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จัดการสภาพแวดล้อมทางการสื่อสารภายในองค์กร
ให้สอดคล้องและครองใจพนักงานในยุคดิจิทัล
หากจะกล่าวถึงภาพรวมของการสื่อสารองค์กร การสื่อสารภายในองค์กร
เป็นปัจจัยส�ำคัญของการบริหารงานในทุกองค์กร ลักษณะของการสื่อสารตาม
แบบฉบับขององค์กรทีป่ ระสบความส�ำเร็จต่างมีทศิ ทางชัดเจนทีจ่ ะน�ำไปสูเ่ ป้าหมาย
กลยุทธ์ วิสัยทัศน์ขององค์กรที่มีความสัมพันธ์กับการจัดท�ำกลยุทธ์การสื่อสาร
ในองค์กร
ความสะดวก รวดเร็วของเครือ่ งมือสือ่ สาร รวมถึงความทันสมัย
และความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีได้ส่งผลต่อการบริหารองค์กร
โดยเฉพาะการท�ำงานของพนักงานในยุคดิจิทัลที่ได้ปรับเปลี่ยนไป
จากเดิ ม อย่ า งมาก โดยเฉพาะรูปแบบของคนท�ำงานในทุกวันนี้
ทุกฝ่ายต่างต้องปรับตัวในการอยูร่ ว่ มและท�ำงานกับเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ที่
เข้ามาท�ำให้สภาพแวดล้อมในการท�ำงานเปลี่ยนแปลงไป
การสื่ อ สารภายในองค์ ก รส� ำ หรั บ ยุ ค ดิ จิ ทั ล มี ค วามชั ด เจน
มากยิง่ ขึน้ เมือ่ องค์กรชัน้ น�ำต่างให้ความส�ำคัญกับการสือ่ สาร การสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรให้เกิดการขับเคลื่อนด้วยศักยภาพของพนักงาน
เพื่อส่งมอบสินค้าและบริการที่มีประสิทธิภาพไปยังลูกค้า ผ่านการ
สื่อสารภายใน ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรกับพนักงาน รวมถึงการ
จัดการสภาพแวดล้อมในองค์กร จึงเป็นสิง่ ทีข่ บั เคลือ่ นให้องค์กรค�ำนึงถึง
การสือ่ สารกับบุคลากรในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพน�ำมาซึง่ ความส�ำเร็จ
ทางธุรกิจ เมื่อองค์กรชั้นน�ำกับการเริ่มขับเคลื่อน การสร้างแบรนด์
ภายในองค์กร
หลายองค์กรชัน้ น�ำ อาทิ Starbucks ได้วา่ จ้างทีป่ รึกษาภายนอก
เพื่อด�ำเนินการวิจัยแบรนด์ ภาพลักษณ์ขององค์กร แล้วจึงน�ำมา
ออกแบบ ปรับปรุงการสือ่ สารภายใน เพือ่ ท�ำให้บคุ ลากรมีความมัน่ ใจ
เชื่อใจ ไว้วางใจกับองค์กร เน้นไปที่การสื่อสารสองทาง การสร้าง
แบรนด์ภายในองค์กร เพื่อที่พนักงานเกิดความเข้าใจในแบรนด์ที่
องค์กรต้องการให้เกิดขึน้ เพือ่ เชือ่ มโยงไปถึงแบรนด์ภายนอกทีแ่ ข็งแรง
เพือ่ สร้างการรับรูต้ อ่ ภายนอกองค์กร การสือ่ สารแบรนด์ภายในองค์กร
ให้พนักงานได้ทราบวิสัยทัศน์ เข้าใจในภารกิจ เป้าหมายของแบรนด์
ท� ำ ให้ เ กิ ด ความมั่ น ใจแล้ ว สื่ อ สารได้ ต รงกั บ ทิ ศ ทางของแบรนด์
ให้พัฒนา แล้วจึงขับเคลื่อนองค์กรด้วยการจัดรูปแบบการสื่อสาร
ภายในองค์กรไปสู่การปฏิบัติโดยถูกก�ำหนดลงไปในทุก ๆ หน่วยงาน
ขององค์กรที่จะก่อให้เกิดผลดีต่อองค์กรในที่สุด
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นอกจากนี้ ยังพบว่าการสื่อสารภายในองค์กร มีความสัมพันธ์
กับการจัดการสภาพแวดล้อมขององค์กร การทีอ่ งค์กรจะเปลีย่ นแปลง
สิ่งแวดล้อมทางการสื่อสารภายในองค์กรได้ ต้องทราบผลของการ
ตอบสนองกลับจากบุคลากรในองค์กรเสียก่อน แล้วจึงน�ำมาสนับสนุน
เป้าหมาย ภารกิจ เพื่อประสิทธิผลการสื่อสารภายในองค์กร

