และความรูส้ กึ
ให้ตรงกับจุดประสงค์ขององค์กรมากทีส่ ดุ ดังนัน้ การสือ่ สาร
องค์ ก รจะช่ ว ยเสริม สร้า งความเข้า ใจและสร้า งสัม พัน ธ์
ระหว่า งบุ ค ลากรภายในองค์ ก ร ท าให้อ งค์ ก รเกิด ความ
แข็งแกร่ง (Sluss, Klimchak& Holmes, 2008) นอกจากนัน้
การสื่อสารองค์กรมีอทิ ธิพลต่อความผูกพันของพนักงานที่
เกีย่ วข้องกับกระบวนทางการจิตใจ เนื่องจากประโยชน์ของ
ความผูกพันระหว่างพนักงานกับองค์กร ช่วยลดการขัดแย้ง

ช่วยผลักดันให้องค์กรเดินหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ
ช่วยเพิม่ ชื่อเสียง ภาพลักษณ์ให้กบั องค์กรมากขึน้
จากประเด็ น ปั ญหาดัง กล่ า ว จะเห็ น ได้ ว่ า การ
สือ่ สารองค์กรเป็ นเครื่องมือในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่
แข็ง แกร่ ง และช่ ว ยสร้า งวัฒ นธรรมองค์ ก รที่ เ กื้ อ หนุ น
ช่วยเหลือกันและลดความขัดแย้งในองค์กรนี้ ทงั ้ นี้กลยุทธ์
การสือ่ สารองค์กรเพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรแข็งแกร่ง จึงมี
ความสาคัญ อย่า งยิ่ง ดังนัน้ วัต ถุ ป ระสงค์ข องบทความนี้
ต้ อ งการน าเสนอกลยุ ท ธ์ ก ารสื่อ สารองค์ ก รเพื่ อ สร้ า ง
วัฒ นธรรมองค์ก รแข็งแกร่งโดยการทบทวนวรรณกรรม
และงานวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้องด้านกลยุทธ์การสื่อสารองค์กร เพื่อ
สร้างวัฒนธรรมองค์กรทีเ่ ข้มแข็ง

ทบทวนวรร กรรม
วัฒ นธรรมองค์กรเป็ นค่านิ ยมที่ช่วยให้บุค คลใน
องค์กรมีความสามัคคี สร้างความไว้วางใจทาให้สามารถ
ทางานร่วมกันได้และการสื่อสารองค์ก รที่ดี สามารถช่วย
สร้างความเข้าใจในนโยบายของผูบ้ ริหาร และเป็ นสิง่ เชื่อม
ความสัม พัน ธ์ระหว่า งบุ ค ลากรในองค์ก รและเพื่อ ให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อองค์กรในทางบวกเพราะ
นโยบายการบริห ารงานการจัด การขององค์ก รเป็ นส่ว น
สาคัญ และเพื่อให้การดาเนินงานบรรลุเป้ าหมายที่วางไว้
การสื่อสารภายในองค์กร จึงเป็ น กระบวนการที่จาเป็ นยิง่
สาหรับกิจกรรมและการดาเนิ น งานต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นใน
องค์ก ร ในส่ว นนี้ ผู้เขีย นได้ท บทวนวรรณกรรมในหัวข้อ
วัฒ นธรรมองค์ก ร ในประเด็น ลัก ษณะและประเภทของ
วัฒ นธรรมองค์ ก ร นอกจากนี้ ไ ด้ท บทวนวรรณกรรมใน
หัว ข้อ การสื่อ สาร ในประเด็ น ความหมายความส าคัญ
ลักษณะวิธกี ารสื่อสาร กระบวนการสือ่ สารองค์กรและหัวใจ
ของกลยุทธ์การสือ่ สาร
วั นธรรมองค์กร (Organizational Culture)
วัฒ นธรรมองค์ก รเป็ น ระบบค่านิ ย มและช่วยให้
บุ ค คลที่จ ะเข้า ใจการท างานขององค์ก ร (Deshpande &
Webster, 1989;Kotter&Heskett, 1992) วัฒนธรรมองค์กร
จะช่ ว ยเสริม สร้ า งความไว้ ว างใจ สร้ า งความสามัค คี
(Kankaanranta & Planken, 2010)โดยผู้ บ ริห ารจ าเป็ นต้ อ ง
วิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมภายนอก (External Environment)
(Henderson & Louhiale, 2011) และผู้ น าสาม ารถ จั ด
ความสัม พัน ธ์ระหว่างค่า นิ ยมที่เป็ น วัฒ นธรรม (Cultural
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Values) กลยุ ท ธ์ ข ององค์ ก ร (Organizational Strategy)
