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DIVERSITY COMMUNICATIONS
การสื่อสารท่ามกลางความหลากหลายในองค์กร
ภายในองค์ ก รแต่ ล ะแห่ ง ประกอบด้ ว ยผู ้ ค น บุ ค ลากร มากมายหลายหลาก ต่ า งคนต่ า งมี
ประสบการณ์ ความรู ้ ความถนั ด ความรั บ ผิ ด ชอบ ตามต� ำ แหน่ ง งาน ภารกิ จ ล้ ว นแตกต่ า งกั น ไป
การบริหารการสื่อสารท่ามกลางความหลากหลายในองค์กร การวางแผน เพื่อปรับใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ
จัดวางระบบ ในอันที่จะบริหารคนในองค์กร เพื่อให้เกิดคุณภาพสูงสุด ลดความเสียหายอันเกิดจาก
ความหลากหลาย
ข้อดีของความหลากหลายในองค์กร
ความหลากหลายในองค์กร ท�ำให้เกิดทั้งข้อได้เปรียบ
และเสียเปรียบ ก็ว่าได้ เพราะจาก สภาพแวดล้อม เศรษฐกิจ
สังคม  การแข่งขัน พฤติกรรม วิถชี วี ติ ความเป็นอยู่ เทคโนโลยี  
การบริหารองค์กรในปัจจุบันต้องอาศัยหลายปัจจัย มาช่วย
เสริมศักยภาพให้สมบูรณ์แบบมากที่สุด ปัจจัยส�ำคัญที่ช่วย
ผลักดันให้ประสบผลส�ำเร็จ  คือ การเตรียมความพร้อม ความ
สามารถในการปรับตัวให้ทนั สภาพแวดล้อม  ความสามารถใน
การน�ำความคิดสร้างสรรค์ที่มีความหลากหลายที่ตอบโจทย์
มาตอบสนอง ความต้องการขององค์กรและสังคมที่เกี่ยวข้อง
ความหลากหลายทีท่ ำ� ให้ในองค์กรมีความแตกต่าง
การบริหารความหลากหลายนับเป็นทั้งโอกาสและ
ความท้าทายในการพัฒนาองค์กร ซึง่ แท้จริงแล้ว ความหลากหลาย
ได้อยู่คู่กับความเป็นองค์กรมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ส�ำหรับ
การสร้างปฏิสมั พันธ์ของบุคลากรภายในองค์กร ทีแ่ ตกต่างกัน
จาก อายุ เพศ อัตลักษณ์ทางเพศ เชือ้ ชาติ   ศาสนา สถานภาพ  
การศึกษา รายได้ ความรู้ ทักษะ ทัศนคติ ประสบการณ์  ภมู หิ ลัง
มุมมอง ความคิด ความชอบ ความเชื่อ ความสนใจ ลักษณะ
ส่วนตัว เป็นต้น
การสือ่ สารท่ามกลางความหลากหลายในองค์กร
การสื่ อ สารท่ า มกลางความหลากหลายในองค์ ก ร
(Diversity Communications)  นับเป็นอีกกลยุทธ์สำ� คัญทีจ่ ะ
ท�ำให้องค์กรขับเคลื่อนอย่างรุดหน้าไปได้ ในทุกสถานการณ์
สร้างโอกาสหรือเสียเปรียบในการแข่งขัน อันเป็นสิ่งที่ไม่อาจ
มองข้ามได้ ด้วยการท�ำให้ความหลากหลายที่มีอยู่ เกิดเป็น
ความกลมกลืนกัน เพื่อแปลงความหลากหลายของบุคลากร
ให้เป็นคุณค่าขององค์กรในเชิงนวัตกรรม อันประกอบด้วย
92 marketplus

