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บทคัดย่อ 
 

 การค้นคว้าอิสระเรื่อง “การจัดการทางการสื่อสารของผู้บริหารเจนเนอเรชั่น วาย  
เพ่ือสร้างการยอมรับจากบุคลากรภายในองค์การ” เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
โดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) ร่วมกับการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมโดย
เปิดเผยสถานะของผู้ศึกษา ที่มุ่งเน้นศึกษาการจัดการทางการสื่อสารของผู้บริหารเจนเนอเรชั่ นวาย  
ที่สามารถสร้างการยอมรับให้เกิดขึ้นต่อบุคลากรภายในองค์การได้ 
 ในการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 
 1. เพ่ือศึกษาการจัดระเบียบทางการสื่อสารเพ่ือสร้างการยอมรับของผู้บริหาร           
เจนเนอเรชั่น วาย 
 2. เพ่ือศึกษากระบวนการจัดการทางการสื่อสารที่มีผลต่อการยอมรับผู้บริหาร          
เจนเนอเรชั่น วาย จากบุคลากรในองค์การ 
 ผลการศึกษาพบว่า ผู้บริหารเจนเนอเรชั่น วายของบริษัทซุปเปอร์ทาโร่ ครีเอทีฟ จ ากัด 
และแผนกดิจิตัล บริษัท เซ้นส์ เอนเตอร์เทนเมนท์ จ ากัด มีการจัดระเบียบทางการสื่อสารที่สามารถ
จัดผลการศึกษาออกมาได้ทั้งหมด 5 ประเด็น ได้แก่ แบบภาษาที่ใช้ วิธีการติดต่อสื่อสาร ขอบเขต  
การสื่อสาร ยุทธศาสตร์การสื่อสาร และแนวทางการปรับปรุงการจัดการ และกระบวนการจัดการ
ทางการสื่อสารที่สามารถจัดผลการศึกษาออกมาได้ทั้งหมด 4 ประเด็น ได้แก่ สภาพการณ์แวดล้อม 
ปัจจัยเข้า กระบวนการแปรเปลี่ยน ปัจจัยออก และผลการศึกษาในส่วนของการยอมรับที่บุคลากร  
มีต่อผู้บริหารเจนเนอเรชั่น วาย โดยผู้บริหารทั้ง 2 ท่าน ได้น าคุณลักษณะเฉพาะและคุณลักษณะ
ส าคัญในการปฏิบัติงานในองค์การของคนเจนเนอเรชั่น วาย มาประยุกต์ใช้กับการบริหารและ 
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การจัดการทางการสื่อสาร เพ่ือสร้างการยอมรับ โดยมุ่งเน้นในเรื่องของการรักษาไว้ซึ่งสัมพันธภาพที่ดี
ระหว่างผู้บริหารและบุคลากร ซึ่งการน าเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการสื่อสารจัดเป็นจุดเด่นของผู้บริหาร
เจนเนอเรชั่น วาย ทั้ง 2 ท่านที่เป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้การจัดการทางการสื่อสารส าเร็จลุล่วง และ
สร้างการยอมรับให้เกิดขึ้นจากบุคลากร นอกจากเรื่องของการจัดการทางการสื่อสารแล้ว คุณลักษณะ
พิเศษบางประการของคนเจนเนอเรชั่น วาย ยังส่งผลต่อการสร้างการยอมรับ ทั้งประสบการณ์ 
ทัศนคติ บุคลิกนิสัยที่โดดเด่นของคนเจนเนอเรชั่น วาย ในเรื่องของการท างานเป็นทีม การยืดหยุ่นใน
การท างาน รับฟังความคิดเห็นของคนอ่ืน การให้อิสระกับการจัดการบริหารงานของทั้งตนเองและ
บุคลากร ยังเป็นส่วนส าคัญที่สร้างการยอมรับให้เกิดขึ้นต่อผู้บริหารเจนเนอเรชั่นวายจากบุคลากร
ภายในองค์การได้อีกด้วย 
 
ค าส าคัญ: การจัดการทางการสื่อสาร, ผู้บริหารเจนเนอเรชั่น วาย, การยอมรับ 
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ABSTRACT 
 

 Qualitative research was used to study communication management for 
young executives to create recognition by personnel within business organizations. 
Data was collected by in-depth interviews and participatory observation. How 
communication management affected acceptance of executive officers by 
organizational personnel at Executive Generation Supertaro Creative Co., Ltd. and 
Digital Entertainment Division, Sense Entertainment Co., Ltd., two leading Thai firms, 
was examined. Different communication sessions provided varying learning outcomes, 
while changing communication strategy resulted in improved management approach 
in terms of environmental conditions, input, processes, variables, and outcome. 
Executives brought together unique key features of organizational work to best 
management employees.  
 Results were that to create acceptance, the focus was on maintaining good 
relationships between management and personnel. The use of technology in 
communication was a key factor in successful communication management and 
creating recognition from personnel. Additional special features of these employees 
also contributed to creating acceptance, including experience, personality,  
the participation of prominent workers in teamwork, professional flexibility, and 
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listening to opinions from colleagues, as well as freedom to manage themselves and 
personnel. These proved to be important parts of creating recognition for 
organizational leaders. 
 
Keywords: Communication management, Young Executive, Acceptance 
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 การค้นคว้าอิสระ เรื่อง “การจัดการทางการสื่อสารของผู้บริหารเจนเนอเรชั่น วาย  
เพ่ือสร้างการยอมรับจากบุคลากรภายในองค์การ” ส าเร็จลงได้ด้วยความกรุณาอย่างยิ่งของ อาจารย์ 
ดร.พีรยุทธ โอรพันธ์ อาจารย์ที่ปรึกษาที่สละเวลาชี้แนะ ให้ค าปรึกษา และข้อแนะน าที่ดีกับงานชิ้นนี้ 
รวมไปถึงความเข้าใจในภาระหน้าที่ของงานที่ต้องปฏิบัติและช่วยเหลือเสมอ กราบขอบพระคุณ 
ศาสตราจารย์สุรพงษ์ โสธนะเสถียร ประธานกรรมการสอบ และ อาจารย์ ดร. นันทพร วงษ์เชษฐา  
ที่ช่วยชี้แนะและสอนในสิ่งที่ถูกต้องเพ่ือให้เกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้ เป็นการเรียนรู้ที่เกิดขึ้น
แม้กระท่ังอยู่ในห้องสอบเป็นช่วงเวลาที่มีค่ามากๆ กับนักศึกษาคนนี้ค่ะ  
 ขอบคุณพ่ีเว้ง เจ้านายที่เข้าใจและให้เวลาในการศึกษาและเข้าใจในการต้องเรียนไปและ
ท างาน เปิดโอกาสให้พัฒนาศักยภาพตัวเองอย่างเต็มที่ ขอบคุณคุณแม่ คุณลุง ที่ให้ก าลังใจตลอด
การศึกษา 2 ปีที่ผ่านมา สนับสนุนทุกอย่างและทุกการตัดสินใจ นอนดึกเป็นเพ่ือนกันในวันที่ต้องส่ง
งาน รักม๊ากับลุงด ามากนะคะ ป๊าก็เหมือนกันนะ ขอบคุณน้องเมที่ช่วยเหลืองานชิ้นนี้เป็นอย่างมาก 
เป็นผู้ช่วยที่ดีที่สุดของพ่ี น้องปามที่คอยให้ก าลังใจเสมอ พลอย MCM16 ที่คอยสร้างพลังบวก  
คอยกระตุ้นไม่ให้เราท้อ และบอกให้เราสู้ตลอดเวลา แยม เพื่อนคนที่ส าคัญท่ีสุดในชีวิต ขอบคุณที่ชวน
กันมาเรียนที่นี่ ได้สนุกด้วยกัน เครียดด้วยกัน ปลอบใจกันเอง กระตุ้นกันเองจนเราสองคนมีวันนี้วันที่
ได้เป็นมหาบัณฑิตธรรมศาสตร์ด้วยกัน พ่ีพิช แรงบันดาลใจของการเข้ามาเรียนที่คณะนี้ พ่ีคุณ น้อง
เตนล์ คนที่มีความเพียรและความอดทนเป็นที่ตั้ง ตัวอย่างที่ท าให้เราตั้งใจและเอาชนะความกลัวของ
ตัวเอง  
 ในการศึกษาครั้งนี้ หวังว่าจะเป็นงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ผู้บริหาร และองค์การ  
ที่มีคนเจนเนอเรชั่น วาย รวมถึงบุคคลทั่วไปที่ต้องการศึกษา หากมีความผิดพลาดในประการใด  
ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ 
 
 
  นางสาวภรณ์ทิพย์ สิงห์นิล  
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บทที่ 1 
บทน า 

