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Internal Communications
Operational Level
เจาะลึกการสื่อสารภายใน
ไปยังพนักงานระดับปฏิบัติการในองค์กร
การสื่ อ สารคื อ เครื่ อ งมื อ อย่ า งหนึ ่ ง ของการบริ ห าร ที ่ จ ะทำ �ให้ เ กิ ด ความสั ม พั น ธ์ ท ี่ ดี
ภายในองค์กร ถ้าองค์กรเปิดโอกาสให้บคุ ลากรทุกระดับมีสว่ นในการรับรูแ้ ละเข้าใจไปพร้อมกัน ก็
จะทำ�ให้บรรลุวตั ถุประสงค์หรือเป้าหมายทีต่ อ้ งการ ได้โดยง่าย ขณะเดียวกัน หากขาดการสือ่ สาร
ที่ดี ก็ไม่สามารถที่จะทำ�ให้การงานมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีแก่บุคลากรได้
การสื่อสารไปยังพนักงานฝ่ายปฏิบัติการ

การสือ่ สารไปยังพนักงานทุกระดับ นับว่ามีความจำ�เป็นอย่างยิง่
ที่ทุกองค์กรต่างให้ความสำ�คัญไว้เป็นอันดับแรกๆ  การสื่อสารที่มี
ประสิทธิภาพจะสามารถสร้างความสำ�เร็จและบรรลุตามเป้าหมาย
ของธุรกิจในองค์กรได้  การสร้างความเข้าใจในเนือ้ หาสาระ ทีต่ อ้ งการ
สื่อไปยังพนักงานให้เกิดการมีส่วนร่วม จัดเป็นกลยุทธ์ที่ท้าทาย
สำ�หรับผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง  ที่จะต้องใช้ทักษะ ความเชี่ยวชาญใน
การกำ�หนดรูปแบบ วิธกี าร เนือ้ หาทางการสือ่ สารเกิดประโยชน์สงู สุด
กับองค์กร
          การสื่อสารที่เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะกับธุรกิจ โครงสร้าง
พนักงานและแบรนด์ กับวัตถุประสงค์ของแบรนด์นั้นๆ ตลอดจน
ความเข้ า ใจถึ ง ความแตกต่ า งในการเปิ ด รั บ ข้ อ มู ล ข่ า วสารของ
พนักงานในแต่ละระดับ
       ท่ามกลางสถานการณ์ข้อมูลข่าวสารที่มีเพิ่มขึ้น และมีเป็น
จำ�นวนมากขึ้นทุกวัน การบริหารข้อมูล และการสื่อสารที่มีคุณภาพ
ในแต่ละกลุ่ม  เพื่อสร้างปัจจัยที่มีผลต่อการเปิดรับข่าวสารที่ดีจึงมี
ความสำ�คัญ ทั้งในส่วนองค์กรภาครัฐและเอกชน ทุกโครงสร้างใน
ทุกองค์กรต่างก็มีความสลับซับซ้อนในการสื่อสาร มีการบริหารงาน
สื่อสารที่เป็นระบบสอดคล้องกับแบรนด์ของตนเอง  จึงเป็นเรื่องที่ไม่
ง่ายนักท่ามกลางความแตกต่าง ในวัฒนธรรมของแต่ละองค์กร
