
การสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์ในองค์การ 

          คนึง  นันทะนะ 

  กล่าวน า 

                    องค์การที่มีความโดดเด่นทางสังคม หรือหน่วยงานต่างๆนั้น ต้องอาศัยความร่วมมือของบุคลากร ใน
หน่วยงานนั้นๆ ประกอบกับมีวิธีการหรือการบริหารที่มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้หน่วยงานหรือองค์การนั้นๆ 

ประสบความส าเร็จ และได้การยอมรับจากทางสังคม  การสื่อสารเป็นหัวใจของการท าความเข้าใจระหว่าง
กันของมนุษย์ในสังคม มนุษย์จะท าความเข้าใจกันได้ต้องอาศัยการสื่อสารเพ่ือให้ข้อมูล ถ่ายทอดความรู้ 
ความคิด ความเห็น และประสบการณ์ซึ่งกันและกัน เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข  อีกท้ังการ
สื่อสารยังช่วยให้มนุษย์พัฒนาปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด  ได้มีการให้นิยามและ
ความหมายของค าว่า “การสื่อสาร (communication)” ไว้อย่างหลากหลาย  ดังนั้น การสื่อสารและ
สร้างความสัมพันธ์ในองค์การ  จึงม ีความส าคัญต่อการพัฒนาองค์การ ซึ่งมีนักวิชาการหลายท่าน ได้กล่าว
ไว้ดังนี้  

      ความหมายของการสื่อสาร   

                พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 (2539) ได้ให้ความหมายของการสื่อสารไว้ดังนี้   
 “ก. น าหนังสือหรือข้อความของฝ่ายหนึ่งส่งให้อีกฝ่ายหนึ่ง”          

                Kelley, Robert (1977 : 9. อ้างอิงมาจาก เสนาะ  ติเยาว์. 2538 : 33)  ให้ความหมายไว้ว่า “การ
สื่อสารเป็นกระบวนการที่เกี่ยวกับการส่งและรับสัญลักษณ์ที่ก่อให้เกิดความหมายขึ้นในใจของผู้เกี่ยวข้อง โดย
บุคคลเหล่านั้นมีประสบการณ์อย่างเดียวกัน” 

          นรินทร์ชัย  พัฒนพงศา (2542 : 3) กล่าวถึงความหมายของการสื่อสารว่า “เป็นการแลกเปลี่ยน
ข่าวสารระหว่างผู้ส่งสารและผู้รับสาร โดยใช้สื่อหรือช่องทางต่าง ๆ เพื่อมุ่งหมายโน้มน้าวจิตใจให้เกิดผลในการให้
เกิดการรับรู้ หรือเปลี่ยนทัศนคติ หรือให้เปลี่ยนพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง” 

          โอภส์  แก้วจ าปา (2547 : 1) กล่าวว่า “การสื่อสารหมายถึงกระบวนการที่มนุษย์เชื่อมโยงความนึกคิด
และความรู้สึกให้ถึงกันเพ่ือให้เกิดการตอบสนองในเชิงพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน” 

           วิรัช  สงวนวงศ์วาน (2547 : 115) ให้ความหมายว่า “การสื่อสารคือการถ่ายโอน (transfer and 
understanding of meaning) ดังนั้น การติดต่อสื่อสารจะประสบความส าเร็จก็ต่อเมื่อสามารถส่งผลต่อ
ความหมายและผู้รับเกิดความเข้าใจถูกต้อง การสื่อสารอาจมีลักษณะเป็นการสื่อสารระหว่างบุคคล 
(interpersonal communication)และเป็นเครือข่ายองค์กรหรือท่ีเรียกกันโดยทั่วไปว่าการติดต่อสื่อสารของ
องค์กร (organization communication)” 
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           ธิติภพ  ชยธวัช (2548 : 130) กล่าวว่า “การสื่อสารเป็นการส่งมอบสารสนเทศและส่งมีความหมาย
ต่าง ๆ จากฝ่ายหนึ่งไปยังอีกฝ่ายหนึ่ง โดยการใช้สัญลักษณ์ที่เป็นที่ยอมรับร่วมกัน หรือเป็นการแลกเปลี่ยน
สารสนเทศและการส่งมอบสิ่งที่มีความส าคัญต่าง ๆ” 

          วันชัย  มีชาติ (2548 : 138. อ้างอิงมาจาก Judith R. Gordon and associates. 1990 : 139) 
สรุปว่า “การสื่อสารเป็นกระบวนการติดต่อส่งผ่านข้อมูล ความคิด ความเข้าใจ หรือความรู้สึกระหว่างบุคคล ซึ่งมี
องค์ประกอบ 4 ประการ คือ ผู้ส่งสาร สาร สื่อ และผู้รับสาร” 
                 นงคราญ ดงเย็น  และคณะ (2553) ความหมายของการสื่อสารในองค์กร หมายถึง กระบวนการ  ใน
การแลกเปลี่ยนข่าวสารของหน่วยงานกับบุคลากรทุกระดับภายในองค์กร ซึ่งมีความสัมพันธ์กันภายใต้
สภาพแวดล้อม บรรยากาศขององค์กรและสังคม ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงไปได้ตามสถาณการณ์ 

           จากความหมายของการสื่อสารที่กล่าวมา  อาจสรุปได้ว่า  การสื่อสาร (communication)  หมายถึง  
“กระบวนการถ่ายทอดข้อมูล ข่าวสาร และเรื่องราวต่าง ๆ จากผู้ส่งสารไปสู่ผู้รับสารโดยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง ใน
สภาพแวดล้อมหนึ่ง ๆ  จนเกิดการเรียนรู้ความหมายในสิ่งที่ถ่ายทอดร่วมกันและตอบสนองต่อกันได้ตรงตามเจตนา
ของทั้งสองฝ่าย ซึ่งอาจจะมีลักษณะเป็นการสื่อสารระหว่างบุคคลและการสื่อสารขององค์กร” 

          กการสื่อสารกับการบริหารจัดการองค์การสื่อสารกับการบริหารจัดการองค์กาาร ร   
            เสนาะ ติเยาว์ (2538 : 25–26) กล่าวไว้ว่า การสื่อสารได้กลายมาเป็นปัจจัยหรือองค์ประกอบที่