และสภาพแวดล้อมภายนอก วัฒนธรรมองค์กรมีอทิ ธิพลต่อ
พฤติกรรมของบุคคลในองค์กรนัน้ ด้วย (Volberda, Foss &
Lyles, 2010)
ลักษ ะของวั นธรรมองค์กร
1. วั นธรรมเด่ น (Dominant Culture) คือ วัฒ นธรรม
หลักของคนในองค์กรโดยรวม ่ึงมองเห็น ได้จากค่านิยม
หลักขององค์กรนัน้ โดยวัฒนธรรมประเภทนี้ เป็ นของคน
ส่วนใหญ่ทร่ี บั รู้ และยอมรับ ตลอดจนเข้าใจร่วมกัน
2. วั นธรรมย่ อ ย (Subculture) คื อ วัฒ นธรรมของ
แผนกงาน หรือกลุ่มงาน หรือพืน้ ทีง่ าน ่งึ ในองค์กรหนึ่งๆ
ที่ม ีห ลายแผนกงาน หรือ หลายกลุ่ ม งาน จะมีวฒ
ั นธรรม
ย่อยๆ หลายแบบแบ่งเป็ น
1. วั นธรรมที่ เข้ มแข็ง (Strong Culture) คือ
วัฒ นธรรมที่มบี ุคลากรเห็นตรงกัน และมีการยอมรับมาก
จึงทาให้เกิดการเปลีย่ นแปลงยาก วัฒนธรรมทีเ่ ข้มแข็งมีผล
ต่อการควบคุมพฤติกรรมได้เป็ นอย่างดี และทาให้สมาชิ ก
องค์กร มีความจงรักภักดี และมีความผูกพันต่อองค์กรมาก
2. วั นธรรมที่ อ่ อ นแอ (Weak Culture) คื อ
วัฒ นธรรมที่ ค นอาจจะมี ค วามคิ ด เห็ น ไม่ ค่ อ ยตรงกั น
เปลี่ย นแปลงได้ง่า ย ่ึงจะปราก ในองค์ก ร ที่เพิ่งก่ อตัง้
หรือองค์กรทีม่ อี ายุไม่มาก
ประเ ทของวั นธรรมองค์กร
1. วั นธรรมแบบปรับตัว (Adaptability Culture)
วัฒนธรรมแบบปรับตัวเกิดขึน้ จาก การที่ผบู้ ริหาร มุ่งสร้าง
ค่ า นิ ย มใหม่ ข ององค์ก รที่ต้อ งการเพิ่ม ขีด ความสามารถ
เน้ นการให้รางวัลหรือค่าตอบแทนพิเศษกับบุคลากร และ
บุคลากรมีอสิ ระในการตัดสินใจ
2. วั นธรรมแบบมุ่ง ลสาเร็จ (Achievement
Culture) การที่ผู้น าองค์ก รมีเป้ าหมายหรือ วัต ถุ ป ระสงค์
อย่างชัดเจน เป็ นวัฒนธรรมที่มคี ่านิยมแบบแข่งขัน เชิงรุก
ค่านิยมที่มุ่งการเอาชนะจะทาให้บุคลากรมีความในองค์ก ร
มุ่งหวังไปที่เป้ าหมายเดียวกัน ่งึ การเอาชนะแบบนี้ทาให้
บุ ค ล าก รที่ มี ค วาม สาม ารถ ห รื อ ผ ลงาน ดี จ ะได้ ร ั บ
ค่ า ตอบแทนที่สูง ส่ว นบุ ค ลากรที่ม ีผ ลงานต่ ากว่า เป้ า ก็
อาจจะถูกไล่ออกจากองค์กรนัน้ ๆ
3. วั นธรรมแบบเครอญาติ (Clan Culture)
เป็ นการให้ความสาคัญ กับบุคลากรการมีส่วนร่วมภายใน
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องค์กร ผู้บริหารจะมีจะมีความเอื้อเ ้ื อ มิตรภาพ มีความ
เป็ นธรรม ผู้บริหารจะมุ่งเน้ นเรื่องการร่วมมือคล้ายกับว่า
บุคลากรทุกคนเป็ นครอบครัว
4. วั นธรรมแบบราชการ Bureaucratic
Culture) เป็ นวัฒ นธรรมที่ ใ ห้ ค วามส าคั ญ ต่ อ สภาวะ
แวดล้อม (Flatten, Greve et al., 2011) มุ่งเน้นด้านวิธกี าร
ความเป็ นเหตุเป็ นผล การป บิ ตั ติ ามกฎระเบียบ
Cooke & Szumal (1993) ได้ แ บ่ งวั ฒ น ธรรม
องค์กร ออกเป็ น 3 ประเภท โดยใช้บรรทัดฐานหลักความ
เชื่อในการแบ่งวัฒนธรรมองค์กร ดังนี้
1. วั นธรรมแบบสร้างสรรค์ เป็ นวัฒนธรรมที่
องค์ ก รส่ ง เสริม ให้ ส มาชิ ก ร่ ว มกั น ท างานเพื่ อ น าไปสู่
ความสาเร็จขององค์กร ทาให้สมาชิกมีความรูแ้ ละได้พฒ
ั นา
ตนเองไปพร้อมๆกับความสาเร็จขององค์กร (Hartnell et
al. 2011)
2. วั นธรรมแบบตังรับ – ปกป้ อง เป็ นองค์กร
ทีส่ มาชิกมีความเชื่อว่า การติดต่อสัมพันธ์กบั ผูอ้ ่นื นัน้ อย่า
แสดงออกไปทางทีเ่ ป็ นภัยต่อตนเอง ค่านิยมทีย่ ดึ ถือ ได้แก่