 
1.1 ที่มาและความส าคัญของปัญหา  
 
 เจนเนอเรชั่น เป็นการจัดกลุ่มคนรุ่นต่างๆ ตามเกณฑ์อายุ ซึ่งแตกต่างกันทั้งเวลาเกิด 
พฤติกรรมการใช้ชีวิต แนวความคิด และสภาพแวดล้อม ซึ่งเป็นความคิดของชาวตะวันตกในการศึกษา
คุณลักษณะประชากรในแต่ละยุคสมัย ซึ่งประเทศไทยเอง เรื่องของเจนเนอเรชั่น มักถูกหยิบยกข้ึนมา
พูดถึงในประเด็นทางต่างๆ มากมาย ตั้งแต่ระดับครอบครัวไปจนถึงระดับสังคม เจนเนอเรชั่นที่
เปลี่ยนแปลง วัฒนธรรมและการด ารงชีวิตของมนุษย์ก็เปลี่ยนตาม โดยเฉพาะสังคมไทยที่ก าลังก้าวสู่
สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มขั้น อัตราเกิดก็ลดลงจากผลกระทบทางด้าน เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
โครงสร้างประชากรในประเทศไทยจึงเกิดการเปลี่ยนแปลง  เจนเนอเรชั่นที่ก าลังขับเคลื่อนสังคมอยู่ใน
ขณะนี้ คือ กลุ่มคนที่อยู่ในเจนเนอเรชั่น เอ็กซ์ และเจนเนอเรชั่น วาย ซึ่งนับเป็นคนรุ่นใหม่ที่อยู่ตั้งแต่
ในวัยเรียน วัยเริ่มท างาน ตลอดจนเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ที่ เริ่มมีประสบการณ์ชีวิตมาแล้วระดับหนึ่ง   
โดยเฉพาะกับเจนเนอเรชั่น วาย ที่ปัจจุบันกลายเป็นคนกลุ่มใหญ่ที่เริ่มเข้าสู่การท างาน และได้รับ
ความสนใจศึกษากับพฤติกรรมและวิถีชีวิตเป็นอย่างมาก  ซึ่งในองค์การ บริษัท ห้างร้านต่างๆ  
ถูกขับเคลื่อนด้วยคนหลายช่วงอายุ ตั้งแต่คนรุ่น เบบี้  บูมเมอร์ (คนที่เกิดในปี พ.ศ. 2489–2507)  
ซึ่งส่วนใหญ่ได้เกษียณอายุไปแล้ว และบางส่วนก าลังทยอยเกษียณอายุตามไป กลุ่ม เจนเนอเรชั่น 
เอ็กซ์ (คนที่เกิดในปีพ.ศ. 2508–2523)  รวมไปถึง เจนเนอเรชั่น วาย (คนที่เกิดในปี พ.ศ. 2520– 
2537) ด้วย เมื่อพิจารณาถึงโครงสร้างองค์การโดยทั่วไป ผู้บริหารที่สั่งสมประสบการณ์และระยะเวลา
ในการด าเนินงาน จนก้าวเป็นผู้บริหารระดับสูงจะอยู่ในช่วง เบบี้ บูมเมอร์ จนมาถึงผู้บริหาร
ระดับกลางที่เป็น เจนเนอเรชั่น เอ็กซ์ โดยมีผู้ปฏิบัติงานใต้บังคับบัญชาเป็น เจนเนอเรชั่น เอ็กซ์ และ 
เจนเนอเรชั่น วาย แต่ปัจจุบันเศรษฐกิจ และการเจริญเติบโตของธุรกิจในหลากหลายสาขา ทั้งขนาด
เล็ก กลาง หรือว่าใหญ่ และการก้าวสู่ตลาดแรงงานของเจนเนอเรชั่น วาย มากขึ้น ท าให้มีผู้บริหารที่
เป็น เจนเนอเรชั่น วาย เริ่มเข้ามามีบทบาทในการดูแลบริหารกิจการต่างๆ สนับสนุนข้อมูลดังกล่าว 
ด้วยผลการวิจัยของ ไพรส์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทตรวจสอบบัญชี การจัดซื้อ และ
ทรัพยากรบุคคลระดับโลก ที่เผยผลการศึกษาเมื่อปี พ.ศ. 2556 ไว้ว่า จ านวนคนวัยท างานในรุ่น     
เจนเนอเรชั่น วาย จะมีสัดส่วนของแรงงานทั้งหมดถึง 80 % ในปี พ.ศ. 2559 และครองสัดส่วน     
การเป็นผู้บริหารแทนรุ่น เบบี้ บูมเมอร์ โดยการเปลี่ยนแปลงนี้จะเป็นกระแสไปทั่วโลก และในเดือน
มีนาคม ปี  พ.ศ. 2559 มีรายงานจาก Huran เซี่ยงไฮ้ถึงการจัดอันดับผู้ที่ ร่ ารวยที่สุดในโลก  
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โดยมีผู้บริหาร และผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่สามารถสร้างรายได้เป็นอภิมหาเศรษฐีได้ในอายุก่อน 35 ปี  
ถึง 21 คน เช่น Evan Spiegle อายุ 25 ปี และ Bobby Murphy อายุ 26 ปี ผู้บริหารและผู้ก่อตั้ง 
Snapchat แอปพลิเคชั่นยอดนิยมส าหรับแบ่งปันภาพถ่ายบนอินเตอร์เน็ต มีทรัพย์สินโดยประมาณ 
1.8 พันล้านบาท John Colison อายุ 26 ปี และPatrick Colison อายุ 27 ปี ผู้บริหารและผู้ก่อตั้ง 
Stripes บริษัทรับช าระเงินออนไลน์ โดยมีมูลค่าธุรกิจถึง 5 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือบุคคลที่เรา
รู้จักกันดีอย่าง Mark Zuckerburg ที่ริเริ่มสร้างธุรกิจและเป็นผู้บริหาร Facebook ในวัยเพียง 23 ปี 
ปัจจุบัน Mark Zuckerburg อายุ 31 ปี มีทรัพย์สินโดยประมาณที่ 45 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ และ
Nathan Blecharczyk ผู้บริหารระดับสูงของ AirBnb มีทรัพย์สินโดยประมาณ 3.6 พันล้านเหรียญ
สหรัฐฯ ในวัย 32 ปีเท่านั้น ทางฝั่งทวีปเอเชีย ก็มีบุคคลที่อายุไม่ถึง 35 ปีสามารถก้าวขึ้นมาเป็น
ผู้บริหารหรือผู้ประกอบการ และสามารถสร้างรายได้มหาศาลให้กับองค์การ เช่น Wang Yue อายุ  
22 ปี ผู้บริหารสูงสุดของ Kingnet Technology บริษัทพัฒนาเกมในโทรศัพท์มือถือชั้นน าใน
สาธารณรัฐประชาชนจีน มีทรัพย์สินโดยประมาณ 1 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ เป็นต้น ซึ่งผู้บริหารกลุ่มนี้
จัดว่าเป็นบุคคลที่อยู่ช่วงของเจนเนอเรชั่นวาย ซึ่ง ในปี พ.ศ. 2559 ลือรัตน์ อนุรัตน์พานิช กล่าวถึง
ความหมายของ เจนเนอเรชั่น วาย ไว้ว่า คือ กลุ่มคนที่เกิดในช่วงเวลาเดียวกัน คือ พ.ศ. 2524–2543 
ซึ่งเป็นคนที่ชอบเทคโนโลยี ความเร็ว ทันทีทันใด ไม่ชอบรอนาน ชอบสีสันสดใส และบรรยากาศสนุก
สนาน ชอบให้เอาอก เอาใจ มีลักษณะการใช้ภาษาอย่างไม่เป็นทางการ ไม่ชื่นชอบระบบชนชั้น ชอบ
ท างานเป็นหมู่คณะ ซึ่ งมีความแตกต่างกับผู้บริหารรุ่นก่อนหน้าอย่าง เบบี้  บูมเมอร์  และ 
รุ่นปัจจุบันอย่าง เจนเนอเรชั่น เอ็กซ์ ที่มีพฤติกรรม วิถีชีวิต และการสื่อสารที่ต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง
ของการเปิดรับเทคโนโลยี การมองโลกในแง่ร้าย  ชอบท างานด้วยตัวเอง ยึดระบบชนชั้นน้อยลง แต่ยัง