ส าคัญของการบริหารงานเป็นทั้งปัจจัยและทรัพยากรที่จะใช้ในการบริหารจัดการองค์กร ถ้าหากไม่มีการสื่อสารก็
ไม่สามารถท่ีจะบริหารองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ การสื่อสารจึงเป็นกลยุทธ์ที่มีความส าคัญต่อองค์กรในการ
บริหารที่จะท าให้งานขององค์กรด าเนินต่อไปและช่วยในการประสานงานของหน่วยงาน  ในแง่ของการบริหาร
องค์กรการสื่อสารท าให้เกิดความหมาย ท าให้คนคาดคะเนความคิดซึ่งกันและกันได้และท าให้มีการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลกันในฐานะที่เป็นเครื่องมือในการด าเนินงานขององค์กร  การสื่อสารน าไปใช้ในกิจกรรมขององค์กรหลาย
อย่าง เช่น การตัดสินใจ การสร้างความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน  การสร้างความเจริญและพัฒนาองค์กร  การควบคุม
และประสานงาน   ลักษณะของการสื่อสารในองค์กรอาจพิจารณาในฐานะที่เป็นระบบรวม คือ การใช้การสื่อสาร
ติดตามรายงานและวิเคราะห์ข้อมูล การก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ขององค์กร รวมทั้งการติดต่อ
กับองค์กรอ่ืน ๆ ในฐานะที่เป็นระบบย่อยการสื่อสารเป็นเครื่องมือสร้างความสัมพันธ์ในกลุ่มการฝึกอบรม  การ
สร้างบรรยากาศการท างาน  การควบคุมสั่งงานและการสร้างความพอใจ  ในฐานะที่เป็นระบบเฉพาะบุคคลอาจ
พิจารณาการสื่อสารในแง่ของพฤติกรรมทางการสื่อสารในเรื่องต่าง ๆ เช่น การร่วมประชุม การเขียนคู่มือ การร่าง
จดหมาย การท าสัญญา การพูดคุยในกลุ่มคนที่ท างานด้วยกัน และการโต้แย้ง เป็นต้น  
             พัชนี  เชยจรรยา และคณะ (2541 : 7)   กล่าวว่า องค์กรเป็นสถาบันที่เกิดขึ้นในรูปแบบต่าง ๆ กันตาม
ลักษณะของงาน แต่ก็มีลักษณะร่วมกัน คือ     มีโครงสร้าง มีวัตถุประสงค์ มีการแบ่งงานกันท า มีการเปลี่ยนแปลง
อยู่ตลอดเวลาและจ าเป็นต้องรู้ข้อมูล       การสื่อสารในองค์กรจึงต้องกระท าเพ่ือหาข้อมูลที่จะสามารถแข่งขันกับ
องค์กรอ่ืนได้ โดยต้องเป็นข้อมูลเพ่ือใช้ในการตัดสินใจของผู้บริหาร และใช้เป็นแนวทางในการสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลภายในองค์กรและกับบุคคลและสถาบันอ่ืนที่อยู่นอกองค์กรด้วย   ดังนั้น การสื่อสารจึงมีบทบาท
ส าคัญที่ท าให้หน้าที่ต่าง ๆ   ในองค์กรด าเนินการต่อเนื่องกันและเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างหน้าที่ต่าง ๆ 
ภายในองค์กร   



                 ดังนั้น การการสื่อสารกับการบริหารจัดการองค์กสื่อสารกับการบริหารจัดการองค์กาารร สรุปได้ว่า การสื่อสารเป็นเครื่องมือ หรือ วิธีการ 
ประเภทหนึ่งที่ใช้ในกระบวนการบริหารจัดการในองค์การ  เพ่ือสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อกันภายในองค์การ          
 

     กระบวนการสื่อสารในองค์การ  
                ระวีวรรณ  ประกอบผล (2540) กล่าวว่า การสื่อสารในองค์กรจะมีลักษณะเป็นกระบวนการ 
(process) อย่างหนึ่ง  ซึ่งเป็นการผ่านข้อมูล    ข่าวสารและความเข้าใจเพ่ือที่จะให้ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือบุคคลอ่ืน
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามที่ต้องการ   ส่วนประกอบส าคัญของกระบวนสื่อสารประกอบด้วย  

               1.  ผู้ส่งข้อมูลข่าวสาร (sender) 
               2.  ผู้รับข้อมูลข่าวสาร (receiver) 
               3.  ช่องทางการสื่อสาร (communication channel) 
               4.  สัญลักษณ์ต่าง ๆ (symbols) 

      อย่างไรก็ตามในเมื่อการสื่อสารให้เป็นระบบแล้ว คงจะช่วยให้เข้าใจการสื่อสารได้ดียิ่งขึ้น ด้วยเหตุนี้
กระบวนการสื่อสารควรประกอบด้วย 
          - แหล่งข้อมูล คือ แหล่งที่มาของข้อมูลข่าวสาร หรือเป็นต้นตอของแหล่งข้อมูลข่าวสารนั่นเอง 
          - ข่าวสาร คือ เนื้อหาสาระที่ต้องส่งไป 
          - ผู้ส่ง คือ บุคคลที่จะเป็นผู้ด าเนินการส่งข่าวสาร 
          - ผู้รับ คือ ผู้เป็นเป้าหมายในการรับข่าวสาร ซึ่งถือว่าเป็นเป้าหมายสุดท้ายของการสื่อสาร 
 
มนุษย์สัมพันธ์กับการสื่อสารในองค์กรที่มีประสิทธิภาพ   

     ระวีวรรณ  ประกอบผล (2540) ได้กล่าวไว้ว่า การสื่อสารให้เกิดความรวดเร็วและเที่ยงตรง ในยุคปัจจุบัน
ในบริษัทหรือองค์กรต่าง ๆ ก าลังพัฒนาเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร มีความก้าวหน้ารวดเร็วทันสมัยทั้งนี้ก็เพ่ือให้สิ่งนี้มา
ช่วยพัฒนางานหากระบบการสื่อสารในองค์กรมีประสิทธิภายังช่วยสร้างบรรยากาศการท างานและมนุษย์สัมพันธ์ที่
ดีให้เกิดในหมู่คณะพนักงานและผู้บริหารด้วย ดังนั้น การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพสามารถสรุปได้ ดังนี้ 
          1. รู้กระบวนการและขั้นตอนการสื่อสาร บุคคลในสถานทีประกอบการต้องรู้กระบวนการและข้ันตอนเพ่ือ
การสื่อสาร ดังนี้ 
               - ความตั้งใจที่จะสื่อสาร 
               - มีความเข้าใจในสาระการสื่อสาร 
               - มีการยอมรับในข่าวสาร 
               - ปฏิบัติตามข่าวสาร 
          2. ใช้สื่อและภาษาธรรมดา 
          3. ต้องพยายามเข้าใจธรรมชาติของผู้ส่งและผู้รับการสื่อสาร 
          4. ต้องพยายามเข้าใจกิริยาท่าทาง 
          5. การพัฒนาประสิทธิภาพการฟังที่ดี 
          6. สื่อและเครื่องมือในการสื่อสารต้องดีและเอ้ืออ านวย 
          7. ควรมีการวางแผนและเตรียมตัวที่ดี  