การคล้อยตาม การยอมรับอย่างง่ายๆ
3.วั นธรรมเชิ งรุก – ปกป้ อง เป็ นองค์ ก รที่
สมาชิกมัก จะแสดงออกถึงพฤติก รรมอย่างชัดเจนในการ
ปกป้ องสถานภาพ และความมันคงในหน้
่
าทีก่ ารทางานของ
ตนเอง ค่ า นิ ย มที่ยึด ถือ ได้แ ก่ การแสวงหาอ านาจ การ
แข่งขัน
องค์ก รจะประสบความสาเร็จในการดาเนิ น งาน
ต่างๆ ผูบ้ ริหารจาเป็ นต้องใช้การสื่อสารที่เป็ นทางการและ
ไม่เป็ นทางการ ่งึ จะต้องเลือกใช้ให้เหมาะกับสถานการณ์
นัน้ ๆ เพื่อให้การสื่อสารบรรลุเป้ าหมายได้อย่างแท้จริง ใน
แง่ขององค์กรการสือ่ สารจะช่วยสร้างและจรรโลงวัฒนธรรม
ขององค์กรให้ยาวสืบต่อไป
การส่อสาร (Communication) การแลกเปลี่ยน
ข่ า วสารระหว่ า งผู้ ส่ ง สาร และผู้ ร ับ สาร โดยใช้ ส่ือ หรือ
ช่องทางต่าง ๆ เพื่อมุง่ หมายโน้มน้าวจิตใจให้เกิดผลในการ
ให้เกิด การรับ รู้ หรือเปลี่ยน ทัศ นคติ หรือเพื่อ ให้เปลี่ย น
พฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง (Schramm,
1973) การติดต่อสือ่ สาร เป็ นกระบวนการทีบ่ ุคคลใช้ในการ
แลกเปลี่ยนข่าวสาคัญ และการสื่อความคิด ความรูส้ กึ ่ึง
กันและกัน ดังนัน้ การติดต่อสื่อสารเป็ นการที่บุคคลตัง้ แต่
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สองคนขึ้ น ไป มี ส่ ว นร่ ว มในการแลกเปลี่ ย นข่ า วสาร
ความคิด หรือ ทัศ นคติ (Rogers, 1976) เพื่ อ สร้า งความ
เข้า ใจต่ อ กัน ่ึง การอยู่ ร่ ว มกัน ท างานพร้อ มกัน มีก าร
ติ ด ต่ อ กัน ่ึ ง ต้ อ งอาศัย ศาสตร์แ ละศิ ล ป์ ในการสื่อ สาร
เพื่อให้เกิดความเข้าใจอันดีต่อกันส่งผลต่อประสิท ธิภ าพ
และประสิทธิผลของงาน (Fanelli&Misangyi, 2006)
ความสาคัญของการติ ดต่อส่อสาร ายในองค์กร
การติ ด ต่ อ สื่ อ สารองค์ ก ร เป็ นเครื่อ งมื อ ของ
ผู้บริหารในการบริหารงาน(Men, 2014; Whitwort,
)
อาทิ ช่วยสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารกับบุคลากร
ต่ า งๆ ภายในองค์ ก รเดีย วกัน เพื่อ ให้ เกิด ความเข้า ใจที่
ตรงกัน สร้างความไว้วางใจต่อกันและช่วยประสานงานการ
(Luo&Shenkar,
) โดยเฉพาะการเปิ ดโอกาสให้
บุคลากรในระดับต่างๆได้มสี ว่ นร่วมในการบริหารงานการที่
ผู้บริหารสามารถใช้การสื่อสารที่ดเี พื่อเป็ นการสร้างความ
เป็ นหนึ่งเดียวภายในองค์กรได้จะทาให้เกิดการพัฒนาและ
การทางานทีม่ ปี ระสิทธิภาพมากขึน้
ดัง นั น้ การสื่อ สารเป็ นเครื่อ งมื อ อย่า งหนึ่ ง ของ
ผู้บริห าร ที่ก่ อ ให้เกิดความสัม พันธ์ท่ีดีภายในองค์ก ร ่ึง
การสื่อสารองค์กรนัน้ ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ และที่สาคัญ
ผูบ้ ริหาร และผูน้ าทุกคนจะต้องทาหน้าทีเ่ ป็ นผูส้ อ่ื สารทีด่ ี
บทบาทประโยชน์ ของการสื่ อ สารองค์ ก รมี
ด้ ว ย กั น 4 ป ระเด็ น ห ลั ก ๆ คื อ ก า รค ว บ คุ ม ดู แ ล
(Controlling) การจู ง ใจ (Motivation) การแสดงออกทาง
อารมณ์ ความรู้ ส ึ ก (Emotional Expression) และด้ า น
ข่าวสารข้อมูลต่าง ๆ (Information)(Friedl&Verci,2011)
สรุ ป ได้ ว่ า การสื่ อ สารองค์ ก ร มี ล ัก ษณ ะเป็ น
กระบวนการ (Process) อย่างหนึ่ง ่ึงเป็ นการผ่านข้อมูล
ข่าวสารและความเข้าใจเพื่อที่จะให้ผู้ใต้บงั คับบัญ ชาหรือ
