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Internal Communications 
Operational Level
เจาะลึกการสื่อสารภายใน 
ไปยังพนักงานระดับปฏิบัติการในองค์กร

 การสื่อสารคือเครื ่องมืออย่างหนึ่งของการบริหาร ที ่จะทำาให้เกิดความสัมพันธ์ที ่ดี
ภายในองค์กร ถา้องคก์รเปดิโอกาสใหบ้คุลากรทกุระดบัมสีว่นในการรบัรูแ้ละเขา้ใจไปพรอ้มกนั ก็
จะทำ ใหบ้รรลวุตัถปุระสงคห์รือเปา้หมายท่ีต้องการ ไดโ้ดยงา่ย ขณะเดยีวกัน หากขาดการส่ือสาร
ที่ดี ก็ไม่สามารถที่จะทำ ให้การงานมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีแก่บุคลากรได้

	 การส่ือสารไปยังพนักงานทุกระดับ	 นับว่ามีความจำาเป็นอย่างย่ิง
ที่ทุกองค์กรต่างให้ความสำาคัญไว้เป็นอันดับแรกๆ	 	การสื่อสารที่มี
ประสิทธิภาพจะสามารถสร้างความสำาเร็จและบรรลุตามเป้าหมาย
ของธุรกิจในองคก์รได	้	การสรา้งความเขา้ใจในเน้ือหาสาระ	ทีต้่องการ
สื่อไปยังพนักงานให้เกิดการมีส่วนร่วม	 จัดเป็นกลยุทธ์ท่ีท้าทาย
สำาหรับผู้ท่ีมีหน้าท่ีเก่ียวข้อง	 	ที่จะต้องใช้ทักษะ	ความเชี่ยวชาญใน
การกำาหนดรปูแบบ	วิธีการ	เนือ้หาทางการสือ่สารเกิดประโยชนส์งูสดุ
กับองค์กร
										การสื่อสารที่เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะกับธุรกิจ	โครงสร้าง	
พนักงานและแบรนด์	 กับวัตถุประสงค์ของแบรนด์นั้นๆ	 ตลอดจน
ความเข้าใจถึงความแตกต่างในการเปิดรับข้อมูล	 ข่าวสารของ
พนักงานในแต่ละระดับ
	 	 	 	 	 	 ท่ามกลางสถานการณ์ข้อมูลข่าวสารที่มีเพ่ิมขึ้น	 และมีเป็น
จำานวนมากขึ้นทุกวัน	การบริหารข้อมูล	และการสื่อสารที่มีคุณภาพ
ในแต่ละกลุ่ม	 	 เพ่ือสร้างปัจจัยที่มีผลต่อการเปิดรับข่าวสารที่ดีจึงมี
ความสำาคัญ	 ท้ังในส่วนองค์กรภาครัฐและเอกชน	ทุกโครงสร้างใน
ทุกองค์กรต่างก็มีความสลับซับซ้อนในการสื่อสาร	มีการบริหารงาน
สื่อสารที่เป็นระบบสอดคล้องกับแบรนด์ของตนเอง		จึงเป็นเรื่องที่ไม่
ง่ายนักท่ามกลางความแตกต่าง	 ในวัฒนธรรมของแต่ละองค์กร	
จึงเป็นประเด็นที่น่าสนใจ