ทัศนคติและความต้องการของพนักงานในยุคดิจิทัล
พนักงานในภาพรวมมีการศึกษาที่สูงขึ้น
เข้าถึงเทคโนโลยี ข้อมูล ข่าวสารที่รวดเร็ว เข้าใจง่าย
มีความต้องการพัฒนาทักษะ เฉพาะด้าน
มีความคาดหวังต่อองค์กรมากกว่าเดิม
ต้องการท�ำงานอย่างมีความสุข มีชีวิตชีวา
ต้องการมีส่วนร่วมและภาคภูมิใจกับองค์กร
ความรู้สึกที่เป็นกันเองกับผู้บริหารและองค์กร
ต้องการทีมงานที่มีคุณภาพและรับผิดชอบร่วมกัน
ต้องการความก้าวหน้าในการท�ำงานที่ชัดเจน

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
กับต�ำแหน่งที่หลากหลาย
ทั้งด้านธุรกิจ สังคม และศิลปวัฒนธรรม
รวมถึงการเป็นนายกสมาคมประชาสัมพันธ์ ไทย

ได้รับผลตอบแทนที่สมเหตุผล อธิบายได้
การรักษาความสมดุลระหว่างงานกับการใช้ชีวิต

เร่งจัดการสภาพแวดล้อมในองค์กร
การจัดการสภาพแวดล้อมในองค์กรทั้งที่มีอยู่เดิม หรือต้องมี
การปรับปรุง เปลีย่ นแปลงสภาพแวดล้อมในองค์กรใหม่ การวางระบบ
การวางแผนการสื่อสารในองค์ก ร เพื่อสื่อความไปยังพนักงาน
ผ่านช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย จะน�ำมาซึ่งความส�ำเร็จในการ
บริหารจัดการองค์กร ในที่สุด
การสร้างทัศนคติที่ดีต่อองค์กรให้เกิดขึ้นกับพนักงาน  ถือ
เป็นจุดเริ่มต้นที่ส�ำคัญของการพัฒนาภายในองค์กร
การเชือ่ มต่อวิสยั ทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายขององค์กร ไปสู่
พนักงานในทุกๆ ระดับ เพือ่ ให้มแี นวทางในการปฏิบตั งิ านทีช่ ดั เจน
ท�ำให้เกิดความภาคภูมิใจร่วมกันในองค์กร
มีชอ่ งทาง กระบวนการทีส่ นับสนุนการสือ่ สารสองทาง เพือ่
พนักงานในองค์กรจะรู้สึกดีใจเมื่อความคิดเห็นของตนเองมีผู้รับฟัง
และได้รับการตอบสนอง

ลดช่องว่าง ในการเข้าถึงผู้บริหารระดับสูง หากเมื่อใดที่
พนักงานรูส้ กึ ว่า ผูบ้ ริหารระดับสูงท�ำตนเหินห่าง ไม่พยายามสนใจจะ
น�ำไปสู่การขาดความร่วมมือจากพนักงาน
ใช้เทคโนโลยีและกิจกรรมสนับสนุนการสือ่ สารให้มากขึน้
ในการสื่อสารยุคใหม่ หลายองค์กรได้สร้างระบบสารสนเทศภายใน
องค์กร หรือรูปแบบกิจกรรมที่เข้ากับคุณลักษณะขององค์กร
สร้างบรรยากาศในการมีสว่ นร่วม เพือ่ ให้เกิดการสือ่ สารอย่าง
มีสว่ นร่วม เปิดโอกาสให้พนักงานได้แสดงความคิดเห็น และก่อให้เกิด
การสร้างความศรัทธาร่วมกันและเป็นช่องทางที่ได้สื่อสารวิสัยทัศน์
ต่อพนักงานในองค์กรด้วยรูปแบบ และภาษาที่เหมาะสมในการ
สื่อความ
องค์กรต้องท�ำความเข้าใจกับพนักงานในบริบทใหม่ ทัง้ รูปแบบ
การใช้ชีวิต ความสนใจ ความเป็นอยู่ กระแสสังคม เป้าหมายของ
เขาเหล่านั้น เมื่อเทียบกับเป้าหมายขององค์กร เพื่อปรับให้เป็น
พันธะสัญญาร่วมกันระหว่างพนักงานกับองค์กร
การจัดการกับข้อมูลเท็จและข่าวลือขององค์กร การจัดการ
กั บ ระบบข้ อ มู ล ข่ า วสาร ไม่ ป ล่ อ ยให้ มี ค วามเคลื อ บแคลงสงสั ย
เข้าใจผิด ด้วยการให้ขอ้ มูลทีช่ ดั เจน บริหารข้อมูลเครือข่ายการสือ่ สาร
ที่รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
ดังนัน้ แนวทางการสือ่ สารในองค์กรส�ำหรับพนักงานยุคดิจทิ ลั
ให้บรรลุเป้าหมาย ประสิทธิผลการสือ่ สารองค์กรจ�ำเป็นต้องศึกษาถึง
สภาพการณ์ของรูปแบบการท�ำงาน การใช้ชีวิตของพนักงานและ
ตระหนักถึงการจัดการสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องและการสื่อสาร
พร้อมขับเคลือ่ นความร่วมมือของพนักงานด้วยความเข้าใจไปด้วยกัน
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