บุ ค ค ล อื่ น เป ลี่ ย น แ ป ลงพ ฤ ติ ก รรม ต าม ที่ ต้ อ งก าร
ส่วนประกอบสาคัญของกระบวนสื่อสารประกอบด้วย ผู้ส่ง
ข้อ มู ล ข่า วสาร (Sender) ผู้รบั ข้อ มูล ข่า วสาร (Receiver)
ช่ อ งท างก ารสื่ อ สาร (Communication Channel) และ
สัญลักษณ์ต่าง ๆ (Symbols)
ลักษ ะการส่อสาร
การติ ดต่ อส่ อ สารทางลายลั ก ษ ์ อั ก ษร
(Written Communication) คือการติดต่อสื่อสารที่แสดงออก

โดยการเขี ย น ่ึ ง อาจเป็ นตั ว อั ก ษรหรือ ตั ว เลข เช่ น
หนังสือเวียน บันทึกโต้ตอบ ป้ าย ประกาศ บันทึกข้อความ
โดยส่วนมากพบว่า การสื่อสารด้วยการเขียนจะยากกว่า
การติดต่อสื่อสารทางวาจา (Mausehund, Timm, & King,
1995)
การติ ดต่อส่อสารทางวาจา (Oral Communication)
คือ การติด ต่ อ สื่อ สารที่แ สดงออกโดยการพู ด เช่ น การ
ประชุมกลุ่ม (Group Meeting) การร้องทุกข์โดยวาจา การ
ปรึกษาหารือ (Counseling) การอบรม การสัมมนา เป็ นต้น
การติดต่อสือ่ สารด้วยคาพูดเป็ นวิธกี ารทีใ่ ช้กนั มากทีส่ ดุ ใน
การน าเสนอข่า วสารจากบุ ค คลหนึ่ งไปยังอีก บุ ค คลหนึ่ ง
Attamana (1998)
ก ารติ ด ต่ อ ส่ อ ส ารที่ ต้ อ งใช้ เท ค โน โล ยี
(Technologies Communication) เป็ นการใช้เทคโนโลยี
การสือ่ สารทีเ่ ป็ นเครื่องมือทางเทคนิคทีม่ ปี ระโยชน์ในสังคม
มนุษย์ในปั จจุบนั เพือ่ ความสะดวกในการติดต่อสือ่ สาร
สรุปได้ว่าช่องทางการสื่อสารในองค์กร สามารถ
เชื่อมโยงระหว่างผู้บริหารกับบุคลากร เพื่อส่งต่อนโยบาย
ต่างๆ ให้สามารถนาไปสูก่ ารป บิ ตั ไิ ด้อย่างมีประสิทธิภาพ
หากขาดช่ อ งทางการสื่อ สารที่ม ีป ระสิท ธิภ าพ ส่งผลให้
พฤติก รรมการสื่อสารระหว่างผู้บ ริห ารกับ บุ ค ลากร หรือ
บุค ลากรกับบุคลากร ย่อมมีอุป สรรคในการสื่อสารที่ด้อย
ประสิท ธิภ าพ ดัง นั ้น ต้ อ งหาช่ อ งทางในการสื่อ สารให้
เหมาะสม สร้างความเข้าใจ ให้เกิดขึน้ ระหว่างผู้บริหารและ
บุคลากร
วิ ธีการส่อสารองค์กร
1. การสื่อสารด้วยวาจา (ภาษาพูด) คือ การพูด ที่
เป็ นประโยค โดยมีน้ าเสียงเบา และค่อยๆมีความเร็วหรือ
ช้าของการพูด
2. การสื่อสารด้วยกริยาท่าทาง (ภาษากาย) เช่น
การจ้องตา การพยักหน้า และการแสดงออกทางสีหน้า
3. การสื่อ ด้ว ยลายลัก ษณ์ อ ัก ษร (ภาษาเขีย น)
ได้แ ก่ สัญ ลัก ษณ์ และรูป ต่ า งๆ ดัง นั น้ การเลือ กวิธีก าร
สื่อสารจะมีปัจจัยที่เข้ามาเกี่ยวข้องมากมาย แต่ขน้ึ อยู่กบั
ผูร้ บั และผูส้ ง่ รวมถึงสภาพแวดล้อมต่างๆ
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เส้นทางการติ ดต่อส่อสารองค์กร
การสื่อสารองค์กรปั จจุบนั เป็ นเสมือนเครื่องมือที่
ทาให้การสือ่ สารเป็ นไปในทิศทางทีถ่ ูกต้อง (Mufson, )
จาเป็ นต้องหาข้อมูลข่าวสารให้ได้อย่างรวดเร็วกว่าในอดีต
ต้องมีการตัดสินใจอย่างรวดเร็ว ่งึ ล้วนต้องใช้เส้นทางการ
สือ่ สาร ง่ึ เส้นทางการสือ่ สารมีหลายทิศทางสรุปได้ดงั นี้
1. การติ ดต่อส่อสารจากบนลงล่าง (Downward
Communication) เป็ นการติดต่อสื่อสารจากผู้บงั คับบัญชา
ไปยังผู้ใต้บงั คับบัญ ชา ่ึงจะเป็ นลักษณะของการสังงาน
่
เป็ นการบอกเป้ าหมายและวัต ถุ ป ระสงค์ เพื่อ ให้ ข้อ มู ล
ย้ อ นกลั บ ไปในการท างาน (Performance Feedback)