จึงเป็นประเด็นที่น่าสนใจ
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          แม้ว่าการสื่อสาร และการเปิดรับข่าวสารเป็นปัจจัยที่สำ�คัญ
ในการดำ�รงชีวิตพื้นฐาน แต่ในความเป็นจริงแล้วช่องทาง วิธีการ
เนือ้ หาทีจ่ ะสือ่ สารไปยังพนักงานแต่ละระดับนัน้ อาจแตกต่างกันหรือ
ร่วมกัน เนือ่ งจากเครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการสือ่ สารมีหลากหลาย  ความสำ�คัญ
ของการสื่อสารจึงมิใช่เป็นเพียงเรื่องที่ต้องการสื่อออกไปเพียงฝ่าย
เดียว ผลจากข้อมูลย้อนกลับที่เป็นประโยชน์ ทำ�ให้ผู้รับผิดชอบมอง
เห็นถึงการแก้ปญ
ั หาอย่างเป็นระบบ  การสือ่ สาร เนือ้ หาของสาร หรือ
การพัฒนาให้เกิดความชัดเจน ครบถ้วน  
      ในระดั บ ปฏิ บั ติ ก ารนั้ น การสื่ อ สารให้ ป ระสบความสำ � เร็ จ
สำ�หรับพนักงาน ทัง้ ในระดับเดียวกัน ระดับทีแ่ ตกต่างกัน ภายในส่วน
งานบริหาร ฝ่ายสนับสนุน หรือ ฝ่ายอื่นๆ ที่แตกต่างกันออกไป ปัจจัย
ที่มีผลต่อการเปิดรับข่าวสาร เกี่ยวกับองค์กรยังมีผลอันเกิดมาจาก
พื้นฐานครอบครัว การศึกษา ความพึงพอใจ แนวความคิดทั้งที่เป็น
ส่ ว นตั ว และเป็ น ส่ ว นของสั ง คม ต่ า งมี ผ ลต่ อ การสื ่ อ สารทั ้ ง สิ ้ น  
จึงไม่สามารถกำ�หนดรูปแบบที่เหมือนกัน  ในมาตรฐานเดียวกัน
ในการสื่อสารได้   จึงมีความจำ�เป็นอย่างยิ่งที่ผู้ทำ�หน้าที่สื่อความใน
องค์กร   ต้องตระหนักถึงความสำ�คัญและบทบาทของการจัดระบบ
การให้ข้อมูลข่าวสารภายใน   ที่จะเป็นดัชนีบ่งชี้ถึงความสำ�เร็จของ
องค์กร ความเข้าใจอย่างถ่องแท้เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ของผู้นำ�
หรือผู้บริหารของธุรกิจในการบริการและจัดการการสื่อสารให้เข้า
ถึงพนักงานในทุกระดับขององค์กร เพื่อสร้างความเข้าใจ ทำ�ให้เกิด
การแลกเปลี่ยนทัศนคติและความคิดเห็นระหว่างกัน ทั้งที่เป็นคำ�พูด
เนือ้ หาทีป่ รากฏ ทีแ่ สดงถึงการมีสว่ นร่วมในการสือ่ ความหมายอย่าง
เด่นชัดและมีจดุ มุง่ หมายเดียวกัน เกิดผลทีด่ ที สี่ ดุ มายังแบรนด์ เพือ่ ให้
บรรลุเป้าหมาย ตามวัตถุประสงค์อย่างเป็นรูปธรรม