ยึดถืออยู่บ้าง ซึ่งแตกต่างกันกับเจนเนอเรชั่น วาย ที่ท าให้มีปัจจัยที่เปลี่ยนแปลงในการจั ดการทาง
สื่อสารในองค์การ ระหว่างผู้บริหาร และบุคลากรภายในองค์การ  
 ซึ่งการสื่อสารนั้น เป็นสิ่งที่เกิดข้ึนในชีวิตประจ าวันของเราทุกคน มีจุดเริ่มต้นตั้งแต่สังคม
ระดับครอบครัวไปจนถึงสังคมระดับประเทศ ล้วนใช้การสื่อสารเป็นเครื่องมือในการสร้างความเข้าใจ
ให้เกิดขึ้นระหว่างผู้รับสาร และ ผู้ส่งสาร โดยเฉพาะในองค์การ การที่จะท าให้องค์การบรรลุผลส าเร็จ 
และเข้าใจในจุดหมายเดียวกันนั้น การสื่อสารภายในองค์การย่อมต้องมีการจัดการให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด และเข้าถึงทุกคนภายในองค์การ ซึ่งผู้บริหาร คือ กุญแจส าคัญทั้งโครงสร้างการบริห าร และ 
การสื่อสารไปยังบุคลากรภายในองค์การ ไม่ว่าจะเป็นการออกนโยบาย การจัดการทางการสื่อสาร 
ตลอดจนการด าเนินการทางการสื่อสาร  ดังนั้น การที่คนใน เจนเนอเรชั่น วาย  ก้าวขึ้นมาในต าแหน่ง
ผู้บริหารย่อมมีความแตกต่างออกไปในแง่ของการจัดการทางการสื่อสารในองค์การอย่างแน่ นอน  
ซึ่งจะส่งผลไปสู่การยอมรับหรือไม่ยอมรับในตัวผู้บริหาร และพฤติกรรมการสื่อสารของบุคลากรภายใน
องค์การที่ตอบสนองมาสู่ผู้บริหารและองค์การจากบุคลากรที่เป็นเจนเนอเรชั่น เอ็กซ์ ซึ่งมีวิถีชีวิต 
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แนวความคิด และพฤติกรรมที่ต่างกัน อาจก่อให้เกิดความไม่เข้าใจ การสื่อสาร รับสารที่ผิดเพ้ียน และ
เมื่อเกิดปัญหานี้ขึ้นจะน าไปสู่การไม่ยอมรับในตัวผู้บริหาร ที่สร้างผลกระทบไปท้ังระบบขององค์การได้    
 โดยในปัจจุบัน องค์การที่ด าเนินธุรกิจภายใต้การน าของผู้บริหาร เจนเนอเรชั่น วาย          
มีหลากหลายองค์การ หลายประเภท ที่เราสามารถเห็นได้จากแหล่งข่าวต่างๆ ที่ผู้บริหารอายุน้อยเริ่ม
เข้ามามีบทบาทในแวดวงธุรกิจต่างๆ มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการสืบทอดงานด้านบริหารมา การได้รับ
ความไว้วางใจให้เลื่อนต าแหน่ง หรือว่าการก่อตั้งบริษัทขึ้นมาใหม่เอง เรามักจะได้เห็นถึงการพูดถึง
วิธีการบริหารงานในรูปแบบที่แตกต่างออกไปจากรูปแบบการบริหารแบบเดิมที่เคยเป็นมา เพราะเจน
เนอเรชั่นที่เปลี่ยนไปนั้น ไม่ได้เปลี่ยนเฉพาะผู้บริหาร แต่บุคลากรในองค์การเองก็เปลี่ยนเจนเนอเรชั่น 
ทุกองค์การประกอบไปด้วยบุคลากรเจนเนอเรชั่น วายที่มากขึ้น ท าให้การบริหารจัดการต้องมีการ
ปรับเปลี่ยนไปตามวิสัยทัศน์ของผู้บริหารที่เป็นไปตามแนวคิดของคนรุ่นใหม่มากขึ้น รวมไปถึงการ
สื่อสารที่จ าเป็นจะต้องปรับเพ่ือให้สอดคล้องกับบุคลากรผู้ปฏิบัติงานอยู่ภายในองค์การที่ไม่ได้มี
เพียงแต่บุคลากรเจนเนอเรชั่นเดียวกัน เท่านั้น จึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจในการศึกษาประเด็นดังกล่าว 
อย่างที่กล่าวไปข้างต้นว่า ปัจจุบัน ผู้บริหารเจนเนอเรชั่น วายนั้น มาจากการสืบทอดการบริหาร หรือ
การก่อตั้งบริษัทด้วยตนเอง ผู้ศึกษาจึงได้ท าการศึกษาผู้บริหารเจนเนอเรชั่น วาย ที่มีที่มาแตกต่างกัน
ในการก้าวสู่ต าแหน่งผู้บริหาร รวมไปถึงความแตกต่างในเรื่องของประเภทการปฏิบัติงาน และจ านวน
บุคลากร โดยบริษัทแรก คือ  บริษัท ซุปเปอร์ทาโร่  ครีเอทีฟ จ ากัด ให้บริการในการสร้างตราสินค้า 
งานออกแบบ กิจกรรมส่งเสริมการตลาด และการท าการตลาดบนสื่อสังคมออนไลน์ เป็นบริษัทที่มีผู้
ก่อตั้ง ผู้บริหารระดับสูง และผู้บริหารระดับกลางอยู่ใน เจนเนอเรชั่น วาย โดยมีบุคลากรภายใน
องค์การ ตั้งแต่ เจนเนอเรชั่น เอ็กซ์ จนถึง เจนเนอเรชั่น วาย ปัจจุบันด าเนินธุรกิจมากว่า 6 ปี และ 
ยังมุ่งหน้าในการพัฒนาองค์การ ให้ก้าวไปสู่การเป็นบริษัทตัวแทนโฆษณาขนาดกลางที่ได้รับความ
ไว้วางใจจากผู้ใช้บริการ บริษัท ซุปเปอร์ทาโร่ ครีเอทีฟ จ ากัด ด าเนินกิจการภายใต้การบริหารของ 
คุณทนงศักดิ์ ชูพงศ์วัฒนา ผู้ก่อตั้งและ Managing Director ของบริษัท อายุ 34 ปี ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่ม
ของผู้บริหารเจนเนอเรชั่น วาย แต่เดิมเป็นบริษัทออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ทุกประเภท และเป็นผู้ผลิต
นิตยสารแจกฟรี จากการเปลี่ยนแปลงในวงการสื่อสิ่งพิมพ์ ท าให้ผันตัวมาเป็นบริษัทตัวแทนโฆษณา 
โดยเน้นไปที่งานออกแบบเพ่ือสร้างตราสินค้าให้กับลูกค้า ซึ่งในบริษัทประกอบไปด้วยส่วนงาน Client 
Service  Creative และส่วนงานสนับสนุน คือ ฝ่ายบุคคล และ ฝ่ายบัญชี ซึ่งมีผู้บริหารระดับกลาง
ดูแลบางส่วนอีกหนึ่งระดับ คุณทนงศักดิ์ได้ปฏิบัติหน้าที่ทั้งฝ่ายบริหารและฝ่ายปฏิบัติงานไปพร้อมกัน 
โดยท างานร่วมกันเป็นทีมกับบุคลากรระดับปฏิบัติงานในทุกโครงการ ท าให้บริษัทซุปเปอร์ทาโร่  
ครีเอทีฟ มีความน่าสนใจในการศึกษาการจัดการสื่อสารของผู้บริหารเพ่ือสร้างการยอมรับจาก
บุคลากรภายในองค์การ เพราะการที่ผู้น าลงมาปฏิบัติงานเป็นทีมเดียวกับผู้ใต้บังคับบัญชานั้น  
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ย่อมมีก าแพงที่เกิดขึ้นกับผู้ใต้บังคับบัญชาที่อายุมากกว่า และผู้ปฏิบัติงานที่อยู่ในเจนเนอเรชั่นเดียวกัน  
จึงเป็นที่มาของการเลือกศึกษาการจัดการสื่อสารของผู้บริหารเจนเนอเรชั่น วายท่านนี้ 
 ส าหรับผู้บริหารอีกหนึ่งท่านนั้น เป็นผู้บริหารที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้บริหารระดับสูง