รวม ทั ้ ง ก ารป ระชุ ม (Meeting) โด ย ใน ปั จ จุ บั น ก าร
ติดต่อสื่อสารจากบนลงล่างนิ ยมใช้ก นั มากในการประชุ ม
เพือ่ จะได้ชว่ ยกันสร้างสรรค์ผลงานให้ดขี น้ึ
2. การติ ดต่ อส่ อสารจากล่ างขึนบน (Upward
Communication) เป็ นการสื่ อ สารจากบุ ค ลากรไปยั ง
ผูบ้ ริหาร เช่น การขอคาแนะนาปรึกษา การรายงานผลการ
ป ิบ ตั ิงานให้ผู้บ ริห ารทราบ ส่วนใหญ่ ก ารสื่อ สารแบบนี้
มักจะไม่ค่อยเกิดขึน้ หรือหากถ้าเกิดขึน้ จะเกิดในระยะสัน้
เนื่องจากบุคลากรไม่กล้าทีจ่ ะติดต่อสือ่ สารกับผูบ้ ริหาร
3. ก า ร ส่ อ ส า ร ใน แ น ว น อ น (Horizontal
Communication) เป็ นการสื่อ สารในทางเดีย วกัน กลุ่ ม
งาน เดี ย วกั น ห รื อ ใน ระดั บ เดี ย วกั น จะช่ ว ยใน ก าร
ประสานงานต่ างๆได้ดีข้นึ สร้างความเป็ น กัน เองมากขึ้น
และยังเป็ นช่องทางในการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ในองค์กร
4. การติ ดต่ อ ส่ อสารในแนวทแยง (Diagonal
Communication) เป็ นการสื่อ สารข้ า มแผนกและข้ า ม
ระดับ โดยปกติมกั จะเป็ นการสื่อสารของฝ่ ายให้ คาแนะนา
กับฝ่ ายป บิ ตั กิ าร
สรุป ได้ว่า ผู้บ ริห าร คือ บุ ค คลที่สาคัญ ที่สุด ของ
องค์กร ที่จะเลือกใช้กระบวนการสื่อสารแบบใดที่ มคี วาม
เหมาะสมกับ วัฒ นธรรมองค์ ก ร และสามารถเห็น ความ
แตกต่ า งของบุ ค ลากรที่ต่ า งสาขาวิช าชีพ และบุ ค ลากร
จานวนมาก เนื่องจาการทางานต้องอาศัยส่วนงานหลายๆ
ฝ่ าย จึงจาเป็ นต้องมีการสือ่ สารทีส่ ามารถสือ่ ความเข้าใจถึง
เป้ าหมายของงานได้อย่างดี และเป็ น ช่วยลดปั ญหาภายใน
องค์กรได้อย่างสมบูรณ์
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การส่อสารองค์กรที่มีประสิ ทธิ าพ
ก า ร สื่ อ ส า ร ที่ เกิ ด ขึ้ น ภ า ย ใน อ ง ค์ ก ร จ ะ มี
ประสิทธิภาพจะต้องประกอบด้วยปั จจัยทีส่ าคัญหลายอย่าง
แต่สงิ่ ที่สาคัญที่สุดคือ เรื่องของคุ ณธรรม ทัง้ ผู้บริหารและ
บุคลากร จะต้องแสดงความจริงใจทัง้ การพูดและการเขียน
เช่น การชม การวิจารณ์ การให้คาปรึกษา การเสนอแนะ
รวมถึ ง การช่ ว ยเหลื อ ในด้ า นต่ า งๆ ปั จจัย ที่ ส่ ง ผลต่ อ
ประสิทธิภาพการสือ่ สาร ได้แก่
1. ระดับ ความรู้ (Knowledge) ผู้ส่ง สารกับ ผู้ร บั
สารควรมีร ะดับ ความรู้ท่ีใกล้เคีย งกัน เพื่อ ให้ เกิด ความ
เข้าใจได้งา่ ย
2. ทั ศ น ค ติ (Attitude) ก ารที่ ต่ างฝ่ าย ต่ างมี
ทัศนคติท่ดี ตี ่อกันทาให้เกิดการตัดสินใจที่เป็ นการยอมรับ
หากต่ างฝ่ ายต่ า งมีท ัศ นคติเป็ น ลบต่ อกัน จะส่งผลให้เกิด
อารมณ์ทไ่ี ม่เหมาะสมได้
3. ระดับ สัง คมและวัฒ นธรรม (Social Cultural
System) ผู้ ส่ ง สารและผู้ ร ั บ สารที่ เข้ า ใจระบ บ สั ง ค ม
วัฒนธรรมต่อกัน จะเลือกวิธรี ูปแบบด้านภาษาที่ใช้ในการ
สือ่ สารทีส่ อดคล้องกัน
กระบวนการส่อสารในองค์กร
เป็ น การพิจ ารณาวิธีในการสื่อ สารตัง้ แต่ ก ารส่ง
สาร รูป แบบและเนื้อหาของสาร ช่องทางการสื่อสารผู้รบั
สาร รวมไปถึงผลทีย่ อ้ นกลับมา ่งึ การกาหนดกลยุท ธ์การ
สื่อสารขององค์กร มีขนั ้ ตอนที่สาคัญได้แก่ การกาหนดกล
ยุทธ์ขององค์กรโดยรวม ง่ึ ได้แก่ การกาหนดวัตถุประสงค์
ของการสื่อสาร การวิเคราะห์กลุ่มของผู้รบั สาร การนาส่ง