หลากหลายปัจจัย ที่ต้องนำ�มาพิจารณา
ในการออกแบบ การสื่อสาร
          การทีแ่ บรนด์ใดแบรนด์หนึง่    สามารถได้มาและรักษาพนักงาน
ที่มีความรู้ความสามารถและมีคุณสมบัติตามที่ต้องการ แบรนด์นั้น
ย่ อ มมี โ อกาสและศั ก ยภาพในการที ่ จ ะปฏิ บ ั ต ิ ง านได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ดังนัน้ การบริหารการสือ่ สารในองค์กร
จึงถือเป็นปัจจัยที่มีผลต่อการเปิดรับ ข่าวสาร โดยเฉพาะในกลุ่มของ
พนักงานระดับปฏิบัติการ ให้เกิดการพัฒนาที่มีผลต่อองค์กร และมี
ความสนใจ ใส่ใจที่จะเปิดรับข่าวสาร อันได้แก่
Satisfaction : ความพึงพอใจของพนักงานที่มีต่อแบรนด์
หากพนักงานมีความผูกพัน ความภาคภูมิใจ รู้สึกอบอุ่น ย่อมทำ�ให้
เกิดการตื่นตัวต่อข้อมูลเนื้อหามากขึ้น
Participate : การให้ความร่วมมือของพนักงาน อาจเกิดขึน้
จากการวางระบบการสื่อสารภายในที่ดี การสร้างแรงจูงใจ ความ
ใส่ใจดูแล การปฏิบัติของพนักงานแต่ละระดับกับการสร้างกิจกรรม
หรือระบบที่เชื่อมโยง  และวัฒนธรรมในองค์กร
Interest : ความน่าสนใจของเนื้อหา หัวข้อ ประเด็น สาระ
สำ�คัญ ทีถ่ กู ย่อยให้งา่ ยขึน้ ไม่เยิน่ เย้อ เนือ้ หามีเทคนิคการนำ�เสนอทัง้
ภาษาเขียน ภาษาพูด ภาพถ่าย รูปประกอบ ช่องทาง วิธีการเผยแพร่
สื่อที่ใช้
Stimulation : การสร้างแรงกระตุ้นความสนใจ หรือการ
สร้างแรงจูงใจ ใส่ใจในสารที่ได้รับ การมีระบบที่ดี การใส่ตัวกระตุ้น
เช่นกิจกรรมที่สร้างความตื่นตาตื่นใจ สื่อบุคคล หรือการจัดประกวด
มีของรางวัล  
personal Information : ข้อมูลส่วนตัว เช่น ระดับพื้นฐาน
ครอบครัว  ความรู้หรือการศึกษา อายุในการทำ�งาน รวมทั้งรายได้ที่
ได้รับมีผลต่อความรับผิดชอบในการทำ�งานที่แตกต่างกัน  
          ประเด็นเหล่านี้ ล้วนเป็นผลที่ทำ�ให้เกิดความสนใจ การสร้าง
แรงกระตุน้ ให้เกิดการปฏิบตั ิ ทีแ่ ตกต่างกันทัง้ สิน้ จึงควรคำ�นึงถึงหลัก
ของการสร้างแรงจูงใจเพือ่ ให้เกิดความสนใจ โดยมีลกั ษณะทีเ่ หมาะสม
กับสภาพแวดล้อมบนหลักพื้นฐานของความน่าเชื่อถือ ที่จะทำ�ให้
พนักงานและองค์กรได้รบั ผลประโยชน์รว่ มกัน จึงจะสามารถเสริมสร้าง
ความรู้สึกนึกคิดให้พนักงานเกิดความอยากรู้และมีส่วนร่วมให้มาก
ยิ่งขึ้น
Quality :  คุณภาพของข้อมูลข่าวสารและช่องทางทีเ่ ลือกใช้  
สอดคล้ อ งตามความต้ อ งการของพนั ก งาน
ที่ ส่ ง ผลต่ อ การปฏิ บั ติ ง านและการสื่ อ ความในเชิ ง
คุณภาพ

ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ
ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์และสื่อสารองค์กร
“ www.drphot.com ”
นักสื่อสารเชิงกลยุทธ์แบบบูรณาการ
ด้วยประสบการณ์กว่า 25 ปี ในด้านการบริหาร
ยุทธศาสตร์ สือ่ สารการตลาด
แบรนด์ ภาพลักษณ์ขององค์กรจนถึงระดับชาติ
ผูบ้ รรยายในระดับปริญญาโท-เอก
ให้กบั มหาวิทยาลัยทัว่ ประเทศ
มีผลงานวิชาการกว่า 300 ผลงาน
กับตำ�แหน่งที่หลากหลาย
ทั้งด้านธุรกิจ สังคม และศิลปวัฒนธรรม
รวมถึงการเป็นนายกสมาคมประชาสัมพันธ์ ไทย

Variety : ความหลากหลายทางการสื ่อสาร
เพื่ อ ให้ มี ท างเลื อ กที่ เ หมาะสม สร้ า ง
การตอบสนองความต้องการ ของพนักงานที่
มีความหลากหลายเช่นกัน

Communication Response
การตอบสนองทางการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
ของพนักงานปฏิบัติการ
Customization : การปรั บ แต่ ง คั ด กรอง
ให้ ก ลมกลื น เป็ น อั น หนึ่ ง อั น เดี ย วกั น ตาม
คุณลักษณะ คุณสมบัติขององค์กร แบรนด์
สิ น ค้ า บริ ก าร ภารกิ จ บทบาทหน้ า ที่ ที่ มี
มากมาย

Convenience & Timeliness  : การสื่อสาร
ที่คำ�นึงถึงความสะดวก คล่องตัวถูกที่ ถูกคน
ถู ก สื่ อ ถู ก เนื้ อ หา ถู ก เวลา เป็ น การอำ � นวย
ความสะดวกภายใต้เงื่อนไข ปัจจัย  เวลาและ
สถานการณ์
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การสื่อสารภายใน กับปัจจัยในยุคดิจิทัล
สื่อบุคคลยังทรงพลัง
แม้ ว่ า ปั จ จุ บั น เป็ น ยุ ค แห่ ง การสื่ อ สารแบบดิ จิ ทั ล องค์ ก ร
สามารถนำ � วิ ว ั ฒ นาการของเทคโนโลยี   มาช่ ว ยสร้ า งแรงจู ง ใจ
ให้เกิดความสนใจ ใส่ใจที่จะเปิดรับข่าวสารได้มากยิ่งขึ้น ซึ่งสามารถ
กระทำ�ได้โดยง่าย สบาย สะดวก รวดเร็ว ทันโลก ทันเหตุการณ์ โดย
ใช้สื่อดิจทิ ลั ต่างๆ ให้เกิดประโยชน์สงู สุด แม้วา่ จะสามารถเลือกใช้ได้หลาก
หลายรูปแบบให้ค�ำ นึงถึงเหมาะสมกับเนื้อหาสาระที่ต้องการสื่อ เช่น
เฟซบุ๊ค ไลน์กลุ่ม ทวิตเตอร์ ยูทูบ จากการศึกษาวิจัยประสิทธิภาพ
ทางการสื่อสารในกลุ่มพนักงานระดับปฏิบตั กิ าร กลับพบว่าสือ่ บุคคล
กลับเป็นสือ่ ทีท่ รงพลัง การสือ่ สารทีใ่ ช้การส่งผ่านบุคคลที่เป็นตัวแทน
ขององค์กรที่ได้รับการยอมรับในกลุ่มผู้สนใจในเรื่องนั้นๆ สามารถ
เป็นตัวเชือ่ มสารหรือข้อความเพือ่ ให้เกิดความชัดเจนได้มากยิง่ ขึน้ ทัง้ สิน้
โดยบุคคล จะเป็นผู้ผลิตสารหรือ Content ขับเคลื่อนต่อไม่ว่าจะเป็น
สื่อเก่า หรือสื่อดิจิทัล ก็ตาม

ในปัจจุบนั การส่งข่าวสารยังหมายถึงการแข่งขันกับเวลาอย่าง
เห็นได้ชดั องค์กรทีอ่ อกแบบหรือสร้างระบบการสือ่ สารทีท่ นั สมัย ชัดเจน
กระชับและรัดกุม จึงมักจะได้เปรียบคู่แข่งขันอยู่เสมอ การทำ�ให้
พนักงานในแต่ระดับ จำ�เป็นต้องออกแบบการสร้างการรับรู้ข่าวสาร  
สามารถกระทำ�ได้หลากหลายวิธี เช่น การจัดทำ�บอร์ดประชาสัมพันธ์
การจัดนิทรรศการ จัดกิจกรรม นำ�ส่งข้อความ จัดประชุม ทั้งแบบ
ทางการและไม่เป็นทางการ การใช้เทคโนโลยี สือ่ ดิจทิ ลั   การเปิดช่องทาง
หรือสร้างสือบุคคลเพื่อให้พนักงานสามารถแสดงความคิดเห็น หรือ
เกิดข้อซักถามได้โดยสะดวกอีกทั้งได้ข้อมูลย้อนกลับในทันที เพื่อ
ทำ�ให้พนักงานเกิดความเข้าใจข้อมูลข่าวสารได้อย่างถูกต้อง ข่าวสาร
ไม่ เ กิ ด การเบี่ ย งเบนจากประเด็ น ที่ ต้ อ งการสื่ อ ให้ เ ห็ น พนั ก งาน
สามารถเข้าใจสือ่ ทัง้ ในรูปแบบของเชิงประมาณและเชิงเหตุผล ได้ลกึ
ซึง้ ชัดเจน อันจะก่อให้เกิดความเป็นเอกภาพของการสือ่ สาร รวมถึงการ
ได้มสี ว่ นร่วมในการตัดสินใจของพนักงานในองค์กรในทุกระดับชัน้ ได้
โดยง่ายโดยพนักงานทุกระดับในองค์กรจะซึมซับ และก่อให้เกิดการ
สร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งการเรียนรู้ร่วมกันอย่างไม่มีที่สิ้นสุด