ในการก้าวขึ้นมาด ารงต าแหน่งผู้บริหารของแผนก โดยผู้บริหารท่านนี้ปฏิบัติงานอยู่ในบริษัท เซ้นส์ 
เอนเตอร์เทนเมนท์ จ ากัด ซึ่งในกระแสการแข่งขันของอุตสาหกรรมผู้ผลิตรายการโทรทัศน์  
บริษัท เซ้นส์ เอนเตอร์เทนเมนท์ จ ากัด เป็นบริษัทผู้ผลิตรายการวาไรตี้มากมาย และมีชื่อเสียงใน
วงการผลิตรายการโทรทัศน์ในแง่ของการเป็น Content Provider ที่ชูจุดแข็งในเรื่องของเนื้อหา และ
รูปแบบของรายการที่แตกต่างจากผู้ผลิตรายการรายอื่นๆ และพร้อมที่จะน าผลผลิตเข้าสู่แพลตฟอร์ม
ต่างๆ ที่แปรเปลี่ยนไปตามยุคสมัย ไม่ว่าจะเป็นช่องดิจิทัล สื่อสังคมออนไลน์ และช่องทางที่จะเกิดมา
ตามเทคโนโลยีที่ พัฒนาในอนาคต รวมไปถึ งการเป็นผู้ น าการผลิตรายการแบบ Brand 
Entertainment ที่เป็นอีกหนึ่งจุดขายของรายการที่ผลิตโดยบริษัท ซึ่งท าให้เซ้นส์ ผลิตคอนเทนท์ที่
แตกต่างและโดดเด่นในหมู่ผู้ผลิตรายการด้วยกัน บริษัท เซ้นส์ เอนเตอร์เทนเมนท์ จ ากัด ก่อตั้งโดย 
คุณวราวุธ เจนธนากุล ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 ในระยะเวลา 6 ปี (พ.ศ. 2553–2559) บริษัท เซ้นส์  
เอนเตอร์เทนเมนท์ จ ากัด ได้ผลิตรายการ รวมไปถึงละครซิทคอม ออกสู่สายตาประชาชนแล้วถึง  
22 รายการ และได้รับรางวัลการันตีคุณภาพของรายการต่างๆ ถึง 6 รางวัลระดับประเทศ รวมไปถึง
การได้เสนอชื่อเข้าชิงรางวัลรายการ Asian Television Award ถึง 3 รายการ ท าให้เป็นบริษัทท่ีได้รับ
การยอมรับทั้งในระดับประเทศ และระดับภูมิภาคว่าสามารถผลิตรายการที่มีคุณภาพ และ  
เป็นประโยชน์ต่อสังคม ปัจจุบันออกอากาศในสถานีโทรทัศน์ทั้งหมด 9 รายการ โดยคุณวราวุธ  
เจนธนากุล ผู้ก่อตั้งและผู้บริหารสูงสุดได้ให้สัมภาษณ์ไว้กับหนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจว่า ปัจจุบัน 
บริษัท เซ้นส์ เอนเตอร์  เทนเมนท์ จ ากัด วางงบลงทุนเฉลี่ยต่อปีที่ 20-50 ล้านบาท และมุ่งมั่นที่จะ
ควบคุมคุณภาพของรายการให้ดียิ่งขึ้นไป   ในส่วนของงานบริหาร ผู้บริหารระดับสูงบางท่าน ไปจนถึง
ระดับกลาง และหัวหน้าแผนกของ บริษัท เซ้นส์ เอนเตอร์เทนเมนท์ จ ากัดหลายฝ่ายก็เป็นคน 
เจนเนอเรชั่น วาย โดยผู้บริหารระดับสูงที่อายุน้อยที่สุดในองค์การ มีอายุเพียง 27 ปีเท่านั้น ซึ่งได้รับ
แต่งตั้งให้ดูแลส่วนงานดิจิทัล ในต าแหน่ง Head of Digital ซึ่งมีความส าคัญกับบริษัท และบุคลากร
ภายในองค์การกว่า 200 ชีวิต   
 จะเห็นได้ว่า องค์การธุรกิจที่หลากหลายมีกลุ่มคน เจนเนอเรชั่น วาย เป็นฟันเฟือง     
ขับเคลื่อนที่ส าคัญมากข้ึน ดังตัวอย่างองค์กรที่ท าการศึกษาจะพบว่า มีการเติบโตได้ดี เพราะผู้บริหาร
ที่อยู่ในเจนเนอเรชั่น วาย นั้น ให้ความส าคัญกับกระบวนการคิด มากกว่าการปฏิบัติตามกฏเกณฑ์หรือ
ค าสั่งอย่างเคร่งครัด ทุ่มเท ให้ความส าคัญเกินร้อยกับงานของตนเอง ให้ความสนใจกับผลส าเร็จของ
งาน ท าให้มีการเปิดใจยอมรับได้ง่าย และพร้อมที่จะปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่เผชิญ พร้อม
ท างานแบบหมู่คณะ และการใฝ่รู้ การเข้าถึงเทคโนโลยีใหม่ๆ ได้อย่างคล่องแคล่ว ท าให้การด าเนินการ
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และวิธีแก้ปัญหาต่างๆ เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว สร้างสรรค์ อีกทั้งคนเจนเนอเรชั่นวาย นั้น มักเป็นคนที่
ความสามารถหลากหลายด้าน ซึ่งเป็นผลมาจากการสนับสนุนทางการศึกษาและทักษะอ่ืนๆ ของ
ครอบครัว ซึ่งผู้บริหารเจนเนอเรชั่น วาย ส่วนมากมีพ้ืนฐานครอบครัว และฐานะที่ดี เพียงพอที่จะ
สนับสนุนในการพัฒนาศักยภาพ ในขณะที่คนเจนเนอเรชั่น เอ็กซ์ ที่มักจะพ่ึงพาตนเองเป็นหลัก และ
มองเห็นว่างานเป็นเพียงหน้าที่ส่วนหนึ่งของชีวิต ถึงแม้จะเริ่มมีความยืดหยุ่นบ้างในการปฏิบัติงาน  
แต่ยังมีบางส่วนของความคิดที่ยังยึดมั่นในความเป็นระบบ หรือรู้สึกสบายๆ กับกรอบที่ได้รับจากตีไว้
จากคนเจนเนอเรชั่น เบบี้ บูมเมอร์ ซึ่งเป็นสิ่งที่คนเจนเนอเรชั่น วาย ซึ่งเป็นสัดส่วนใหญ่ของ
ตลาดแรงงานพยายามที่จะหลีกเลี่ยง ซึ่งการไม่ยอมรับในแนวคิด หรือพฤติกรรมของตัวผู้บริหาร อาจ
ส่งผลให้การด าเนินงานในองค์การมีปัญหาได้เช่นกัน ถึงแม้ว่าปัจจุบันจะยังจะมีผู้บริหารเจนเนอเรชั่น 
เอ็กซ์ คละเคล้ากันไป แต่เจนเนอเรชั่น วาย ซึ่งเป็นกลุ่มที่ก าลังเริ่มต้นสู่การเป็นผู้บริหาร เป็นเจนเนอ
เรชั่นในอนาคตที่จะมีบทบาทส าคัญมากยิ่งขึ้นไปกว่า ดังนั้น การจัดการการสื่อสารของผู้บริหารรุ่นนี้  
เพ่ือสร้างการยอมรับในตัวผู้บริหารที่มีต่อบุคลากรภายในองค์การจึงเป็นสิ่งส าคัญ เพ่ือที่ จะสามารถ
พาองค์การ และบุคลากรทั้งหมดไปสู่ความส าเร็จตามท่ีองค์การตั้งเป้าหมายไว้ได้ และเป็นการตอบรับ
สภาพแวดล้อมในองค์การที่มีความแตกต่างทางเจนเนอเรชั่นในองค์การ ซึ่งที่ผ่านมามีงานวิจัยเกี่ยวกับ
การเปรียบเทียบมุมมองคุณลักษณะของเจนเนอเรชั่นที่มีต่อตนเองและความคาดหวังต่อคุณลักษณะ
ของเจนเนอเรชั่นอื่น ระหว่างผู้บังคับบัญชาเจนเนอเรชั่น เอ็กซ์ กับผู้ใต้บังคับบัญชาเจนเนอเรชั่น วาย 
หรือการศึกษาเกี่ยวกับบุคลิกภาพของบุคลากรเจนเนอเรชั่น วาย ส่วนมาก ซึ่งยังไม่ได้มีการศึกษาถึง
ผู้บริหารเจนเนอเรชั่น วาย ในแง่ของการจัดการทางการสื่อสารเพ่ือสร้างการยอมรับ จึงเป็นที่มาใน
การก าหนดประเด็นศึกษาในหัวข้อเรื่อง “การจัดการสื่อสารของผู้บริหาร เจนเนอเรชั่น วาย เพื่อสร้าง
การยอมรับจากบุคลากรภายในองค์การ” 
 