ข้อมูลข่าวสารให้เหมาะสม ดังนัน้ การวางแผนนโยบายและ
กาหนดกลยุทธ์ขององค์กร องค์กรควรกาหนดกลยุทธ์การ
สื่อ สารให้ ส อดคล้ อ งและควบคู่ ก ัน ไปเสมอ Santiwong
(1999)
หัวใจของกลยุทธ์การส่อสาร ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ
1. การวางวิ ธีการในการส่ อสาร (Communication
means) ควรวางให้เหมาะสมทัง้ ในด้านประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ่งึ หากต้องการให้ผูร้ บั เกิดความรูส้ กึ ร่วมด้วย
จะต้ อ งใช้ วิธีป ระทับ ตรา ส่ ง ข้อ ความด่ ว น หรือ อาจจะ
พิจารณาตามความเหมาะสม
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2. กลยุทธ์การส่อสาร คือ การออกแบบลักษณะ
ข้อ ความเกี่ย วกับ เรื่อ งที่ต้อ งการสื่อ สารให้เหมาะสมกับ
บุคลากรนัน้ ๆ ่งึ จะต้องสื่อให้บุคลากรในองค์กรทราบถึง
เป้ าหมายขององค์กร เพือ่ ให้ทราบโดยทัวกั
่ น
ดังนัน้ การวางกลยุทธ์การสื่อสารจึงเป็ นสิง่ ทีข่ าด
ไม่ได้สาหรับองค์กรเนื่องจากการสือ่ สารทาให้บุคลากรหรือ
ผู้ บ ริห ารเกิ ด ความสามั ค คี พร้ อ มใจที่ จ ะท างานเพื่ อ
ขับเคลื่อนองค์การไปสูเ่ ป้ าหมายอย่างมีพลัง (Momentum)
กลยุทธ์การส่อสารองค์กรเพ่อสร้างวั นธรรมองค์กร
ที่แข็งแกร่ง
นับเป็ นกระบวนการหรือเครื่องมือ ทีน่ าไปสูค่ วาม
เข้า ใจตรงกัน ในการติด ต่ อ และการท างานร่ว มกัน ของ
บุ ค ลากรในองค์ ก รเพื่ อ บรรลุ เป้ าหมายร่ว มกัน ่ึ ง การ
สื่อสารที่ดจี ะต้องควบคู่ไปกับการมีมนุ ษยสัมพันธ์ท่ดี ดี ้วย
จึ ง จะท าให้ ก ารสื่ อ สารประสบความส าเร็ จ Sowanna
(2002)
ดังนัน้ กลยุทธ์การสื่อสารองค์กร เป็ นสิง่ ที่สาคัญ
อย่างยิง่ เนื่องการสือ่ สารเป็ นตัวบ่งชีค้ า่ นิยม ความเชื่อ การ
ท างานร่วมกัน เพื่อน าไปสู่วฒ
ั นธรรมที่แข็งแกร่ง ดังนัน้
บทความนี้ น าเสนอกลยุทธ์การสื่อสารภายในองค์กรเพื่อ
สร้างวัฒนธรรมทีแ่ ข็งแกร่งได้แก่
1. กลยุทธ์การจัดการส่อสารและข้อมูล
ก ารสื่ อ ส ารเป็ น สิ่ ง ส าคั ญ ข อ งอ งค์ ก ร ่ึ ง
วัตถุป ระสงค์ของการสื่อสารก็เพื่ อให้บุค ลากรเข้าใจ และ
ป บิ ตั ติ ามเป้ าหมายขององค์กร ่งึ การสื่อสารนัน้ จะต้องมี
ความชัดเจนและเป็ นข่าวสารที่รวดเร็วทันสมัย หรืออาจ
จะใช้เทคโนโลยีในการสือ่ สาร ง่ึ เทคนิคกลยุทธ์การจัดการ
สื่อสารและข้อมูล จะทาให้องค์กรมีความแข็งแกร่ง มันคง
่
เนื่ องจากบุ ค ลากรจะคอยช่วยดูแ ลรัก ษาองค์ก รได้อ ย่าง
ทันเวลาตัวอย่างองค์กรที่นากลยุทธ์การจัดการสื่อสารและ
ข้อ มู ล มาใช้ อาทิเช่ น บริษั ท TOT จ ากัด มหาชน เป็ น
บริษทั สื่อสารโทรคมนาคมชัน้ นาของประเทศที่มคี ู่แข่งขัน
มากมาย ได้ปรับปรุงกิจการ ความสม่าเสมอ ความต่อเนื่อง
ความสะดวกในทุกช่องทางการติดต่อ โดยมีการพิจารณา
การท างานในส่วนที่เกี่ย วข้อ งที่ม ีผ ลกับ งานติด ต่ อลูก ค้า
เพื่อให้พนักงานเข้าใจทัง้ ในส่วนของพนักงานทีอ่ ยูใ่ นบริษทั
และพนัก งานที่ต้อนรับลูกค้า เพื่อให้เข้าใจเป้ าหมายของ
การดาเนินงานตรงกัน

2. กลยุทธ์การปรับปรุงการส่อสารอย่างต่อเน่ อง
การสื่อสารเป็ นการมีส่วนร่วมของบุค ลากรผ่าน
ทางองค์กร ่ึงองค์ก รจะต้องมีก ารชักชวน สนับสนุ น ให้
บุคลากรได้รบั การฝึกฝนทีด่ ี เช่นการอบรม การทางานเป็ น