รูปแบบของการสื่อสาร    
          การสื่อสารโดยทั่ว ๆ ไปแล้ว สามารถแยกรูปแบบออกได้ดังนี้ 
          - การสื่อสารภายในตัวบุคคล  
          - การติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคล 
          - การสื่อสารแบบกลุ่มใหญ่ แบบนี้ไม่มีให้เห็นมากนัก แต่ก็มีบางงานใช้ 
          - การสื่อสารภายในองค์กร 
          - การสื่อสารมวลชน 
ประเภทของสื่อที่ใช้ในการสื่อสารในองค์กร  
          สื่อหรือช่องทาง ใช้เพื่อให้ข่าวสารนั้นไหลหรือถูกพาไปยังผู้รับสาร พอจะแบ่งออกได้ 3 ประเภท ดังนี้ 
          - ประเภทการใช้ภาษา ได้แก่ การพูด ค าพูด ซึ่งการใช้ภาษานับว่าเป็นการสื่อสารที่ใช้กันมาก 
          - ประเภทไม่ใช้ภาษา ได้แก่ สัญาลักษณ์ การเขียนข้อความ ภาพ หรือเครื่องหมายต่าง ๆ เป็นต้น 
          - ประเภทอาศัยการแสดง/พฤติกรรม 
จุดมุ่งหมายของการสื่อสารในองค์กร  
           การสื่อสารในองค์กรที่เกิดขึ้นเพ่ือการประสานงานและสร้างความเข้าใจต่อกัน ทั้งนี้ก็เพ่ือให้งานส าเร็จ
ตามเป้าหมาย ฉะนั้น พอจะสรุปจุดมุ่งหมายได้ดังนี้ 
          - เพ่ือการควบคุมการปฏิบัติงานได้ดีข้ึน 
          - เพ่ือการให้ข้อมูลที่เป็นพื้นฐานในการตัดสินใจ 
          - เพ่ือการจูงใจและกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือ ร่วมใจกันท างานในองค์กร 
          - เพ่ือการแสดงออกซ่ึงความรู้สึกต่าง ๆ เพ่ือให้หัวหน้าหรือพนักงานด้วยกันมีความเข้าใจกัน 
 เทคนิคการสื่อสารในองค์กร  
เทคนิคในการสื่อสาร จะมีลักษณะส าคัญ 3 ประการ คือ 
          - เทคนิคการสื่อสารจากระดับบนสู่ล่าง ได้แก่ การสื่อสารจากผู้บังคับบัญชาลงสู่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา 
          - เทคนิคการสื่อสารจากระดับล่างสู่บน ได้แก่ การศึกษาจากผู้ใต้บังคับบัญชา ติดต่อขึ้นตามค าสั่ง 
ตามล าดับขั้น จนถึงผู้บังคับบัญชา 
          - เทคนิคการสื่อสารระดับเดียวกัน เช่น ระหว่างเพ่ือนร่วมงาน บุคคลในระดับเดียวกัน 
รูปแบบของเครือข่ายการติดต่อสื่อสาร  
ในการจัดเครือข่ายการสื่อสาร เพื่อให้มีการติดต่อสื่อสารกัน สามารถแบ่งออกได้ดังนี้ 
          - แบบลูกโซ่ (chain) เป็นเครือข่ายที่พบความผิดพลาดอยู่เสมอ 
          - แบบวงล้อหรือดาว (wheel or star) เป็นเครือข่ายของการประสานงานแบบเผด็จการ 
          - แบบวงกลม (circle) เป็นการติดต่อข่าวสารกันแบบต่อเนื่องกัน ซึ่งให้ประสิทธิภาพในการแก้ปัญหาได้ต่ า 
          - แบบว่าว (kite) เป็นการติดต่อที่ผสมผสานกันทั้งแบบลูกโซ่และแบบวงล้อ 
          - แบบทุกช่องทาง (all channel) เป็นเครือข่ายการติดต่อสื่อสารที่มีการประสารกันได้ทุกจุด ท าให้มี
ประสิทธิภาพมากท่ีสุด 
    
 
 



 มนุษยสัมพันธ์  
            วิรัช  สงวนวงศ์วาน (2547) กล่าวว่า มนุษยสัมพันธ์เป็นเรื่องราวที่ว่าด้วยพฤติกรรมของบุคคลที่มา
เกี่ยวข้องกันในการท างานในองค์กรหรือหน่วยงาน เพ่ือให้การท างานด าเนินไปได้อย่างราบรื่น ความส าคัญของ
มนุษยสัมพันธ์ในการท างานก็คือ สร้างความราบรื่นในการท างานร่วมกัน  สร้างความเข้าใจอันดีและความสามัคคี 
ก่อให้เกิดความรักใคร่และความส าเร็จในการท างานร่วมกัน เป็นปัจจัยที่ช่วยเพิ่มผลผลิต และเป็นเครื่องมือช่วยใน
การแก้ปัญหาและขจัดความขัดแย้ง หลักของมนุษยสัมพันธ์คือ การตอบสนองความต้องการของมนุษย์ โดยใช้หลัก
ปฏิบัติที่ว่าเมื่อเราต้องการสิ่งใด ผู้อ่ืนก็มีความต้องการสิ่งนั้นเช่นกัน ส่วนในด้านจิตใจก็ให้ยึดหลักท่ีว่าเอาใจเขามา
ใส่ใจเรา โดยมนุษยสัมพันธ์นั้นเกี่ยวข้องศาสตร์สาขาต่างๆเช่น วิทยาศาสตร์การแพทย์  จิตวิทยา จิตวิเคราะห์ และ
ความแตกต่างระหว่างบุคคล 

การสร้างมนุษยสัมพันธ์  
การสร้างมนุษยสัมพันธ์นั้นไม่ใช่เรื่องยาก  เมื่อท าได้แล้วจะอ านวยประโยชน์ให้กับการด ารงชีวิต 

ครอบครัวและการท างาน ส าหรับในด้านการท างานนั้นมีข้อที่ควรปฏิบัติคือ 
 การสร้างมนุษยสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน  การสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลในองค์กร มีองค์ประกอบ

ที่ส าคัญคือ การสร้างความเชื่อมั่นให้กับเพ่ือนร่วมงาน   การเอาใจใส่เพ่ือนร่วมงาน  การปรับตัวเองให้เข้าได้กับ
เพ่ือนร่วมงาน 

 การควบคุมพฤติกรรมและเจตนารมณ์ผู้อื่น เมือ่ต้องการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับเพ่ือนร่วมงานมีสิ่งที่ควร
ต้องปฏิบัติคือ  การสร้างความประทับใจให้กับเพ่ือนร่วมงาน  การสร้างความเป็นมิตร  มองหาส่วนดีและยอมรับ
ความสามารถของเพื่อนร่วมงาน   ค านึงถึงเสมอว่าเพ่ือนร่วมงานทุกคนเป็นผู้มีคุณค่า การสั่งหรือติดต่องานไม่ควร
ใช้วิธีพูดผ่านกับคนอ่ืน 

 วิธีการสร้างเสน่ห์ในบุคลิกภาพ การเป็นคนมีเสน่ห์จะช่วยให้บุคคลที่อยู่รอบข้างอยากเข้ามาชิดใกล้ และ
ปรารถนาจะร่วมงานด้วย การสร้างเสน่ห์สามารถท าได้โดย การใช้น้ าเสียงหรือค าพูด การแสดงออกทางร่างกาย  
การใช้ภาษากายที่เหมาะสม  การพัฒนาบุคลิกภาพให้สง่างาม การแต่งกายให้เหมาะสมกับกาลเทศะและการมี
ความมั่นใจในตนเอง 

     การสร้างความสัมพันธ์กับผู้ใต้บังคับบัญชา การปฏิบัติงานในองค์กรผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา
จ าเป็นต้องการการสื่อสารเพ่ือร่วมกันด าเนินงานให้บรรลุภารกิจขององค์กร โดยผู้บังคับบัญชาจะท าหน้าที่
อ านวยการให้นโยบายและข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและเหมาะสมแก่พนักงาน และในทางตรงกันข้ามก็ต้องรับฟัง
ข่าวสารข้อมูล ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นของพนักงาน เพ่ือให้สามารถประสานงานงานในการท างานร่วมกันได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  นอกจากนี้ในการวินิจฉัยตัดสินใจก็เป็นหน้าที่ๆส าคัญประการหนึ่งของผู้บังคับบัญชาและเป็น
ศิลปะอันหนึ่งในการสร้างความสัมพันธ์กับผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้บริหารควรต้องรับผิดชอบต่อการตัดสินใจและการ
วินิจฉัยสั่งการที่เกิดขึ้น    ภาระหน้าที่ๆส าคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือการสั่งการ โดยในการสั่งการนั้นสามารถท าได้ใน
หลายรูปแบบ เช่นการสั่งงานด้วยวาจาและการสั่งงานเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งต้องเลือกใช้ให้เหมาะสม และยัง