1.2 วัตถุประสงค์การศึกษา 
 
 1.2.1 เพ่ือศึกษาการจัดระเบียบทางการสื่อสารเพ่ือสร้างการยอมรับของผู้บริหาร           
เจนเนอเรชั่น วาย  
 1.2.2 เพ่ือศึกษากระบวนการจัดการทางการสื่อสารที่มีผลต่อการยอมรับผู้บริหาร          
เจนเนอเรชั่น วาย จากบุคลากรในองค์การ  
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1.3 ขอบเขตการศึกษา 
 
 ในการศึกษาเรื่อง การจัดการสื่อสารของผู้บริหาร เจนเนอเรชั่น วาย เพ่ือสร้างการ
ยอมรับจากบุคลากรภายในองค์การ” ผู้ศึกษามุ่งที่จะศึกษาเกี่ยวกับการจัดการทางการสื่อสารภายใน
องค์การของผู้บริหาร เจนเนอเรชั่น วาย ว่ามีการจัดการสื่อสารภายในอย่างไร มีปัจจัยทางการสื่อสาร
อะไรบ้างที่ท าให้เกิดการยอมรับจากบุคลากรใต้บังคับบัญชา ท าให้สามารถบรรลุเป้าหมายทางการ
สื่อสาร ซึ่งผู้ศึกษาจะใช้เวลาในการเก็บรวมรวมข้อมูล ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม–กรกฏาคม พ.ศ. 2560 
 
1.4 นิยามศัพท์ท่ีเกี่ยวข้อง 
 
 ผู้ศึกษาได้เลือกเฉพาะค าศัพท์ที่ส าคัญ ซึ่งปรากฏในการศึกษา สามารถนิยามหรือให้   
ค าจ ากัดความได้ ดังนี้  
 การจัดระเบียบทางการสื่อสารเพื่อสร้างการยอมรับของผู้บริหาร เจนเนอเรชั่น วาย   
หมายถึง การจัดระบบของกระบวนการสื่อสารในองค์การ ที่ประกอบไปด้วยแบบภาษาที่ใช้ วิ ธีการ
ติดต่อสื่อสาร ขอบเขตการสื่อสาร และยุทธศาสตร์การสื่อสารของผู้บริหารเจนเนอเรชั่น วาย          
ซึ่งวางแผน และด าเนินงานทางการสื่อสารกับบุคลากรภายในองค์การ เพ่ือให้เกิดการยอมรับจาก
บุคลากรภายในองค์การ 
 กระบวนการจัดการทางการสื่อสาร หมายถึง การวางแผนและการด าเนินงานทางการ
สื่อสารกับบุคลากรภายในองค์การของผู้บริหาร เจนเนอเรชั่น วาย รวมทั้งเป้าหมาย และวัตถุประสงค์
ในการสื่อสาร วิธีการสื่อสาร เครื่องมือการสื่อสาร เพ่ือให้เกิดการยอมรับจากบุคลากรภายในองค์การ 
 กระบวนการจัดการทางการสื่อสารที่มีผลต่อการยอมรับของบุคลากรภายในองค์การ  
หมายถึง กระบวนการของการจัดการทางการสื่อสารที่ประกอบไปด้วยทั้ง 4 ส่วน ได้แก่ สภาพการณ์
แวดล้อม ปัจจัยเข้า กระบวนการแปรเปลี่ยน และปัจจัยออก ที่มีผลในการสร้างการยอมรับของ
บุคลากรภายในองค์การที่บริหารงานโดยผู้บริหารเจนเนอเรชั่น วาย    
 ผู้บริหาร เจนเนอเรชั่น วาย หมายถึง ผู้บริหารที่เกิดในปี พ.ศ. 2520–2537 ซึ่งจะเป็น
ผู้บริหารระดับสูง ระดับกลาง ตลอดจนหัวหน้าแผนก 
 การยอมรับ หมายถึง การให้ความร่วมมือในการท างานร่วมกัน การได้รับการสนับสนุน 
มีการตอบสนองต่อการสื่อสาร นโยบายการบริหาร หรือ ค าสั่งของบุคลากรภายในองค์การที่มีต่อ
ผู้บริหาร เจนเนอเรชั่น วาย 
 บุคลากรภายในองค์การ หมายถึง บุคลากรในองค์การที่อยู่ภายใต้การบริหารงานของ
ผู้บริหาร เจนเนอเรชั่น วาย 
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1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 
 1.5.1 ได้ทราบถึงการจัดระเบียบทางการสื่อสารของผู้บริหาร เจนเนอเรชั่น วาย  
ขององค์การหลายประเภท  
 1.5.2 ได้ทราบถึงปัจจัยทางการสื่อสารที่มีผลต่อการสร้างการยอมรับของบุคลากรใน
องค์การ ไม่ว่าจะอยู่ในช่วงเจนเนอเรชั่นใดที่มีต่อผู้บริหาร เจนเนอเรชั่น วาย  
 1.5.3 สามารถน าข้อมูลจากการศึกษามาท าความเข้าใจ และเป็นแนวทางในการพัฒนา
ศักยภาพการจัดการทางการสื่อสารส าหรับผู้บริหารรุ่นใหม่ที่ต้องการสร้างการยอมรับจากบุคลากรใน
องค์การ เพ่ือให้เกิดการท างานร่วมกันอันดีระหว่างผู้บริหาร และบุคลากรในองค์การ อีกทั้งช่วยสร้าง
ความเข้าใจอนัดีให้เกิดข้ึนต่อการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างคนต่างเจนเนอเรชั่น   
 1.5.4 สามารถน าข้อมูลจากการศึกษามาเป็นแนวทางในการลดปัญหา และอุปสรรคใน
การด าเนินงานระหว่างผู้บริหาร เจนเนอเรชั่น วาย และบุคลากรในองค์การ 
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บทที่ 2 
กรอบแนวคิด และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
 การศึกษาเรื่อง “การจัดการสื่อสารของผู้บริหาร เจนเนอเรชั่น วาย เพ่ือสร้างการ
ยอมรับจากบุคลากรภายในองค์การ” ผู้ศึกษาได้ทบทวนวรรณกรรมเพ่ือน ามาออกแบบการศึกษาวิจัย 
โดยใช้กรอบแนวคิด และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
 2.1 แนวคิดเก่ียวกับการจัดกลุ่มคนตามช่วงอายุ หรือ เจนเนอเรชั่น  
 2.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการทางการสื่อสารภายในองค์การ 
 2.3 แนวคิดเก่ียวกับการยอมรับ 
 2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
2.1 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดกลุ่มคนตามช่วงอายุ หรือ เจนเนอเรชั่น 
 
 2.1.1 ความหมายของค าว่า เจนเนอเรชั่น 
    มีการศึกษาและให้ค าจ ากัดความและนิยามของค าว่าเจนเนอเรชั่นอย่าง
หลากหลาย ดังนี้ 
    เจนเนอเรชั่น คือ กลุ่มคนที่สามารถระบุได้ว่าการเกิด อายุ สถานที่และเหตุการณ์
ส าคัญในชีวิตอยู่ในช่วงเดียวกัน พัฒนาการของแต่ละเจนเนอเรชั่นจะอยู่ใน 5–7 ปี เป็นคลื่นลูกแรก 
ลูกที่ 2 และ คลื่นลูกสุดท้าย (Kupperschmidt, 2543 อ้างถึงใน Anick Tolbize, 2551, น.1)  
    เจนเนอเรชั่น หมายถึง กลุ่มคนที่มีแนวคิด อารมณ์ ความรู้สึก และประสบการณ์
ร่วมกัน โดยไม่ได้เป็นเพียงแค่การเกิดร่วมช่วงเวลาเท่านั้น (Zemke et al, 2000 อ้างถึงใน ทัศนี ศรี
กิตติศักดิ,์ 2554, น.12) 
    เจนเนอเรชั่น คือ กลุ่มหรือรุ่นของคนที่เกิดในช่วงเวลาหรือปีเกิดใกล้เคียงกัน  
จึงประสบหรืออยู่ในช่วงที่มีเหตุการณ์ต่างๆ ที่คล้ายคลึงกันและเหตุการณ์เหล่านั้น น าไปสู่รูปแบบการ
ด าเนินชีวิตร่วมกัน (ธรรมรัตน์ อยู่พรต, 2556 , น.42) 
    กานต์ พิชา เก่งการช่าง  (2556, น15) กล่าวว่า  การจัดกลุ่ มคนรุ่นต่างๆ  
ตามเกณฑ์ช่วงอายุหรือที่เรียกว่า เจนเนอเรชั่น คือ ความคิดริเริ่มของชาวตะวันตกในการจัดกลุ่มเพ่ือ
ศึกษาวิเคราะห์ ความแตกต่างด้านความคิดและพฤติกรรมการใช้ชีวิต การบริโภค และการท างาน 
เพ่ือท าให้เข้าใจคุณลักษณะของประชากรในแต่ละยุคสมัยได้ดีขึ้น ซึ่งตามความคิดแนวตะวันตกนั้น  
ได้มีการแบ่งออกเป็นกลุ่มตามช่วงเวลาการเกิด ดังนี้ 
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ตารางที่ 2.1 
 
ตารางจัดล าดับ 

ช่วงคริสตศักราช สถานการณ ์ ลักษณะทางสังคม ชื่อเจนเนอเรชั่น 

1900 - 1929 ก่อนสงครามโลก 
ครั้งที่ 2 

การแพทย์สาธารณสุข
และวิทยาการที่

ล้าสมัย 

Veterans 

1930 - 1945 สงครามโลกครั้งที่ 2 กลางสถานการณ์
สงครามโลก 

Silent Gen of 
Golden Age 

1946 - 1964 หลังสงครามโลก 
ครั้งที่ 2 

จ านวนของผู้ล้มตาย
ลดลง 

Baby Boomers 

1965 - 1976 ก่อนพัฒนา
ระบบสื่อสาร 

เริ่มแสวงหา
ความหมายและความ

แตกต่างให้ชีวิต 

Generation X 

1977 - 1999 เริ่มใช้ระบบ
อินเตอร์เน็ต 

ยุคของการ
ติดต่อสื่อสาร 

Generation Y 

2000 – ปัจจุบัน โลกาภิวัฒน ์
ไร้พรมแดน 

การเปลี่ยนแปลงที่
รวดเร็วและรุนแรง 

Generation Z หรือ 
Millennium 

หมายเหตุ. โดย ณัฐวุฒิ พงศ์ศิริ, 2552 อ้างถึงใน สมศรี ขันธะกิจ, 2557 น. 13. 
 