								 		แม้ว่าการสื่อสาร	และการเปิดรับข่าวสารเป็นปัจจัยที่สำาคัญ
ในการดำารงชีวิตพ้ืนฐาน	แต่ในความเป็นจริงแล้วช่องทาง	 วิธีการ	
เนือ้หาทีจ่ะสือ่สารไปยงัพนักงานแตล่ะระดับนัน้	อาจแตกตา่งกันหรอื
รว่มกัน	เน่ืองจากเคร่ืองมือท่ีใช้ในการส่ือสารมีหลากหลาย		ความสำาคัญ
ของการส่ือสารจึงมิใช่เป็นเพียงเรื่องที่ต้องการส่ือออกไปเพียงฝ่าย
เดียว	ผลจากข้อมูลย้อนกลับท่ีเป็นประโยชน์	ทำาให้ผู้รับผิดชอบมอง
เหน็ถึงการแก้ปญัหาอย่างเปน็ระบบ		การสือ่สาร	เนือ้หาของสาร	หรอื
การพัฒนาให้เกิดความชัดเจน	ครบถ้วน		
						 ในระดับปฏิบัติการนั้น	 การส่ือสารให้ประสบความสำาเร็จ
สำาหรบัพนักงาน	ทัง้ในระดบัเดยีวกัน	ระดบัท่ีแตกตา่งกัน	ภายในสว่น
งานบริหาร	ฝ่ายสนับสนุน	หรือ	ฝ่ายอื่นๆ	ที่แตกต่างกันออกไป	ปัจจัย
ที่มีผลต่อการเปิดรับข่าวสาร	เกี่ยวกับองค์กรยังมีผลอันเกิดมาจาก
พื้นฐานครอบครัว	การศึกษา	ความพึงพอใจ	แนวความคิดทั้งที่เป็น
ส่วนตัวและเป็นส่วนของสังคม	ต่างมีผลต่อการสื ่อสารทั ้งสิ ้น		
จึงไม่สามารถกำาหนดรูปแบบที่เหมือนกัน		ในมาตรฐานเดียวกัน
ในการสื่อสารได้	 	 จึงมีความจำาเป็นอย่างย่ิงที่ผู้ทำาหน้าที่สื่อความใน
องค์กร	 	 	ต้องตระหนักถึงความสำาคัญและบทบาทของการจัดระบบ
การให้ข้อมูลข่าวสารภายใน	 	 ที่จะเป็นดัชนีบ่งชี้ถึงความสำาเร็จของ
องค์กร	 ความเข้าใจอย่างถ่องแท้เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ของผู้นำา
หรือผู้บริหารของธุรกิจในการบริการและจัดการการส่ือสารให้เข้า
ถึงพนักงานในทุกระดับขององค์กร	 เพ่ือสร้างความเข้าใจ	ทำาให้เกิด
การแลกเปลี่ยนทัศนคติและความคิดเห็นระหว่างกัน	ทั้งที่เป็นคำาพูด	
เน้ือหาทีป่รากฏ	ทีแ่สดงถึงการมสีว่นรว่มในการสือ่ความหมายอย่าง
เดน่ชดัและมจีดุมุง่หมายเดยีวกัน	เกิดผลทีดี่ทีส่ดุมายังแบรนด	์เพ่ือให้
บรรลุเป้าหมาย	ตามวัตถุประสงค์อย่างเป็นรูปธรรม

การสื่อสารไปยังพนักงานฝ่ายปฏิบัติการ
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ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ
ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์และสื่อสารองค์กร
“ www.drphot.com   ” 
นักสื่อสารเชิงกลยุทธ์แบบบูรณาการ 
ด้วยประสบการณ์กว่า 25 ปี ในด้านการบริหาร
ยุทธศาสตร์ ส่ือสารการตลาด 
แบรนด์ ภาพลักษณ์ขององค์กรจนถึงระดับชาติ 
ผู้บรรยายในระดับปริญญาโท-เอก 
ให้กับมหาวิทยาลัยท่ัวประเทศ 
มีผลงานวิชาการกว่า 300 ผลงาน 
กับตำาแหน่งที่หลากหลาย
ทั้งด้านธุรกิจ สังคม และศิลปวัฒนธรรม 
รวมถึงการเป็นนายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย 