สามารถสั่งโดยใช้การบังคับหรือออกค าสั่ง  การสั่งงานแบบขอร้อง การสังงานแบบแนะน า การสั่งงานแบบ
อาสาสมัคร ซึ่งก็ข้ึนอยู่กับว่าตัวผู้บริหารจะเลือกใช้การสั่งงานแบบใด 

          หลักปฏิบัติในการเป็นผู้ช่วยที่ดี การปฏิบัติตัวเป็นผู้ช่วยที่ดีนั้นจะใช้หลัก 3 ประสานก็คือ มือดี ใจดี 
ความคิดดี   ซึ่งมือดีก็คือมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ บุคลิกภาพและลักษณะท่าทางดี  ใจดีก็คือมีความ
มั่นคงทางจิตใจ มีความรับผิดชอบ เอาใจใส่ในงาน มีความขยันหมั่นเพียรและอดทน  ส่วนคิดดีก็คือ มีความคิด
ริเริ่ม มีความเป็นผู้น า มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี รู้จักกาลเทศะ รู้จักช่องทางในการติดต่อสื่อสารและเป็นผู้รู้จักประมาณ
ตน 

ความจ าเป็นต้องมีการสื่อสารขององค์กร 
              ทองใบ  สุดชารี (2542) ได้กล่าวไว้ว่าการสื่อสารขององค์กร (organizational communication) คือ 
การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและความรู้ในหมู่สมาชิกขององค์กรเพ่ือให้บรรลุประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
องค์กร  การสื่อสารของ     องค์กรมีหลายระดับ ได้แก่ ระดับปัจเจกบุคคล ระดับกลุ่ม และระดับองค์กร  ดังนั้น 
องค์กรจึงจ าเป็นต้องมีการสื่อสารด้วยเหตุผลหลายประการ ดังนี้ 
               1.  ลักษณะขององค์กร   ในปัจจุบันทุกองค์กรไม่ว่าจะเป็นลักษณะใดก็ตาม ต้องเผชิญกับการ
เปลี่ยนแปลงและการแข่งขัน ท าให้องค์กรต้องพัฒนาอยู่ตลอดเวลา ซึ่งองค์กรต้องมีสายใยของการสื่อสาร 
(communication network) ที่ท าหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ หากองค์กรต้องการความได้เปรียบในเชิง     
แข่งขันจ าเป็นจะต้องใช้กลยุทธ์ที่เก่ียวข้องกับข้ันตอนของการสื่อสาร กล่าวคือ 

                    1.1 ขั้นการได้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ โดยการสังเกตสภาพการแข่งขันภายนอก ศึกษาเงื่อนไข
ต่าง ๆ วิเคราะห์กลยุทธ์ของคู่แข่ง และเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารทั้งหมดให้อยู่ในสภาพพร้อมที่จะถูกถ่ายเทออกไป 

                    1.2   ขั้นการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร มีการส่งข้อมูลข่าวสารไปยังบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 
           2. วัฒนธรรมขององค์กร        ทุกองค์กรจะต้องมีวัฒนธรรมของตนเอง วัฒนธรรมประกอบด้วย

บรรทัดฐาน ทัศนคติ ค่านิยม ความเชื่อ และปรัชญาขององค์กร  วัฒนธรรมที่แตกต่างกันย่อมมีการสื่อสารที่
แตกต่างกันด้วย  ตัวอย่างเช่นองค์กรที่มีวัฒนธรรมเน้นท างานหนักและลงทุนมาก ต้องการท างานเป็นทีมและหวัง
ผลระยะสั้นให้ความส าคัญกับตัวบุคคลและลูกค้า การสื่อสารที่เกิดข้ึนในองค์กรจะมีลักษณะที่ทุกคนมีความสัมพันธ์
กัน ไม่มีใครเป็นผู้บังคับบัญชา  ดังนั้น การเลือกใช้การสื่อสารที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมของ     แต่ละองค์กรจึงมี
ความส าคัญและส่งผลต่อความส าเร็จขององค์กรด้วย 
              3.  ระดับและเป้าหมายขององค์กร    องค์กรแบ่งระดับของการบริหารออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ 
ระดับสูงซึ่งสนใจในเรื่องการพัฒนา วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก และจัดท ากลยุทธ์ขององค์กร   ระดับกลาง
จะเก่ียวข้องกับการน านโยบายและค าสั่งของฝ่ายบริหารระดับสูงไปปฏิบัติ และระดับล่างจะปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ
ผลิตและการบริการขององค์กร  ดังนั้น การที่องค์กรมีระดับและเป้าหมายขององค์กรที่แตกต่างกัน จึงจ าเป็น
จะต้องใช้การสื่อสารที่แตกต่างกัน ดังรูป 

 
 
 

  
 
 



       
 
ระดับขององค์กร 

     
 
เป้าหมายขององค์กร 

   
ระดับสูง  พัฒนา วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก และจัดท ากลยุทธ์ 
   
ระดับกลาง  น านโยบาย และค าสั่งของฝ่ายบริหารไปปฏิบัติ 
   
ระดับปฏิบัติการ  ผลิตและการบริการ 
 

                                      ที่มา  ทองใบ  สุดชารี (2542)  
 
            4.  ขนาดขององค์กร     เมื่อองค์กรมีขนาดเล็ก ผู้บริหารสามารถสื่อสารได้โดยตรงกับผู้อื่น ผู้ส่ง

และผู้รับข้อมูลข่าวสารสามารถใช้ช่องทางการสื่อสารอย่างไม่เป็นทางการ  แต่เมื่อองค์กรเจริญเติบโตขึ้น และ
ผู้บริหารมีความต้องการข้อมูลข่าวสารในการบริหารและการตัดสินใจมากขึ้นจ าเป็นต้องใช้ช่องทางการสื่อสารอย่าง
เป็นทางการเนื่องจากผู้บริหารมีภาระหน้าที่มาก จึงต้องใช้กฎเกณฑ์ นโยบาย และระเบียบปฏิบัติเป็นเครื่องมือของ
การติดต่อสื่อสารอย่างเป็นทางการ 

               5.  ความต้องการเป็นอิสระ       ผู้บริหารและบุคลากรในองค์กรล้วนมีความต้องการส่วนบุคคล
ที่จะสื่อสารกับสมาชิกคนอ่ืน ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการส่วนตน เช่น ความเจริญก้าวหน้า และความต้องการ
เป็นอิสระ เป็นต้น 

               6.  คุณภาพของชีวิตในงาน      บุคลากรทุกคนในองค์กรต้องการมีคุณภาพของชีวิตในงาน 
(quality of work life) มีหลายแนวทางท่ีน ามาใช้เพ่ือปรับปรุงคุณภาพของชีวิตในงาน เช่น สิ่งย้อนกลับเกี่ยวกับ
ผลการปฏิบัติงานของตน  การปฏิบัติงานที่มีโอกาสสื่อสารกับผู้อ่ืน และการส่งเสริมให้มีความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคลากรอย่างไม่เป็นทางการ เป็นต้น 