 แนวคิดและการศึกษาเกี่ยวกับเจนเนอเรชั่นส่วนใหญ่มาจากแนวคิดของตะวันตก  
โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกา โดยศึกษาจากพ้ืนฐานประวัติศาสตร์ทางการเมืองและวัฒนธรรม  
ซึ่งการศึกษาประเด็นนี้ แสดงถึงความแตกต่างของพฤติกรรมของแต่ละเจนเนอเรชั่นที่มาจากความเชื่อ 
ค่านิยม และพฤติกรรมการท างานที่แตกต่างกัน แต่จะเห็นได้ว่า ความหมายของค าว่า เจนเนอเรชั่น 
ได้มีการถูกพูดถึงไปในทิศทางเดียวกัน คือ การจัดกลุ่มคนที่มีช่วงเวลาการเกิดที่เหมือนกันหรือ
ใกล้เคียง เผชิญสถานการณ์ การเปลี่ยนแปลงเหมือนกัน ท าให้ส่งผลไปยังรูปแบบการด าเนินชีวิตของ
กลุ่มคนที่ถูกจัดให้อยู่ในเจนเนอเรชั่นนั้นๆ ซึ่งแนวคิด ผลการศึกษา จากนักวิชาการ และนักวิจัยหลาย
ท่านได้ถูกน ามาใช้ประโยชน์ในเรื่องของการตลาด การบริหารจัดการต่างๆ และส าคัญเป็นอย่างยิ่งกับ
การบริหารทรัพยากรบุคคล และการจัดการสื่อสารภายในองค์การ โดยเจนเนอเรชั่นในองค์การนั้น 
มักแบ่งกลุ่มโดยมองอายุคนเป็นเกณฑ์มากกว่า อายุงาน 
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 ปัจจุบันเจนเนอเรชั่นในโลกปัจจุบัน จึงอยู่ที่คน 3 รุ่น คือ เบบี้ บูมเมอร์ , เจนเนอเรชั่น 
เอ็กซ์ และ เจนเนอเรชั่น วาย แต่ในองค์การต่างๆ ส่วนใหญ่ และการศึกษาครั้งนี้ จะเป็นประชากรเจน
เนอเรชั่นเอ็กซ์ และเจนเนอเรชั่น วาย ซึ่งมีช่วงอายุและคุณลักษณะเฉพาะในแต่ละเจนเนอเรชั่น ดังนี้ 
 2.1.2 เจนเนอเรชั่น เอ็กซ์ (Generation X) 
    ประชากรที่เกิดระหว่าง พ.ศ.2508–2519 หรือ ค.ศ.1965–1976 ประชากรกลุ่ม
นี้เติบโตมาในช่วงก่อนพัฒนาระบบสื่อสาร เป็นยุครอยต่อของยุคอนาล็อก และยุคดิจิทัล ได้พบเจอ
เทคโนโลยีใหม่ๆ ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการด าเนินชีวิตอย่างรวดเร็ว เติบโตขึ้นท่ามกลางสภาพ
เศรษฐกิจที่มีการแข่งขันอย่างรุนแรง อัตราการเกิดลดลงจากรุ่นเบบี้ บูมเมอร์ อัตราการหย่าร้างสูงขึ้น 
เนื่องจากเทคโนโลยีการคุมก าเนิดที่เข้ามา และสภาวะเศรษฐกิจที่ผันผวน 
  2.1.2.1 คุณลักษณะเฉพาะของคนในเจนเนอเรชั่น เอ็กซ์ 
       ประชากรในช่วงเจนเนอเรชั่น เอ็กซ์ จะเกิดหลังรุ่นเบบี้  บูมเมอร์   
อยู่ภายใต้การดูแลของเจนเนอเรชั่นที่แล้ว เป็นกลุ่มที่ยอมรับและปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงได้ดี  
ชอบลักษณะการด าเนินกิจกรรมที่ง่ายๆ ไม่มีพิธีการมากนัก มีความเป็นตัวของตัวเองและเชื่อมั่นใน
ตัวเอง ขี้ระแวง ช่างสงสัย มองโลกในแง่ร้าย ชอบเสี่ยง ชอบท าอะไรใหม่ๆ มักท้าทายกฏเกณฑ์
บางอย่างที่ถูกก าหนดมาจากรุ่นเบบี้ บูมเมอร์ เจนเนอเรชั่นนี้ จึงมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า Baby Buster 
หรือ Slacker (กานต์พิชา เก่งการช่าง, 2556, น. 16) และใช้ชีวิตแบบ ยัปปี้ ที่ย่อมาจาก Young 
Urban Professional หมายถึง คนที่มีรายได้จากการท างานที่ดี ใช้ชีวิตสะดวกสบายในเมือง (อุทิส  
ศิริวรรณ, 2555) 
  2.1.2.2 คุณลักษณะส าคัญในการปฏิบัติงานในองค์การของคนในเจนเนอเรชั่น 
เอ็กซ ์
        คนเจนเนอเรชั่ นนี้  จะคิดว่ าการท างานก็คื อหน้ าที่หนึ่ งหน้ าที่   
ไม่จงรักภักดีหรือผูกพันกับองค์การ และให้ความส าคัญกับการใช้ชีวิตกับการท างานอย่างสมดุล  
เน้นสัมพันธภาพระหว่างเพ่ือนร่วมงานและครอบครัว สามารถท างานได้หลากหลายอย่างในเวลา
เดียวกัน ไม่ชอบท างานในองค์การที่มีกฏระเบียบการเข้างานและเลิกงานอย่างตายตัว รักความอิสระ
ในการท างาน ไม่ชอบการใช้อ านาจหรือท าตามค าสั่งตามล าดับขั้น เพราะคิดว่าใช้ระยะเวลานาน
เกินไป แต่จะท าในสิ่งที่คิดว่าใช่หรือถูกต้อง โดยใช้เหตุผลและยึดประโยชน์ของผู้อื่นเป็นที่ตั้ง มีแนวคิด
และการท างานได้เพียงล าพังโดยไม่ต้องพ่ึงพาใคร เปิดกว้างพร้อมรับฟังค าชี้แนะเพ่ือปรับปรุงพัฒนา
ตนเอง และทักษะการท างาน เพ่ือการเติบโตในหน้าที่การงาน เปิดรับและมีความเข้าใจ ใน
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี กระตือรือร้นที่จะเปิดรับข้อมูลใหม่ๆ และน ามาปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน
และการท างาน และต้องการสวัสดิการพิเศษนอกเหนือจากเงินเดือน ให้ความส าคัญกับ  
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การติดต่อสื่อสารแบบทันที เช่น โทรศัพท์ อีเมล เป็นต้น (Hammill , Greg, 2548 อ้างถึงใน  
พิมลพรรณ เชื้อบางแก้ว น. 156-157) อีกทั้งเป็นกลุ่มที่เติบโตท่ามกลางการแข่งขันทางเศรษฐกิจ  
ท าให้พฤติกรรมการท างานนั้นแสดงออกถึงการพยายามหางานท า ขยันหมั่นเพียร เพ่ือสร้างความ
มั่นคงในหน้าที่การงาน ศรีกัญญา มงคลศิริ (2548) ได้ศึกษาพฤติกรรมและรูปแบบการด าเนินชีวิต
ของเจนเนอเรชั่น เอ็กซ์ ในเประเทศไทย พบว่า มีลักษณะเฉพาะ คือ ขี้เกียจ รักอิสระ รักการเป็น
เจ้าของกิจการ กล้าแสดงออกและต้องการให้ผู้อ่ืนยอมรับ ชอบความจริง แต่เกลียดขั้นตอน และกฏ
ระเบียบ เปลี่ยนงานบ่อย หลงใหลเทคโนโลยี ห่วงใยสุขภาพ ให้สิ่งที่ดีที่สุดส าหรับลูก หลงใหลตนเอง
และตะกร้าสินค้า และมีก าลังซื้อ จากงานวิจัยได้กล่าวอีกว่า มีประชากรไทยเจนเนอเรชั่น เอ็กซ์ 
ประมาณ 16 ล้านคน คิดเป็น 25% ของประชากรไทยทั้งหมด  
 2.1.3 เจนเนอเรชั่น วาย (Generation Y) 
    ประชากรที่เกิดระหว่าง พ.ศ. 2520–2537 หรือ ค.ศ. 1977–1999 และ 
ประชากรกลุ่มนี้จะเติบโตในช่วงเริ่มใช้ระบบอินเตอร์เน็ต มีลักษณะคล้ายกับเจนเนอเรชั่นเอ็กซ์ที่มี
ความเป็นตัวของตัวเองและมีความเชื่อมั่นในตัวเอง เป็นช่วงเวลาที่มีการเจริญเติบโตทางเทคโนโลยี
ต่างๆ มีเครื่องอ านวยความสะดวกมากมาย จนมีความรู้สึกว่าเทคโนโลยีเป็นเรื่องธรรมชาติที่ติดตัวมา