										การท่ีแบรนดใ์ดแบรนดห์น่ึง			สามารถไดม้าและรกัษาพนกังาน	
ที่มีความรู้ความสามารถและมีคุณสมบัติตามที่ต้องการ	แบรนด์นั้น
ย ่อมมีโอกาสและศักยภาพในการที ่จะปฏิบ ัต ิงานได้อย่างมี
ประสทิธิภาพและประสทิธิผล		ดงัน้ันการบรหิารการสือ่สารในองคก์ร	
จึงถือเป็นปัจจัยที่มีผลต่อการเปิดรับ	ข่าวสาร	โดยเฉพาะในกลุ่มของ
พนักงานระดับปฏิบัติการ	 ให้เกิดการพัฒนาที่มีผลต่อองค์กร	 และมี
ความสนใจ	ใส่ใจที่จะเปิดรับข่าวสาร	อันได้แก่	
	 	 Satisfaction	:	ความพึงพอใจของพนักงานที่มีต่อแบรนด์	
หากพนักงานมีความผูกพัน	ความภาคภูมิใจ	 รู้สึกอบอุ่น	ย่อมทำาให้
เกิดการตื่นตัวต่อข้อมูลเนื้อหามากขึ้น	
	 	 Participate	 :	 การให้ความร่วมมือของพนักงาน	อาจเกิดข้ึน
จากการวางระบบการสื่อสารภายในท่ีดี	 การสร้างแรงจูงใจ	 ความ
ใส่ใจดูแล	การปฏิบัติของพนักงานแต่ละระดับกับการสร้างกิจกรรม	
หรือระบบที่เชื่อมโยง		และวัฒนธรรมในองค์กร
	 	 Interest	:	ความน่าสนใจของเนื้อหา	หัวข้อ	ประเด็น	สาระ
สำาคญั	ทีถู่กย่อยให้งา่ยขึน้	ไมเ่ย่ินเย้อ	เนือ้หามเีทคนคิการนำาเสนอทัง้
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	อายุในการทำางาน	รวมทั้งรายได้ที่
ได้รับมีผลต่อความรับผิดชอบในการทำางานที่แตกต่างกัน		
										ประเด็นเหล่านี้	ล้วนเป็นผลที่ทำาให้เกิดความสนใจ	การสร้าง
แรงกระตุ้นใหเ้กิดการปฏิบตั	ิทีแ่ตกตา่งกันทัง้สิน้	จงึควรคำานงึถึงหลกั
ของการสร้างแรงจูงใจเพ่ือให้เกิดความสนใจ	 โดยมีลักษณะท่ีเหมาะสม
กับสภาพแวดล้อมบนหลักพ้ืนฐานของความน่าเชื่อถือ	 ท่ีจะทำาให้
พนักงานและองค์กรได้รับผลประโยชน์ร่วมกัน	 จึงจะสามารถเสริมสร้าง
ความรู้สึกนึกคิดให้พนักงานเกิดความอยากรู้และมีส่วนร่วมให้มาก
ยิ่งขึ้น

หลากหลายปัจจัย ที่ต้องนำ มาพิจารณา
ในการออกแบบ การสื่อสาร 

Communication Response 
การตอบสนองทางการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 

ของพนักงานปฏิบัติการ
Customization	 :	 การปรับแต่ง	 คัดกรอง
ให้กลมกลืน	 เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน	 ตาม
คุณลักษณะ	 คุณสมบัติขององค์กร	 แบรนด์	
สินค้า	 บริการ	 ภารกิจ	 บทบาทหน้าท่ี	 ที่มี
มากมาย

Variety	:	ความหลากหลายทางการสื ่อสาร	
	 เพ่ือให้มีทางเลือกท่ีเหมาะสม	 สร้าง
การตอบสนองความต้องการ	 ของพนักงานท่ี
มีความหลากหลายเช่นกัน	

Quality 	:		คุณภาพของข้อมูลข่าวสารและช่องทางท่ีเลือกใช้		
	 สอดคล้องตามความต้องการของพนักงาน	
ที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานและการสื่อความในเชิง
คุณภาพ