ทีม เพื่อพัฒ นาความสามารถในการสื่อสารกับบุคลอื่นได้
อย่างมีประสิทธิภาพ Yates ( ) กล่าวว่า การสือ่ สารจะ
ช่วยสร้างความสัมพันธ์ท่ดี อี งค์กรมีความมันคงน่
่
าเชื่อถือ
ง่ึ จะต้องทาด้วยความเต็มใจจากทุกฝ่ าย
ตัว อย่ า งองค์ ก รที่ น ากลยุ ท ธ์ ก ารปรับ ปรุ ง การ
สื่อสารไปใช้ คือ บริษทั ไทยเอเชีย แป ิ ิ ค บริเวอรี่ จากัด
เนื่องจากบริษทั ได้เกิดผลกระทบทางธุรกิจ และเศรษฐกิจ
จึงท าการปรับ ปรุงการสื่อสาร ่ึงพบว่า การสื่อ สารสร้าง
ความสัมพันธ์ทแ่ี ข็งแกร่ง ช่วยลดผลกระทบของธุรกิจ
3. กลยุทธ์การจัดการองค์กรแบบองค์รวม
กระบวนการสื่อสารภายในองค์กร จะต้องเป็ นตัว
สะท้อ นความจริง และเป็ นตัว ช่ ว ยที่จ ะท าให้ก ารท างาน
เป็ นไปอย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพ การสื่อสารจะมีความ
น่ าเชื่อถือมากยิง่ ขึน้ หากเป็ น การบรรยาย หรือการสื่อสาร
จากผูท้ ม่ี ยี ศ ตาแหน่งทีไ่ ด้รบั การยอมรับ เพือ่ จูงใจบุคลากร
ในการทางานมากขึน้ ง่ึ จะส่งผลทาให้บุคลากรภาพลักษณ์
ขององค์กรในทางทีด่ ดี ว้ ย การสือ่ สารก็มคี วามจาเป็ นทีต่ อ้ ง
ท าการวัด ผล โดยจะมี ก ารวัด ความสื่ อ สัต ย์ ทั ก ษะ
วัฒ นธรรม ่ึ ง การวัด นี้ จะท าให้ บุ ค ลกรตระหนั ก ถึ ง
ความสาคัญ ของการสื่อ สารมากขึ้น อีก ทัง้ การสื่อ สารใน
องค์กรจะต้องมีการพัฒ นาต่อไปเรื่อยๆอย่างไม่มที ่สี ้นิ สุด
เพือ่ พัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง
ตัวอย่างบริษทั ทีใ่ ช้กลยุทธ์การจัดการองค์กรแบบ
องค์รวม คือ องค์กรกูภ้ ยั ระดับโลก (International Rescue
International) เป็ นผู้น าระดับ โลก เรื่องการบรรเทาภาวะ
ฉุ กเฉิน โดยองค์กรมีปัญหาในด้านความไม่สม่าเสมอของ
การสื่อสาร จึงใช้กลยุทธ์น้ี ในการรับมือกับผลกระทบ โดย
การอบรมพนั ก งานเพื่อ ที่จ ะรัก ษาองค์ก รและดูแ ลความ
มันคงของพนั
่
กงาน (ศิรริ ตั น์ขนุ ฑวุฒ,ิ 2553)
4. กลยุ ท ธ์ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศแห่ ง การ
ส่อสาร
วัฒนธรรมด้านเทคโนโลยี เปิ ดในบุคลากรมีโอกาส
ตัดสินใจมากขึน้ (Bouchlaghem&Shelbourn,
) กล่าว
ว่า เทคโนโลยี เป็ นเครื่องมือการสื่อสารที่มปี ระสิทธิภาพ
โดยต้ อ งมี อ งค์ ก รสนั บ สนุ น ให้ ข้ อ มู ล ข่ า วสารที่ ท าให้
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บุ ค ลากรสามารถเข้ า ใจ และเข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล ได้ (Aerts,
Goossenaerts, Hammer, &Wortmann,
) กล่ า วว่ า
แนวโน้ มของการเจริญ เติบโตขององค์กรจะขึ้นอยู่กบั การ
รับมือทีด่ ขี องผูน้ าองค์กร ง่ึ ผูน้ าองค์กรจะต้องมีการรับมือ
กับยุคเศรษฐกิจแบบเทคโนโลยีทเ่ี ปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ว
และจะต้ อ งพร้ อ มเปิ ดโอกาสในการเรีย นรู้ เนื่ องจาก
วัฒนธรรมด้านเทคโนโลยีสามารถฝึกฝนได้งา่ ย ดังนัน้ การ
สร้างวัฒ นธรรมองค์กรด้านเทคโนโลยีนัน้ เป็ นกลยุทธ์ใน
ระยะยาว ที่จ ะช่ ว ยในการวางรากฐานสู่ค วามส าเร็จ ใน
อนาคต
ตัวอย่างการใช้กลยุทธ์เทคโนโลยีสารสนเทศแห่ง
การสื่อสาร บริษทั International Business Machines (IBM)