               กล่าวโดยสรุป การบริหารจัดการภายในองค์กรจ าเป็นจะต้องมีการสื่อสารด้วยเหตุผลหลาย
ประการ ได้แก่ ลักษณะขององค์กร  วัฒนธรรมขององค์กร  ระดับและเป้าหมายขององค์กร ขนาดขององค์กร 
ความต้องการเป็นอิสระของบุคลากร และคุณภาพของชีวิตในการท างานของบุคลากร   ดังนั้น ผู้บริหารในฐานะ   
ผู้น าขององค์กรและเป็นศูนย์กลางของการสื่อสารภายในองค์กร จ าเป็นจะต้องค านึงถึงสิ่งต่าง  ๆ ดังที่ได้กล่าวมา
เพ่ือให้การสื่อสารภายในองค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับบริบทขององค์กร และน าพา  องค์กรไปสู่
เป้าหมายได้เป็นผลส าเร็จ 

 
 
 
 
 



 
สัญลักษณ์และช่องทางการสื่อสารที่ใช้ 

 
 
 
 
                               การแปลงความ                                          การถอดความ                                                
 
 
 
                               ข้อมูลย้อนกลับ                                       ความเข้าใจ                                                                                                           
 
 
 
                                เปน็ข้อมูลย้อนกลับซึ่งจะช่วยให้ทราบถึงผลของการสื่อสาร 
 
               กระบวนการสื่อสารจะมีประสิทธิภาพได้ดีเพียงใดย่อมขึ้นอยู่กับการท าหน้าที่ของส่วนประกอบ     ที่
ส าคัญ ได้แก่ ผู้ส่งข้อมูลข่าวสาร ผู้รับข้อมูลข่าวสาร  ช่องทางการสื่อสาร  และสัญลักษณ์ต่าง ๆ  ดังที่ได้กล่าว
มาแล้ว 

 
เเส้นทางการสื่อสารในองค์กรส้นทางการสื่อสารในองค์กร  

      ธิติภพ  ชยธวัช (2548 : 137–140) กล่าวไว้ว่า การสื่อสารในองค์กรในปัจจุบันนี้จ าเป็นต้องหาข้อมูล
ข่าวสารให้ได้รวดเร็วกว่าในอดีต ส าหรับการแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงทีและเพ่ือใช้ในการตัดสินใจได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เส้นทางของการสื่อสารในองค์กรที่มีประสิทธิภาพ มีเส้นทางการสื่อสารเกิดขึ้นได้หลายทิศทางสรุป
ได้ดังนี้  

               1.  การสื่อสารจากเบื้องบนลงสู่เบื้องล่าง   การสื่อสารลักษณะนี้จะเป็นไปตามสายการบังคับ
บัญชา เช่น จากประธานลงมาที่รองประธาน ผู้จัดการแผนก หัวหน้าส่วน หัวหน้างาน ลงมาถึงพนักงาน  ลดหลั่น  
กันตามอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ      และสิ่งที่ผู้บริหารควรพิจารณาในการสื่อสารแบบนี้ คือ ข้อมูล    
ข่าวสารอะไรที่ควรส่งจากผู้บริหารลงมาถึงพนักงาน และการส่งข้อมูลข่าวสารควรกระท าอย่างไรจึงจะเกิด     
ประสิทธิภาพสูงสุด 

 
               2.  การสื่อสารจากเบื้องล่างขึ้นสู่เบื้องบน  การสื่อสารลักษณะนี้มีความส าคัญต่อการบริหาร

องค์กรเป็นอย่างมาก เพราะจะก่อให้เกิดสิ่งต่อไปนี้ คือ 
                    2.1  พนักงานให้ข้อมูลที่มีคุณค่าต่อการตัดสินใจของผู้บริหารและควบคุมกิจกรรมต่าง ๆ ใน    
องค์ กรได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

    ขอ้มูลข่าวสาร 

ผู้ รับ 

       พฤติกรรมที่

แสดงออ

ก 

ผู้สง่ 



                    2.2  ท าให้ผู้บริหารรู้ว่าเมื่อไรที่พนักงานพร้อมที่จะรับข้อมูลข่าวสาร และยอมรับสิ่งที่ฝ่าย
บริหารได้บอกกล่าวมามากน้อยเพียงใด 

                    2.3 ท าให้ผู้บริหารรู้ถึงสิ่งที่รบกวนบุคลากรที่อยู่ใกล้ชิดกับการปฏิบัติงานจริง ๆ และท าให้รู้ว่า
พนักงานเข้าใจความหมายของข้อมูลข่าวสารได้มากน้อยเพียงใด 

                    2.4  ท าให้เกิดความชื่นชมและความจงรักภักดีต่อองค์กรด้วยการให้พนักงานมีโอกาสถาม
ค าถาม และให้ข้อเสนอแนะทางด้านการด าเนินงานขององค์กรอันจะช่วยให้พนักงานแก้ปัญหาการท างานของเขา
ได้ 

               3.  การสื่อสารตามแนวนอน  ประกอบด้วยการให้ข้อมูลข่าวสารระหว่างเพ่ือนร่วมงานใน
หน่วยงานเดียวกัน ซึ่งอยู่ในระดับอ านาจหน้าที่เดียวกันภายในองค์กรและมีผู้บังคับบัญชาคนเดียวกัน ความมุ่ง
หมายของการสื่อสารตามแนวนอนมีดังนี้ 

                    3.1  การประสานงานและการมอบหมายงาน เช่น เจ้าหน้าที่ของแผนกฝึกอบรมและพัฒนา
ต้องการจัดฝึกอบรมให้พนักงานของบริษัท ซึ่งพวกเขาจะต้องพบกันเพ่ือประสานงานว่าใครจะต้องท าอะไร 

                    3.2  การให้ข้อมูลเกี่ยวกับแผนงานและกิจกรรม  ความคิดเห็นจากบุคคลหลายคนย่อมดีกว่า
ความคิดเห็นของบุคคลเพียงคนเดียว การสื่อสารในระดับเดียวกันจึงมีความส าคัญ เช่น ในการจัดฝึกอบรมหรือการ
รณรงค์ประชาสัมพันธ์ สมาชิกของแต่ละแผนกอาจจะต้องส่งข้อมูลเกี่ยวกับแผนงานและสิ่งที่พวกเขาจะต้องท า
ร่วมกัน 

                    3.3  การแก้ปัญหา   พนักงานอาจจะได้รับมอบหมายงานให้ท าร่วมกันในหน่วยงานเดียวกัน 
ซึ่งต้องมีการพบและเกี่ยวข้องกันในการติดต่อสื่อสารตามแนวนอนเพ่ือแก้ปัญหาบางอย่างของหน่วยงาน 

                    3.4  การสร้างความเข้าใจร่วมกัน  เมื่อการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น องค์กรจะต้องร่วมกันสร้าง
ความเข้าใจถึงสิ่งที่ควรจะเปลี่ยนแปลงร่วมกัน การประชุมและสนทนาระหว่างพนักงานระดับเดียวกันและภายใน
หน่วยงานเดียวกันเป็นสิ่งส าคัญต่อการบรรลุความเข้าใจร่วมกัน 