ความหลากหลายที่ท�ำให้ในองค์กร มีความแตกต่าง
อายุ วัย ที่ต่างกัน
ความแตกต่างทางเพศ
สถาบันการศึกษา  ‘สถาบันนิยม’
ความเป็นภูมิภาคนิยม จังหวัดนิยม  
‘พูดภาษาเดียวกัน คนบ้านเดียวกัน’
ปัญหาการเมืองภายใน ลูกหม้อ คนเก่าคนแก่  
แบ่งพรรคแบ่งพวก ตามผู้บริหาร ตามสายงาน
ลักษณะของหน่วยงานที่พนักงานมีความขัดแย้ง แข่งขันกัน
ต่างชาติ ต่างภาษา ต่างวัฒนธรรม
ลักษณะของกลุ่มอาชีพ อัตตาสูง
เช่น แพทย์ วิศวกร นักวิชาการ
รูปแบบการจ้างงานที่ต่างกัน แต่ท�ำงานในหน่วยเดียวกัน
เช่น ข้าราชการ บุคลากร
ลักษณะการท�ำงาน หรือฐานะต�ำแหน่ง รายได้ที่แตกต่างกัน
เช่น เจ้าหน้าที่-อาจารย์
โครงสร้างขององค์กรที่มีการเปลี่ยนแปลง
ความแตกต่างกันทางด้านฐานะ ตระกูล ค่านิยม รสนิยม
เชิงกายภาพ ของบุคลากร

Communications Management
การบริหารการสือ่ สาร กล่าวได้วา่ ในความหลากหลายนัน้ การสือ่ สาร
นอกจากจะมีความส�ำคัญที่สุดแล้ว การสื่อสารยังเป็นปัจจัยที่ส�ำคัญยิ่ง
ที่จะท�ำให้องค์กรด�ำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย

เทคนิคการสื่อสาร และแก้ไขปัญหา
ความหลากหลายในองค์กร
การสื่อสารอย่างมีส่วนร่วม
การวิเคราะห์และสื่อสารสภาวะแวดล้อมองค์กร
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน
การปรับปรุงสถานที่ท�ำงานหรือส�ำนักงาน
ท�ำให้คนอยากมาท�ำงาน
การฝึกอบรม เช่น ทัศนคติเชิงบวก การคิดเชิงรุก
การปรับปรุงสภาพการจ้าง หรือ สิทธิประโยชน์
(ค�ำนึงถึงหลัก WIN WIN)

หากองค์กรไม่วางรูปแบบการสื่อสารที่ชัดเจน มีประสิทธิภาพ ย่อม
ท�ำให้เกิดอุปสรรค ปัญหา ส่งผลต่อการพัฒนาด้านอื่นๆ น�ำมาซึ่ง
ความล้มเหลวขององค์กรในที่สุด
Conflict Management
การบริหารความขัดแย้ง  คือ กระบวนการแก้ไขความเข้าใจที่
ไม่ตรงกัน หรือข้อพิพาทที่ยังหาข้อยุติไม่ได้ เพื่อลดผลกระทบที่อาจ
เกิดขึ้นในอนาคต ความขัดแย้งเกิดขึ้นได้ตั้งแต่สองฝ่ายขึ้นไป และ
สามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่ การบริหารความขัดแย้งจึงเป็นการรับมือ
สถานการณ์ รูปแบบทีแ่ ตกต่างกันไป ซึง่ ประเภทของความขัดแย้งได้
คือ ความขัดแย้งภายในตัวบุคคล (Intrapersonal Conflict), ความขัดแย้ง
ระหว่างบุคคล (Interpersonal Conflict), ความขัดแย้งภายในกลุ่ม
(Intragroup Conflict), ความขัดแย้งระหว่างกลุม่ (Intergroup Conflict)
ความขัดแย้งภายในองค์กร (Intraorganizational Conflict) และ
ความขัดแย้งระหว่างองค์กร (Interorganizational Conflict)
Building Trust
การสร้างความเชือ่ ถือและความไว้วางใจ เป็นปัจจัยทีแ่ สดงถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างกัน  การทีบ่ คุ ลากรมีความเชือ่ ถือต่อเพือ่ นร่วมงาน
หัวหน้างาน ผู้น�ำ  และองค์กร ว่าน่าเชื่อถือและมีความน่าไว้วางใจ  
ความไว้ใจจะช่วยลดความไม่แน่นอน ลดความเสี่ยงและเพิ่มความ
ระมัดระวังของกระบวนการความคิดในการตอบสนองเชิงลบ ให้กลายเป็น
การผลักดันเชิงบวก จะน�ำมาซึ่งความไว้วางใจในองค์กร เพื่อผลของ
ความส�ำเร็จในงานนั้นร่วมกัน  
Teamwork
การท�ำงานเป็นทีม การที่บุคลากรขององค์กรมีความร่วมแรง
ร่วมใจกัน ก่อให้เกิดพลังที่จะก้าวไปสู่ความส�ำเร็จได้ดีกว่าการแยก
กันท�ำแบบไม่มีทิศทางที่ชัดเจน   การให้ความส�ำคัญกับการท�ำงาน
ระบบทีม  รวมถึงการส่งเสริมให้เกิดแนวทางตลอดจนพัฒนาทักษะ
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ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์และสื่อสารองค์กร
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นักสื่อสารเชิงกลยุทธ์แบบบูรณาการ ด้วยประสบการณ์กว่า 25 ปี
ในด้านการบริหารยุทธศาสตร์ สื่อสารการตลาดแบรนด์ ภาพลักษณ์
ขององค์กรจนถึงระดับชาติ ผู้บรรยายในระดับปริญญาโท-เอก ให้กับ
มหาวิทยาลัยทั่วประเทศมีผลงานวิชาการกว่า 300 ผลงานกับต�ำแหน่ง
ที่หลากหลายทั้งด้านธุรกิจ สังคม และศิลปวัฒนธรรม รวมถึงการเป็น
นายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย

การท�ำงานเป็นทีมอย่างจริงจัง  มกี ารก�ำหนดเป้าหมาย มีการวางแผนงาน
วางระบบการท�ำงานร่วมกันอย่างชัดเจน ทุกคนรู้หน้าที่ ผลักดันที่จะ
ท�ำให้ภารกิจส�ำเร็จ มีการช่วยเหลือ ร่วมมือ  สง่ เสริมกัน มีการประเมินผล
หาแนวทางแก้ไขปัญหา ทุกคนท�ำเพือ่ ผลส�ำเร็จเดียวกันทีเ่ ป็นภาพรวม
ของทีม เพื่อท�ำให้การท�ำงานบรรลุเป้าหมายขององค์กร    
Dimensions of Learning Organization
สร้างมิตกิ ารเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู  ้ การเรียนรูใ้ นองค์กรเป็น
ปัจจัยที่สามารถพัฒนาศักยภาพในการท�ำงานของบุคลากรได้เป็น
อย่างดี ด้วยการวางระบบ และสร้างบรรยากาศของการเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ อาทิ การเปิดโอกาสให้บุคลากรได้หาทางเลือกใน
ค� ำ ตอบของประเด็ น ปั ญ หาพบ หรื อ หาสิ่ ง ที่ ต ้ อ งการพั ฒ นาด้ ว ย
ตนเอง การสร้างความชัดเจนให้บุคลากรรับทราบถึงบทบาทหน้าที่
ในงานของตน  มีการฝึกอบรมผ่านออนไลน์ และใช้ฐานข้อมูลร่วมกัน
ระหว่างหน่วยงานผ่านแหล่งเก็บรวบรวมข้อมูลและการจัดการความรู้
มีตวั แทนขององค์กร หัวหน้างาน ให้ปรึกษาอย่างใกล้ชดิ และแนวทาง
อื่นๆ ที่ส่งเสริมให้เกิดการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างจริงจัง
การน�ำเอากลยุทธ์การสื่อสารเพื่อจัดการต่อความหลากหลาย
ของบุคลากรมาใช้ในการจัดการองค์กรนั้น  เป็นการสร้างจุดแข็งของ
องค์กรจากความหลากหลาย ทีอ่ าจก่อให้เกิดผลต่อความส�ำเร็จ หรือ
กลายเป็นอุปสรรคในการท�ำงานก็ได้   องค์กรจะต้องมีกลยุทธ์ในการ
บริหารจัดการบุคลากรให้ไปขับเคลือ่ นวิสยั ทัศน์ขององค์การให้สำ� เร็จ  
ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องจะต้องน�ำมาใช้ในการสร้างความผสมกลมกลืน  
แสวงหาจุดร่วม สงวนความแตกต่าง เพื่อ ยุติ ลด ป้องกัน หรือแก้ไข
ปัญหาความแตกต่างทีห่ ลากหลาย คือ  หากละเลยไม่ดำ� เนินการใดๆ
ย่อมจะก่อให้กลายเป็นปัญหา  หรือส่งผลเสียหายได้ในที่สุด
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