Convenience  &  Timeliness		:	การสื่อสาร
ที่คำานึงถึงความสะดวก	คล่องตัวถูกที่	 ถูกคน	
ถูกสื่อ	 ถูกเนื้อหา	 ถูกเวลา	 เป็นการอำานวย
ความสะดวกภายใต้เงื่อนไข	ปัจจัย		เวลาและ
สถานการณ์
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									การสื่อสารภายในองค์กร	นับเป็นเครื่องสร้างความเข้าใจ		สร้างวัฒนธรรมองค์กร	ตลอดจนสามารถสร้างความมั่นคงให้กับองค์กรได้		เกิด
การเปน็ศนูย์รวมใหอ้งคก์รนัน้ๆ	ทำางานรว่มกันไดอ้ย่างมปีระสทิธิผล		โดยผูด้ำาเนนิการทีเ่กีย่วขอ้ง	จะตอ้งเข้าใจและเขา้ถึงกระบวนการสือ่สารเปน็
อย่างดี	 เป็นศิลปะของการติดต่อระหว่างบุคคลในองค์กร	มีลักษณะเป็นเครือข่าย			ซึ่งอาจกระทำาได้โดยใช้เครื่องมือในการสื่อความหมายด้วย
การพูด	การเขยีน	การใชส้ญัลกัษณ์	ผา่นชอ่งทาง	กิจกรรมรปูแบบตา่งๆ	เพ่ือใหผู้อ้ืน่รบัทราบ	เขา้ใจ	และดำาเนนิความคดิ	ในพฤตกิรรมทีค่าดหวัง

Internal Communications  ความสำ คัญของการสื่อสารภายในองค์กร

	 	 เป ็นเคร ื ่ องมือในการ
บริหารงาน	 การสื่อสารภายใน
องค์กรจะช่วยทำาให้สามารถ
ทำางานได้สำาเร็จลุล่วงไปด้วยดี	
เน่ืองจากการทำางานต้องอาศัย
หลายฝ่าย	หลายส่วนงานเข้ามา
ช่วยเสริมสร้างศักยภาพให้กับ
องค์กร

	 เป็นช่องทางที ่ช่วยสร ้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร
กับบุคลากรต่างๆ	ภายในองค์กร
เดียวกัน	 เพ่ือให้เกิดความเข้าใจท่ี
ตรงกัน	และสร้างความไว้วางใจ
ต่อกัน	 โดยเฉพาะการเปิดโอกาส
ให้บุคลากรในระดับต่างๆ	 ได้มี
ส่วนร่วมในการบริหารงาน

	 เป็นการร่วมกันปฏิบัติ
ภารกิจขององค์กรและมีการ
ประสานงานระหว่างกัน	 พร้อม
ท้ังทำางานสอดคล้องกันแม้ว่าจะ
ต่างฝ่ายกันก็ตาม	แต่เพื่อองค์กร
เดียวกัน	 สามารถใช้การส่ือสาร
ใหเ้ปน็การสือ่สารเพ่ือสรา้งความ
เป็นหน่ึงเดียวภายในองค์กรให้ได้

	 ช่วยให้เกิดการพัฒนาและ
การทำางานท่ีมีประสิทธิภาพ	 เม่ือ
ผสมผสานปัจจัยต่างๆ	 เข้ากัน
แล้ว	สามารถช่วยทำาให้เกิดการ
พัฒนาองค์กรได้	โดยเฉพาะพลัง
ขับเคล่ือนท่ีนำาโดยผู้บริหารท่ีรู้จัก
การส่ือสารภายในองค์กรเป็น
อย่างดี