               4. การสื่อสารข้ามสายงาน ในองค์กรส่วนใหญ่ พนักงานอาจจะต้องส่งข้อมูลข่าวสารให้กับบุคคล
ที่ไม่ใช่ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือผู้บังคับบัญชาของเขาเอง เช่น แผนกวิศวกรรม แผนกวิจัย แผนกบัญชี แผนกบุคคล ซึ่ง
จะต้องรวบรวมข้อมูล รายงาน เตรียมแผนงาน ประสานกิจกรรม และให้ค าแนะน าแก่ผู้บริหารในทุกส่วนของ
องค์กรในลักษณะข้ามสายงานซึ่งพวกเขาไม่มีอ านาจตามสายงานที่จะสั่งการกับบุคคลที่ต้อง    สื่อสารด้วย 
เพียงแต่เขาต้องใช้การขายความคิดของเขาเท่านั้น   การสื่อสารข้ามสายงานจะเป็นกรณีเฉพาะผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ
ด้าน และถือว่าเป็นความรับผิดชอบของพวกเขาท่ีจะแสดงผลงานให้ไปเกิดขึ้นกับแผนก    อื่น ๆ และผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะด้านอาจจะมีการติดต่อสื่อสารอย่างใกล้ชิดกับผู้บริหารระดับสูงอยู่เสมอซึ่งส่งผลให้มีอ านาจในการท างาน
มากขึ้น   การสื่อสารข้ามสายงานมีความเหมาะสมและจ าเป็นอย่างมากต่อพนักงานระดับล่างเพราะช่วย
ประหยัดเวลา  ดังนั้น องค์กรควรจะมีนโยบายในการใช้เส้นทางของการสื่อสารข้ามสายงานไว้ด้วยเพื่อให้เกิดความ
คล่องตัวในการปฏิบัติงาน 

 
 
 
 



 
หลักการสื่อสารในองค์กรหลักการสื่อสารในองค์กร  

               ในทุกองค์กรจะมีการสื่อสารเป็น 2 ลักษณะ คือ การสื่อสารที่เป็นทางการ และการสื่อสารที่ไม่
เป็นทางการ โดยมีหลักการที่จะท าให้การสื่อสารทั้งสองลักษณะนี้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสรุปได้    
ดังนี้ (Chester I. Barnard. 1938. อ้างอิงมาจาก นิตยา  เงินประเสริฐศรี. 2544 : 191 – 19) 

                1.  การสื่อสารที่เป็นทางการ (formal communication) 
                     1.1  ช่องทางการสื่อสารควรประกาศให้รู้อย่างชัดเจนและแน่นอน 
                     1.2  อ านาจหน้าที่ปรากฏอยู่ในช่องทางของการสื่อสารอย่างเป็นทางการ 
                     1.3  เส้นทางของการสื่อสาร (line of communication) ต้องสั้นและตรงประเด็น 
                     1.4  ผู้ที่มีความสามารถจะเป็นศูนย์กลางของการสื่อสาร ซึ่งได้แก่ เจ้าหน้าที่ หัวหน้างาน 
                     1.5  เมื่อองค์กรก าลังด าเนินการไม่ควรขัดขวางเส้นทางของการสื่อสาร 
                     1.6  ระบบการสื่อสารทุกระบบต้องเชื่อถือได้ 
                2.  การสื่อสารที่ไม่เป็นทางการ (informal communication) 

                     2.1  ตอบสนองความต้องการและความรู้สึกของปัจเจกบุคคลในเรื่องของการรวมตัวกันเป็น
อัน หนึ่งอันเดียวกัน การเคารพตนเอง และการตัดสินใจเลือกท่ีเป็นอิสระ 

                     2.2  ก่อให้เกิดความสามัคคีภายในองค์กร                   
               การใช้กลยุทธ์การสื่อสารในองค์กรเพ่ือให้ประสบผลส าเร็จในการด าเนินงานนั้น ผู้บริหารจะต้อง

ใช้การสื่อสารทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ  โดยเลือกใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ สอดคล้องกับสิ่งที่จะ
สื่อสารและบุคคลที่จะสื่อสาร เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของการสื่อสารตามท่ีต้องการได้อย่างแท้จริง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



อุปสรรคของการสื่อสารที่เกิดขึ้นในองค์กรอุปสรรคของการสื่อสารที่เกิดขึ้นในองค์กร  
            นิตยา  เงินประเสริฐศรี. (2544 : 204–206) ได้กล่าวว่า อุปสรรคของการสื่อสารที่เกิดข้ึนในองค์กรนั้นมี
หลายประการ  ซึ่งอาจแยกพิจารณาได้ 2 ประเด็น สรุปได้ดังนี้  

               1.  การบิดเบือนการสื่อสาร  การบิดเบือนที่เกิดขึ้นในการสื่อสารนั้นอาจเกิดขึ้นโดยตั้งใจ หรือไม่  
ตั้งใจ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าผู้บิดเบือนรู้หรือไม่ว่าความหมายที่สื่อสารไปนั้นถูกดัดแปลงแก้ไข  การบิดเบือนเกิดข้ึนใน
การสื่อสารทุกระดับ สรุปได้ดังนี้ 

 
ระดับของการติดต่อสื่อสาร การบิดเบือนโดยตั้งใจ การบิดเบือนโดยไม่ตั้งใจ 

1. ระดับบนลงสู่ระดับล่าง 1.  ผู้บังคับบังคับบัญชาไม่ยอมให้สิ่ง 1.  ความทุกข์ใจของผู้บังคับบัญชาใน 
 ย้อนกลับแก่ผู้ปฏิบัติงาน      เรื่องความขัดแย้งภายใน 
 ข่าวร้ายให้ทราบ 2.  การถ่ายทอดข้อความหลาย ๆ ครั้ง

จน แตกต่างจากเนื้อหาสาระเดิม 
2. ระดับล่างขึ้นสู่ระดับบน 1.  ต้องการให้ทุกสิ่งทุกอย่างดูดี 1.  ความไว้วางใจของผู้ใต้บังคับบัญชา 
 2.  หลีกเลี่ยงความรับผิดชอบ

เกี่ยวกับความล้มเหลว 
2. ความต้องการในเรื่องความปลอดภัย 
     ของผู้ปฏิบัติงาน 

 3.  ลังเลใจที่จะบอกข่าวร้ายแก่ 3. โครงสร้างองค์กรอย่างเป็นทางการ     
 4.  ระดับต่าง ๆ ที่เป็นทางผ่านของ

การติดต่อสื่อสารขึ้นอยู่กับระดับบน 
 

3.  แนวนอน 1.  ข่าวลือต่าง ๆ  1.  การสื่อสารในแนวนอนมีมากเกินไป 
 2.  ความช านาญเฉพาะด้านในงาน

ท า ให้สนใจเฉพาะเรื่องบางอย่าง 
 2.  การสื่อสารในแนวนอนถูกน ามาใช้ 
   ทดแทนการสื่อสารจากระดับบนลงสู่ 
ระดับล่าง และจากระดับล่างขึ้นสู่ 
ระดับบน 

 4.  แนวทแยงมุม (แนวขวาง) 1.  ระดับต่าง ๆ ที่เป็นทางผ่านของ
การสื่อสาร 

 

5.  ทุกระดับ 1.  แต่ละระดับมีข้อมูลข่าวสารเป็น     
ของตนเองเพ่ือใช้ในการแข่งขันกับ
หน่วยงานย่อยอ่ืน ๆ      

 

 
 