ตั้งแต่เกิด (ทัศนี ศรีกิตติศักดิ์, 2554, น. 16) ได้รับการทุ่มเททางการศึกษา และกิจกรรมที่เกี่ยวกับ
ความสามารถพิเศษทุกอย่าง ท าให้มีความรู้มากมายทั้งศาสตร์และศิลป์ ซึ่งเป็นอัตราก าลังขององค์การ
ต่างๆ ในปัจจุบันและอนาคต ยังมีการกล่าวไว้ว่า ประชากรเจนเนอเรชั่น วาย ว่าเป็นกลุ่มประชากร 
ที่เติบโตมาในช่วงวิกฤตการณ์ ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ และเหตุการณ์รุนแรงต่างๆ ทั้งการเมือง
และสังคมหลากหลายประเด็นซึ่งไม่เคยเกิดในอดีต เช่น ภาวะเศรษฐกิจฟองสบู่ ที่ส่งผลกระทบในภาค
ธุรกิจและเศรษฐกิจไปหลายประเทศทั่วโลก การก่อวินาศภัย การก่อการร้ายหลายจุดทั่วโลก การใช้
อาวุธร้ายแรงในกลุ่มนักเรียนนักศึกษา ภัยจากธรรมชาติที่ส่งผลกระทบร้ายแรงในระดับที่คาดไม่ถึง 
ปัจจัยต่างๆ จึงหล่อหลอมให้ประชากรในเจนเนอเรชั่น วาย มีแนวโน้มเหมือนกับสภาวะเศรษฐกิจ 
และเทคโนโลยี ที่มีวงจรสั้นและการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว ท าให้วิถีการด าเนินชีวิตของประชากร 
เจนเนอเรชั่น วายนั้นเป็นไปอย่างฉับไว (กานต์พิชา เก่งการช่าง, 2556, น. 16)    
  2.1.3.1 คุณลักษณะเฉพาะของคนในเจนเนอเรชั่น วาย 
       มีความใจร้อน และอยากรู้อยากเห็น มีความคิดสร้างสรรค์ เชื่อมั่นใน
ตัวเองสูง สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงได้ดี เปิดรับความเป็นสากลที่เกิดจากผสมผสาน
วัฒนธรรมหลายเชื้อชาติ ท าให้เป็นคนที่ยอมรับฟังความคิดเห็นมากกว่าคนที่เจนเนอเรชั่น และ  
กล้าแสดงออก เป็นกลุ่มที่ช่างซักถาม และต้องการเหตุผลเพ่ือสนองค าว่าท าไม อ่อนไหวต่อ
สถานการณ์ และความไม่แน่นอนของ สิ่งต่างๆ ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก ไม่ชอบอยู่ 
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ในกรอบ ไม่ชอบกฏกติกา ชอบความท้าทาย และความรวดเร็ว ต้องการให้คนอ่ืนๆ เห็นว่าตนเป็นคน
ส าคัญ ให้ความส าคัญกับกระบวนการคิดมากกว่าการท่องจ า 
 2.1.3.2 คุณลักษณะส าคัญในการปฏิบัติงานในองค์การของคนในเจนเนอเรชั่น วาย 
      คนเจนเนอเรชั่นนี้จะมีเงื่อนไขกับการท างานเสมอ มักไม่ได้มีการวางแผนการ
ท างานในระยะยาว มองว่าการท างานนั้นท าเพ่ือวันนี้เท่านั้น ต้องการที่จะได้ผลตอบแทนสูงโดยที่  
ไม่ต้องไต่เต้าตามล าดับขั้น มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต และเทคโนโลยีอ่ืนๆ 
รวมถึง การสืบค้นสูงอย่างเป็นธรรมชาติ อีกทั้งสามารถใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์หลายประเภทในเวลา
เดียวกัน ท าให้ส่งผลมาถึงลักษณะของความคล่องตัวสูง เรียนรู้ได้เร็ว ผลจากการที่สามารถเข้าถึงสื่อได้
ง่าย ท าให้ประชากรเจนเนอเรชั่นวายนั้น ได้เห็นเรื่องราวความส าเร็จของบุคคลต่างๆ ท าให้เกิด
ต้นแบบในการเรียนรู้ ท าให้มีแรงผลักดันในการท างาน มีความทะเยอทะยานที่จะประสบความส าเร็จ
ให้ได้เหมือนกับต้นแบบในระยะเวลาอันสั้น คนเจนเนอเรชั่น วาย ชอบที่จะสามารถแสดงความคิดเห็น
และบริหารจัดการได้ด้วยตัวเอง ต้องการท างานที่ท้าทาย ชอบการท างานเป็นทีม การได้มีส่วนร่วมซึ่ง
กันและกัน แต่ถึงแม้จะชอบที่จะได้ท างานเป็นทีม แต่การแข่งขันส าหรับประชากรเจนเนอเรชั่น วาย  
ก็เป็นแรงจูงใจที่ส าคัญ โดยการแข่งขันนี้มุ่งเน้นเพ่ือพัฒนาศักยภาพตนเอง และท าให้คุณภาพงานของ
ตนเองดีและมีประสิทธิภาพ มีความมุ่งมั่นแต่มีข้อจ ากัดเรื่องของความอดทน ไม่มีความผูกพันกับ
องค์การ และไม่เชื่อมั่นในระบบอาวุโสในการบริหารงาน มีจุดแข็งในเรื่องของความยืดหยุ่นและ
ปรับตัวได้ดี มีทัศนคติในการท างานที่ดี เพราะคิดว่าสามารถท าได้ทุกอย่าง ในขณะเดียวกันก็ต้องการ
การพักผ่อน ความสนุกสนานต่างๆ และอิสระในการบริหารจัดการหน้าที่ของตนเอง ในด้านของการ
สื่อสาร ประชากรเจนเนอเรชั่นวายต้องการการได้รับข้อมูลอยู่เสมอ และชอบใช้เทคโนโลยีในการ
สื่อสาร เช่น อีเมล การสนทนาผ่านโปรแกรมแชท หรือ เครือข่ายสังคมออนไลน์อ่ืนๆ อีกทั้งประชากร
ในเจนเนอเรชั่น วาย ยังให้ความส าคัญกับกระบวนการคิดในการท างาน  มากกว่าการท่องจ า หรือ
ปฏิบัติงานตามกรอบและกฏระเบียบ ค าสั่งต่างๆ จึงไม่ต้องการค าแนะน าว่าควรจะท าสิ่งนี้ หรือ 
ไม่ควรท า รัชฎา อธิสนธิสกุล และอ้อยอุมา รุ่งเรือง ยังได้กล่าวถึง เจนเนอเรชั่น วาย ในสถานที่ท างาน 
ไว้ว่า เจนเนอเรชั่นวายในสถานที่ท างาน หมายถึง บุคคลที่มีความรู้ความสามารถในการใช้
คอมพิวเตอร์ และสามารถเข้าถึงการใช้งานเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้เป็นอย่างดี เปี่ยมไปด้วยความคิด
สร้างสรรค์ เชื่อมั่นในตนเองและเป็นตัวของตัวเองในระดับสูง มีความสามารถในการรับมือกับความ
เปลี่ยนแปลงต่างๆ ได้ ต้องการงานที่มีความก้าวหน้า สามารถท างานหนัก แต่ต้องมาพร้อมกับ
ผลตอบแทนที่ยุติธรรม สามารถที่จะแสดงออกทางความคิด ความเห็น และได้บริหารจัดการการ
ท างาน ไม่ว่าจะเป็น เวลาหรือสถานที่ ด้วยตนเอง และให้ความส าคัญกับความสัมพันธ์ระหว่างเพ่ือน
ร่วมงาน และสิ่งที่คนในเจนเนอเรชั่นวาย หลีกเลี่ยงและไม่ชอบที่สุด คือระเบียบวินัยที่เคร่งครัด และ
เข้มงวดมากเกินไป   
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 Pew Research center (2010 อ้างถึ ง ใน Van den Berge และ Behrer, 2011)  
มีผลการส ารวจรูปแบบการด าเนินชีวิตของเจนเนอเรชั่นแต่ละช่วงในสหรัฐอเมริกา พบว่า คนในทุก
เจนเนอเรชั่นเชื่อว่าตนมีลักษณะที่แตกต่างจากเจนเนอเรชั่นอื่น โดยสามารถสรุปผลความแตกต่างของ
เจนเนอเรชั่น เอ็กซ์ และเจนเนอเรชั่น วาย ได้ดังนี้ 
 