การสื่อสารภายใน กับปัจจัยในยุคดิจิทัล 
สื่อบุคคลยังทรงพลัง

	 แม้ว่าปัจจุบัน	 เป็นยุคแห่งการสื่อสารแบบดิจิทัล	 องค์กร
สามารถนำาวิว ัฒนาการของเทคโนโลยี		มาช่วยสร้างแรงจูงใจ	
ให้เกิดความสนใจ	ใส่ใจที่จะเปิดรับข่าวสารได้มากยิ่งขึ้น	ซึ่งสามารถ
กระทำาได้โดยง่าย	สบาย	สะดวก	รวดเร็ว	ทันโลก	ทันเหตุการณ์	โดย
ใช้สื่อดิจิทัลต่าง 	ๆให้เกิดประโยชน์สูงสุด	แม้ว่า	จะสามารถเลือกใช้ได้หลาก
หลายรูปแบบให้คำานึงถึงเหมาะสมกับเน้ือหาสาระท่ีต้องการสื่อ	 เช่น	
เฟซบุ๊ค	 ไลน์กลุ่ม	ทวิตเตอร์	 ยูทูบ	 จากการศึกษาวิจัยประสิทธิภาพ
ทางการสื่อสารในกลุ่มพนักงานระดับปฏิบัติการ	กลับพบว่าส่ือบุคคล
กลับเป็นส่ือท่ีทรงพลัง	การส่ือสารท่ีใช้การส่งผ่านบุคคลที่เป็นตัวแทน
ขององค์กรที่ได้รับการยอมรับในกลุ่มผู้สนใจในเรื่องน้ันๆ	สามารถ
เป็นตัวเช่ือมสารหรือข้อความเพ่ือให้เกิดความชัดเจนได้มากย่ิงข้ึนท้ังส้ิน	
โดยบุคคล	จะเป็นผู้ผลิตสารหรือ	Content	ขับเคลื่อนต่อไม่ว่าจะเป็น
สื่อเก่า	หรือสื่อดิจิทัล	ก็ตาม

	 ในปจัจบุนัการสง่ขา่วสารยังหมายถึงการแข่งขนักับเวลาอย่าง
เห็นได้ชัด	องค์กรท่ีออกแบบหรือสร้างระบบการส่ือสารท่ีทันสมัย	ชัดเจน	
กระชับและรัดกุม	 จึงมักจะได้เปรียบคู่แข่งขันอยู่เสมอ	 การทำาให้
พนักงานในแต่ระดับ	จำาเป็นต้องออกแบบการสร้างการรับรู้ข่าวสาร		
สามารถกระทำาได้หลากหลายวิธี	 เช่น	การจัดทำาบอร์ดประชาสัมพันธ์	
การจัดนิทรรศการ	จัดกิจกรรม	นำาส่งข้อความ	จัดประชุม	ทั้งแบบ
ทางการและไม่เป็นทางการ	การใช้เทคโนโลยี	ส่ือดิจิทัล		การเปิดช่องทาง	
หรือสร้างสือบุคคลเพื่อให้พนักงานสามารถแสดงความคิดเห็น	 หรือ
เกิดข้อซักถามได้โดยสะดวกอีกท้ังได้ข้อมูลย้อนกลับในทันที	 เพ่ือ
ทำาใหพ้นกังานเกิดความเขา้ใจขอ้มลูขา่วสารไดอ้ย่างถูกตอ้ง	ขา่วสาร
ไม่เกิดการเบี่ยงเบนจากประเด็นท่ีต้องการสื่อให้เห็น	 พนักงาน
สามารถเขา้ใจสือ่ท้ังในรปูแบบของเชงิประมาณและเชิงเหตุผล	ได้ลึก
ซ้ึงชัดเจน	อันจะก่อให้เกิดความเป็นเอกภาพของการสือ่สาร	รวมถึงการ
ไดม้สีว่นรว่มในการตดัสนิใจของพนักงานในองคก์รในทกุระดบัชัน้ได้
โดยง่ายโดยพนักงานทุกระดับในองค์กรจะซึมซับ	และก่อให้เกิดการ
สร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งการเรียนรู้ร่วมกันอย่างไม่มีที่สิ้นสุด