               2.  ภาระหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการสื่อสาร      ภาระในการสื่อสารเป็นเรื่องเกี่ยวกับปริมาณและ
ความสลับซับซ้อนของข้อมูลข่าวสารที่ได้รับมา ซึ่งตัวแปรทั้งสองตัวนี้จะต้องพิจารณาร่วมกัน บุคคลจะได้ 
รับข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใดข้ึนอยู่กับช่องทางของการสื่อสาร นอกจากนี้บุคคลสามารถจัดการกับ
ข้อมูลข่าวสารที่ไม่สลับซับซ้อนได้ดีกว่าข้อความที่สลับซับซ้อนและไม่อาจคาดคะเนได้  ภาระท่ีรับผิดชอบ
เกี่ยวกับการสื่อสารที่ก่อให้เกิดอุปสรรคในการสื่อสาร แบ่งเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 

                     2.1  ภาระในการสื่อสารที่น้อยเกินไป  โดยผู้ปฏิบัติงานถูกตัดออกจากสายใยของการสื่อสารของ
องค์กร ก่อให้เกิดผลเสียต่อการสื่อสารขององค์กร คือ  

                            2.1.1  องค์กรสูญเสียทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งจะให้สิ่งน าเข้า การกระท าตอบสนอง และสิ่ง
ย้อนกลับแก่องค์กร 

                            2.1.2  ผู้ปฏิบัติงานที่ถูกละเลยจะตอบสนองความต้องการในเรื่องการสื่อสารด้วยการพูด
ซุบซิบนินทา และการพูดคุยเล่น        

                            ผลจากการที่มีภาระความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสื่อสารน้อยเกินไปท าให้บุคคลรู้สึกว่าตน
หมดอ านาจที่จะควบคุมกิจกรรมการท างาน ขาดแรงจูงใจ และเกิดความเฉื่อยชาในการปฏิบัติงาน 

                     2.2  ภาระในการสื่อสารที่มากเกินไป   ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อบุคคล ระบบ หรือองค์กรไม่สามารถ
ด าเนินการกับข้อมูลข่าวสารที่ได้รับมา  ผลเสียจะเกิดขึ้นเฉพาะในองค์กรเปิดที่บุคคลสามารถหาข้อมูล
ข่าวสารอย่างไม่จ ากัด ปัญหาเรื่องภาระท่ีมากเกินไปในการสื่อสารของผู้บริหารระดับสูงเกิดจากจ านวน
และความสลับซับซ้อนที่มีมากข้ึนของข้อมูลข่าวสาร ท าให้ไม่สามารถค้นหาข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและ
จ าเป็นเพื่อน ามาใช้ในการบริหารและการตัดสินใจ         

                             ผลจากการที่มีภาระความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสื่อสารมากเกินไปท าให้บุคคลเกิความรู้สึก
สับสน ได้รับแรงกดดันอย่างมาก และท างานผิดพลาดได้ 

                     2.3  ภาระในการสื่อสารที่เหมาะสม      ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงาน  ผลจากการมีภาระ
ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสื่อสารที่เหมาะสมบุคคลจะรู้สึกว่าได้รับการจูงใจและมีประสิทธิภาพในการ
ท างาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รูปแบบภาระในการสื่อสารขององค์กรที่น าไปใช้ได้จริง 
 

ปัจจยัด้าน 
ภาระงาน 

 ตวัแปรด้าน 
องค์กร 

 ตวัแปรด้าน 
บุคคล 

 ภาระ 
ทีรั่บผดิชอบ 

 ผล 

1.  ปริมาณของ  1.  การประสาน  1.  ความสามารถใน    1.  รู้สึกหมดอ านาจ 
     การส่ือสาร       งานกบัคน       การส่ือสารของ  ภาระทีน้่อยเกนิไป  2.  ขาดการจูงใจ 

       อ่ืน ๆ        บุคคล    3.  เฉ่ือยชา 
2.  ความสลบั  2.  ระยะห่างไกล  2.  ความตอ้งการท่ี     
     ซบัซอ้นของ       จากคนอ่ืน ๆ        จะส่ือสาร    1.  ไดรั้บการจูงใจ 
     การส่ือสาร  3.  งานท่ีปฏิบติั    ภาระทีเ่หมาะสม  2.  มีประสิทธิภาพ 
       เป็นประจ า           ในการท างาน 
  4.  จ านวนและ      1.  แรงกดดนัสูง 
       คุณภาพของ    ภาระทีม่ากเกนิไป  2.  สบัสน 
       การตดัสินใจ      3.  ท างานผิดพลาด 
 

 
               ปัญหาภาระในการสื่อสารนอกจากจะก่อให้เกิดผลเสียในระดับปัจเจกบุคคลแล้วยังก่อให้เกิดผลเสียใน
ระดับองค์กรอีกด้วย ในกรณีที่มีภาระมากเกินไปท าให้การประมวลผลสารสนเทศ (information processing) ของ
องค์กรไม่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ลดคุณภาพของการตัดสินใจ ลดความพึงพอใจ   ในงานของผู้ปฏิบัติงาน 
การขาดงานเพิ่มข้ึน อัตราการเข้าออกในงานจะสูงขึ้น และลดผลิตภาพขององค์กร     โดยรวม 
 
กการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ารสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ::  กลยุทธ์สู่ความส าเร็จขององค์กรกลยุทธ์สู่ความส าเร็จขององค์กร  
               การสื่อสารเป็นกลยุทธ์หรือกระบวนการหรือเครื่องมื่อที่จะน าไปสู่ความเข้าใจในการติดต่อและการ
ท างานร่วมกันของบุคคลในองค์กรเพื่อบรรลุเป้าหมาย แต่หากไม่เรียนรู้และเข้าใจความต้องการของตนเอง ไม่เข้าใจ
ผู้อื่นแล้วไม่ว่าจะมีกระบวนการสื่อสารที่ดีและมีอุปกรณ์สื่อสารที่ทันสมัยเพียงใดก็ไร้คุณค่า  
              วโิรจน์  โสวัณนะ (2545 : 95) นอกจากนี้การสื่อสารจ าเป็นจะต้องเข้าใจถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 
เมื่อบุคคลมีความแตกต่างกันการสื่อสารที่ดีจะต้องใช้ความมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีควบคู่กันไปด้วยจึงจะท าให้การสื่อสาร
นั้นประสบผลส าเร็จ 
               การเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสาร (improving organizational communication) 
 เนื่องจากการสื่อสารที่ผิดพลาดจะส่งผลกระทบต่อการบรรลุประสิทธิผลขององค์กรเสมอ การสร้างระบบการ
สื่อสารภายในองค์กรที่ดีจึงเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างมาก  หน้าที่ส าคัญประการหนึ่งของผู้บริหารทุก     องค์กร คือ การ
จัดระบบการสื่อสารตลอดจนการไหลของข้อมูลข่าวสารในองค์กรและลดความผิดพลาดหรืออุปสรรคในการสื่อสาร    
ซึ่งสามารถท าได้หลายวิธีสรุปได้ดังนี้ (Szilagyi & Wakkace. 1990 : 502–504. อ้างอิงมาจาก วันชัย  มีชาติ. 
2548 : 152–154) 