เป็ นผูผ้ ลิตคอมพิวเตอร์และการให้บริการด้านคอมพิวเตอร์
และสารสนเทศ รายใหญ่ ข องโลก ่ึ ง มีส านั ก งานอยู่ ท่ี
สหรัฐอเมริกา เป็ นบริษทั ขนาดใหญ่มพี นักงานถึง 330,000
คน ่ึ ง จ าเป็ นต้ อ งมี ก ารรับ มื อ กั บ ยุ ค เศรษฐกิ จ แบบ
เทคโนโลยีทเ่ี ปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ว เพือ่ การวางรากฐาน
บริษทั ที่มนคง
ั ่ โดยการนาเอาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เข้ามาใช้ตดิ ต่อสือ่ สารกันภายในองค์กร

บทวิ จาร ์
จากกลยุทธ์ทไ่ี ด้นาเสนอข้างต้นพบว่า การสื่อสาร
องค์กรเพื่อสร้างวัฒ นธรรมองค์กรแข็งแกร่งเป็ นสิง่ สาคัญ
อย่างยิง่ เพราะแต่ละองค์กรมีพนักงานหลากหลายเชือ้ ชาติ
หลากหลายศาสนา และหลากหลายต าแหน่ ง ของงาน
ดังนัน้ การสือ่ สารจึงเป็ นสิง่ สาคัญทีจ่ ะทีจ่ ะทาให้พนักงานใน
องค์ ก รมี ว ัฒ นธรรมเดี ย วกัน โดยวัฒ นธรรมองค์ ก รที่
เข้ ม แข็ ง จะเกิ ด ขึ้ น ไม่ ได้ ห าก ข าด ผู้ บ ริ ห ารที่ ไม่ มี
ความสามารถในการเลื อ กใช้ ก ารสื่ อ สารที่ เ หมาะสม
ผูบ้ ริหารองค์กร จึงต้องเป็ นบุคคลสาคัญทีจ่ ะทาให้พนักงาน
ในองค์ก รมีวฒ
ั นธรรมเดีย วกัน ไม่ว่าจะในด้านความคิด
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ทัศนคติ โดยผู้บริห ารจะต้องเลือกใช้ก ระบวนการสื่อสาร
อย่ า งใดอย่ า งหนึ่ ง เพื่ อ ให้ ท่ี จ ะให้ ม ีค วามเหมาะสมกับ
วัฒนธรรมองค์กร เนื่องจากการทางานต้องอาศัยส่วนงาน
ของหลายๆ ฝ่ าย จึงจาเป็ นต้องมีการสื่อสารที่สามารถสื่อ
ความเข้าใจถึงเป้ าหมายของงานได้เป็ น อย่างดี และเป็ น
การช่วยลดปั ญหาภายในองค์กรได้อย่างสมบรูณ์

บทสรุป
บทความนี้นาเสนอกลยุทธ์การสื่อสารองค์กรเพื่อ
สร้างวัฒ นธรรมองค์กรแข็งแกร่ง ได้แก่กลยุทธ์การจัดการ
สื่อ สารและข้อ มูล กลยุ ท ธ์ก ารปรับ ปรุง การสื่อ สารอย่า ง
ต่ อ เนื่ อ ง กลยุ ท ธ์ก ารจัด การแบบองค์ ร วม และกลยุ ท ธ์
เทคโนโลยีส ารสนเทศแห่ ง การสื่อ สาร โดยกลยุ ท ธ์ท่ีไ ด้
นาเสนอนัน้ เป็ นผลจากการศึกษางานวิจยั และทฤษฎีต่างๆ
ทีเ่ กีย่ วข้องกับการสือ่ สารองค์กรเพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ที่ แ ข็ง แกร่ ง ท าให้ ท ราบความส าคัญ ของการสื่อ สารที่
นาไปสู่วฒ
ั นธรรมองค์ท่เี ข้มแข็ง ่งึ มีความจาเป็ นมากใน
องค์กร เนื่องด้วยองค์กรมีพนักงานมาก และแต่ละบุคคล
ล้ว นมี ค วามต่ า งกัน ทัง้ เชื้อ ชาติ ศาสนา ความคิด และ
ทัศนคติด งั นัน้ บทความนี้ ได้น าเสนอกลยุท ธ์ การสื่อสาร
องค์กรเพื่อสร้างวัฒ นธรรมองค์กรแข็งแกร่ง และสามารถ
ก าหนดกลยุ ท ธ์ เ พื่ อ เลือ กสื่อ สารที่ เ หมาะสมเพื่ อ สร้า ง
วัฒ นธรรมองค์ ก ร ดัง นั ้น หากผู้ บ ริห ารองค์ ก รสามารถ
เลื อ กใช้ ก ารสื่อ สารที่ เ หมาะสมกับ บุ ค ลากรในองค์ ก ร
ย่อมจะทาให้บุคลากรทางานอย่างมีประสิทธิภาพ องค์กรมี
วัฒนธรรมเดียวกัน และสามารถบรรลุเป้ าหมายองค์ได้ใน
ที่สุด นอกจากนี้ ย งั เป็ นประโยชน์ ให้ก ับ ผู้บ ริห ารที่จ ะลด
ปั ญ หาความขัดแย้งในการป ิบตั ิงานของบุคลากร ทาให้
เกิดความสุขในการป บิ ตั งิ านร่วมกันระหว่างผู้บริหารกับ
บุคลากรได้อย่างมีความสุข
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