Internal Communications ความสำ�คัญของการสื่อสารภายในองค์กร
         การสื่อสารภายในองค์กร นับเป็นเครื่องสร้างความเข้าใจ  สร้างวัฒนธรรมองค์กร ตลอดจนสามารถสร้างความมั่นคงให้กับองค์กรได้  เกิด
การเป็นศูนย์รวมให้องค์กรนัน้ ๆ ทำ�งานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิผล  โดยผูด้ �ำ เนินการทีเ่ กีย่ วข้อง จะต้องเข้าใจและเข้าถึงกระบวนการสือ่ สารเป็น
อย่างดี เป็นศิลปะของการติดต่อระหว่างบุคคลในองค์กร มีลักษณะเป็นเครือข่าย   ซึ่งอาจกระทำ�ได้โดยใช้เครื่องมือในการสื่อความหมายด้วย
การพูด การเขียน การใช้สญ
ั ลักษณ์ ผ่านช่องทาง กิจกรรมรูปแบบต่างๆ เพือ่ ให้ผอู้ นื่ รับทราบ เข้าใจ และดำ�เนินความคิด ในพฤติกรรมทีค่ าดหวัง

เป็ น เครื ่ อ งมื อ ในการ
บริหารงาน การสื่อสารภายใน
องค์ ก รจะช่ ว ยทำ � ให้ ส ามารถ
ทำ�งานได้สำ�เร็จลุล่วงไปด้วยดี
เนื่องจากการทำ�งานต้องอาศัย
หลายฝ่าย หลายส่วนงานเข้ามา
ช่ ว ยเสริ ม สร้ า งศั ก ยภาพให้ กั บ
องค์กร
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เป็นช่องทางที ่ช ่วยสร้ า ง
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร
กับบุคลากรต่างๆ ภายในองค์กร
เดียวกัน เพือ่ ให้เกิดความเข้าใจที่
ตรงกัน และสร้างความไว้วางใจ
ต่อกัน โดยเฉพาะการเปิดโอกาส
ให้บุคลากรในระดับต่างๆ ได้มี
ส่วนร่วมในการบริหารงาน

เป็ น การร่ ว มกั น ปฏิ บั ติ
ภารกิ จ ขององค์ ก รและมี ก าร
ประสานงานระหว่างกัน พร้อม
ทัง้ ทำ�งานสอดคล้องกันแม้ว่าจะ
ต่างฝ่ายกันก็ตาม แต่เพื่อองค์กร
เดียวกัน สามารถใช้การสื่อสาร
ให้เป็นการสือ่ สารเพือ่ สร้างความ
เป็นหนึง่ เดียวภายในองค์กรให้ได้

ช่วยให้เกิดการพัฒนาและ
การทำ�งานทีม่ ปี ระสิทธิภาพ เมือ่
ผสมผสานปัจจัยต่างๆ เข้ากัน
แล้ว สามารถช่วยทำ�ให้เกิดการ
พัฒนาองค์กรได้ โดยเฉพาะพลัง
ขับเคลือ่ นทีน่ �ำ โดยผูบ้ ริหารทีร่ จู้ กั
การสื่อ สารภายในองค์ ก รเป็ น
อย่างดี