               1. การติดตามผลและให้ข้อมูลย้อนกลับ (follow–up and feed back) เป็นวิธีการที่ใช้ในการ
ตรวจสอบข้อมูลที่ส่งไปว่าผู้รับเข้าใจตรงกับผู้ส่งเพียงไร  วิธีการนี้จะท าให้กระบวนการสื่อสารเป็นแบบ two–way 
ซึ่งอาจเกิดข้ึนในการพบปะกันหรือหากเป็นการใช้เอกสารติดตามผลและข้อมูลย้อนกลับอาจตรวจสอบได้จากการ
โต้ตอบ การแสดงออกของผู้รับสารจะท าไห้เราทราบว่าการสื่อสารมีความถูกต้องเพียงไร 
               2.  การใช้การสื่อสารหลายวิธี (parallel channels and repetition)  การใช้วิธีการสื่อสารและ
ช่องทางการสื่อสารหลายวิธีท าให้การติดต่อสื่อสารมีความถูกต้องยิ่งขึ้น เช่น มีการสั่งการด้วยเอกสารเป็นลาย
ลักษณ์อักษรแล้ว และยังมีการประชุมและสั่งการด้วยวาจาและใช้โอกาสพูดคุยอย่างไม่เป็นทางการด้วย ก็จะท าให้
การสื่อสารถูกต้องมากยิ่งข้ึน 

               3.  ระยะเวลา (timing)  ปัญหาด้านระยะเวลาเป็นสาเหตุหนึ่งของการสื่อสารที่เบี่ยงเบนไปทั้งในแง่
ของความกดดันด้านเวลาและความไม่เหมาะสม  ในการสื่อสารเวลาหนึ่ง ๆ องค์กรและกลุ่มอาจก าหนด   
มาตรฐานด้านเวลาเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวได้ เช่น ระบุไว้ล่วงหน้าว่าจะท างานหนึ่งให้เสร็จเมื่อใดเพ่ือเป็นเกณฑ์ใน
การจัดแบ่งเวลาและติดต่อระหว่างกันในการรายงานและสั่งการในองค์กร  นอกจากนี้ยังต้องแยกระหว่างงาน
ประจ ากับงานจรซึ่งจะช่วยลดแรงกดดันด้านเวลาอันจะท าให้การสื่อสารมีความถูกต้องมากยิ่งข้ึน 

               4.  ให้ความสนใจกับภาษา (attention to language)  ในการสื่อสารนั้น การเลือกใช้ศัพท์ ระดับของ
ค า และความหมายของค า เป็นวิธีการหนึ่งที่จะลดความผิดพลาดในการสื่อสารได้   การเลือกใช้ค าและระดับของ
ภาษานี้จะเกี่ยวข้องกับการท าความเข้าใจกับผู้ที่เราจะสื่อสารด้วยว่าควรจะใช้ภาษาในระดับใด 
               5.  ศูนย์กลางข้อมูล (information communication and information centers)  การสื่อสารโดย
วิธีการนี้จะเป็นการสื่อสารที่รวดเร็วและยืดหยุ่น และมีความถูกต้องของข้อมูลมาก  ซึ่งองค์กรอาจใช้ศูนย์กลาง
ข้อมูลเป็นแหล่งกระจายข่าวโดยไม่ผ่านช่องทางท่ีเป็นทางการขององค์กรก็อาจจะท าให้การสื่อสารมีความถูกต้อง
และรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 
               6.  การให้รู้เท่าที่จ าเป็น (the exception principle and the need to know)   เป็นการวาง
ระบบในการ สื่อสารในองค์กรให้มีการสื่อสารในกรณีพิเศษและให้มีการรับข้อมูลเฉพาะที่จ าเป็น โดยการเสนอ
ข้อมูลไปยังฝ่ายบริหารเฉพาะที่ฝ่ายบริหารต้องการ ในขณะเดียวกันฝ่ายบริหารก็ให้ข้อมูลหรือสื่อสารกับพนักงาน
เฉพาะสิ่งที่พนักงานจ าเป็นต้องรู้เท่านั้น  ซึ่งจะท าให้การสื่อสารไม่มีข้อมูลมากเกินไป วิธีการนี้จะเหมาะกับองค์กรที่
มีสายการบังคับบัญชาสูง 

               7.  การใช้ธรรมเนียมปฏิบัติในการสื่อสาร (communication etiquette)   เป็นความพยายามที่จะ
วางระบบในการสื่อสารโดยใช้เทคโนโลยีในการสื่อสาร เช่น โทรสาร ให้ใช้สื่อสารเฉพาะในเรื่องท่ีจ าเป็นและ
เร่งด่วน  ซึ่งการใช้เครื่องมือโดยไม่จ าเป็นอาจจะท าให้การสื่อสารผิดพลาดหรือมีมากเกินความจ าเป็น การสร้าง
ธรรมเนียมปฏิบัติที่เหมาะสมจึงเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการสื่อสารได้ 

               8.  การฟังอย่างตั้งใจ (listen actively)  เป็นการลดความผิดพลาดจากการสื่อสาร การตั้งใจฟังจะท า
ให้ข้อมูลที่ผู้ส่งสารต้องการจะส่งถึงผู้รับสารครบถ้วน ในขณะเดียวกันการฟังอย่างตั้งใจนั้นผู้รับสารสามารถคิดต่อ
และไตร่ตรองสิ่งที่ได้ฟังและอาจมีการสอบถามหรือท าความเข้าใจข้อมูลข่าวสารได้มากข้ึน  นอกจากนี้การฟังอย่าง
ตั้งใจจะท าให้เกิดความรู้สึกที่ดีระหว่างผู้ที่สื่อสารและเกิดการยอมรับกัน ซึ่งจะเป็นการพัฒนาระบบความสัมพันธ์ที่
ดีระหว่างบุคลากรภายในองค์กรตามมาด้วย 

 



สรุปสรุป        
                พ้ืนฐานที่ส าคัญของการบริหารจัดการภายในองค์กรข้ึนอยู่กับ “การสื่อสารที่ด”ี อันจะมีผลให้เกิด
ความเข้าใจ ความร่วมมือ และการประสานงานที่ดี  ด้วยแผนงานต่าง ๆ ที่จะน าไปสู่การปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 
เหมาะสม และตรงตามเป้าหมาย     การสื่อสารที่ดีจึงเป็นกลยุทธ์ที่จะสามารถกระตุ้นให้เกิดการปฏิบัติที่มี
ประสิทธิภาพและเกิดผลส าเร็จแก่องค์กร   การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพที่สุด คือ การสื่อสารที่เข้าใจง่าย ใช้
วิสัยทัศน์ที่ชัดเจนในการกระตุ้นพลังในการท างานและเพ่ิมประสิทธิผลของบุคลากรในองค์กรเพ่ือให้สามารถ
ร่วมกันน าพาองค์กรไปสู่ความส าเร็จตามเป้าหมายได้อย่างสูงสุด 
               อย่างไรก็ตามแม้ว่าการสื่อสารจะเป็นกลยุทธ์ที่ส าคัญที่สุดในการบริหารจัดการองค์กร หากผู้บริหารไม่
มีภาวะผู้น าและไม่สามารถน ากลยุทธ์การสื่อสารมาใช้อย่างชาญฉลาดและมีประสิทธิภาพแล้ว ย่อมจะน าพาองค์กร
ไปสู่ความล้มเหลวได้     ไม่ว่าองค์กรจะมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรและผู้บริหารขององค์กรจะใช้กลยุทธ์ใดในการ
บริหารจัดการก็ตาม ภาวะผู้น าของผู้บริหารที่จะสามารถน าพาองค์กรไปสู่ความส าเร็จนั้นยังคงเป็นศาสตร์และศิลป์
ที่มีความส าคัญอยู่อย่างไม่เปลี่ยนแปลง 
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