ตารางที่ 2.2 
 
ตารางสรุปผลความแตกต่างของเจนเนอเรชั่น วาย และ เจนเนอเรชั่น เอ็กซ์ 

เจนเนอเรชั่น / ล าดับที่ เจนเนอเรชั่น วาย เจนเนอเรชั่น เอ็กซ์ 

1 การใช้เทคโนโลยี 24 % การใช้เทคโนโลยี 12 % 
2 วัฒนธรรมดนตรี 11 % จริยธรรมในงาน 11 % 

3 เสรีนิยม 7 % อนุรักษ์นิยม 7 % 

4 ความฉลาด 6 % ความฉลาด 6 % 
 
2.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการทางการสื่อสารภายในองค์การ 
 
 2.2.1 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการทางการสื่อสาร 
  2.2.1.1 ความหมายของการสื่อสาร 
       กริช สืบสนธิ์ (2537) ให้ความหมายของการสื่อสารไว้ว่า การสื่อสารเป็น
กระบวนการ ถ่ายทอด ที่ไม่หยุดนิ่ง มีการรับรู้และการโต้ตอบ การถ่ายทอดสาระ (ข่าวสาร ข้อมูล 
ความคิด อารมณ์ ความรู้สึก) จะเป็นไปตามทักษะ ประสบการณ์  ความรู้ ความสนใจของผู้รับสาร  
ผู้ส่งสาร 
       ธงชัย สันติวงษ์ และ ชนาธิป สันติวงษ์ (2542) กล่าวว่า ค าจ ากัดความที่
เหมาะสม ส าหรับการสื่อสาร จะครอบคลุมถึงลักษณะและส่วนประกอบส าคัญ ดังนี้ การสื่อสารเป็น
เรื่อง ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มคน ตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป มีขอบเขตในกรอบ 2 ประการ คือจ ากัดเฉพาะ  
การสื่อสารระหว่างมนุษย์ด้วยกัน ไม่รวมสิ่งมีชีวิตอ่ืนๆ และ การแสดงออกในกรอบสภาพแวดล้อม 
ทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับบุคคลอ่ืน ซึ่งสามารถน าไปใช้ ได้ดีกับการอธิบายการสื่อสารในองค์การ  
การสื่อสารนั้นจะต้อง มีกระบวนการต่อเนื่อง มีลักษณะเป็น รายการโต้ตอบระหว่างกัน ซึ่งมีบางสิ่ง  
ที่เป็นสัญลักษณ์ เกิดขึ้นตามมาด้วยเสมอ เครื่องมือที่ใช้ ตีความสัญลักษณ์นี้ คือ ภาษา นั่นเอง และ
การสื่อสาร จะเป็นการด าเนินไปโดยมีเจตนา 
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       (Daniel, Spiker, & Papa, 2540 อ้างถึงใน รุ่งรัตน์ ชัยส าเร็จ , 2558) 
กล่าวถึง ความหมายของการสื่อสารไว้ว่า การมีความหมายร่วมกันระหว่างบุคคลสองฝ่ายหรือมากกว่า 
โดย อาศัยการแลกเปลี่ยนกันผ่านทางวจนภาษาและอวจนภาษา 
       จากความหมายที่นักวิชาการหลายท่านได้ศึกษา สรุปได้ว่า การสื่อสารนั้น 
คือการสื่อความหมายร่วมกันระหว่างบุคคล 2 คนขึ้นไป ในสถานะผู้ส่งสารและผู้รับสาร เป็น
กระบวนการ ถ่ายทอดสาร ที่อาจจะเป็นข้อความ อารมณ์ ความรู้สึกจากผู้ส่งสารไปยังผู้รับสาร โดยมี
ภาษา เป็นเครื่องมือในการตีความ ซึ่งการสื่อสารนั้นเป็นเรื่องส าคัญมากส าหรับ การจัดการทางการ 
สื่อสารภายในองค์การ  
 2.2.2 การจัดการทางการสื่อสาร 
    การจัดการทางการสื่อสาร เป็นแนวความคิดที่เกิดจากการผสมผสานหลักการ
สื่อสาร และการจัดการเข้าด้วยกัน การจัดการทางการสื่อสารที่ถูกต้องและเหมาะสม ทั้งการวางแผน 
การด าเนินงาน การติดตามผล และการปรับปรุงการสื่อสารทุกรูปแบบอย่างให้เป็นระบบระเบียบ และ
มุ่งเน้นไปที่การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาเป็นเครื่องมือที่จะท าให้องค์การสามารถใช้ การสื่อสาร
เพ่ือให้บรรลุในวัตถุประสงค์ต่างๆ ได้ตามที่ตั้งไว้ ซึ่งจะท าให้ประสิทธิภาพในการด าเนินงาน ด าเนินไป
อย่างราบรื่นและประสบความส าเร็จ ในส่วนการสื่อสารภายในองค์การ ผู้บริหาร บุคลากร ในทุกๆ 
ระดับ จะสามารถเข้าถึงในสิ่งที่ต้องการสื่อสารออกไปในทิศทางเดียวกัน และมีความเข้าใจที่ ตรงกัน
ในการปฏิบัติงาน สามารถท างานร่วมกันได้อย่างส าเร็จลุล่วง การจัดการทางการสื่อสาร ยังเป็นการ
จัดระบบระเบียบของกระบวนการสื่อสารในองค์การ โดยเฉพาะช่องทางการสื่อสารต่างๆ เพ่ือให้เกิด
ความส าเร็จต่อการบริหารระหว่างองค์การ และ ภายนอกอีกด้วย  ส าหรับทางปฏิบัติ ทั้งผู้บริหาร 
และบุคลากรในองค์การ จะต้องได้รับรางวัลจูงใจที่เหมือนกัน เพ่ือให้เกิดเป้าหมาย ในการท างาน
ร่วมกันของคนสองกลุ่มนี้ และน าไปสู่การรับรู้ข้อมูล ข่าวสาร และความเข้าใจที่ตรงกัน  
    กิจกรรมของการจัดการทางการสื่อสาร ประกอบไปด้วย การวางกลยุทธ์การ
สื่อสาร ขององค์การ การออกแบบกิจกรรมการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์การ การควบคุม 
การไหลของข่าวสาร และการสื่อสารโดยใช้เทคโนโลยี (สุรพงษ์ โสธนะเสถียร และ อรรถพร กงวิไล , 
2550, น.4) ซึ่งเทคโนโลยีในปัจจุบันนี้ ก็มีความก้าวหน้าทั้งในแง่ของการใช้งาน และความรวดเร็ว  
ซึ่งผู้บริหารจะต้องพัฒนาและแสวงหาความรู้อยู่เสมอ  
    (สุรพงษ์ โสธนะเสถียร และ อรรถพร กงวิไล , 2550, น. 4)  ได้กล่าวเพ่ิมเติมว่า 
วิธีการด าเนินงานในการจัดการทางการสื่อสารที่ท าได้ง่ายที่สุดนั้น คือ การสื่อสารที่ใช้วิธีการง่ายๆ ไม่
มีความซับซ้อน แต่ต้องเป็นการสื่อสารที่จัดล าดับชั้น เป็นการสื่อสารที่มีสองทิศทาง รวมไปถึง การให้
รางวัลในรูปแบบที่ง่ายๆ เพ่ือเป็นการจูงใจ (เชริษา ดีสมบูรณ์ , 2555, น. 44) ได้เสนอการน า แนวคิด
การจัดการทางการสื่อสารองค์การมาปรับใช้ในการสื่อสาร โดยใช้เป็นเครื่องมือ เชิงกลยุทธ์อย่างหนึ่ง
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ในการบริหารจัดการภายในองค์การ เพ่ือผลักดันการด าเนินงานภายในองค์การ ให้บรรลุวัตถุประสงค์
ทางธุรกิจ การบริหารจัดการพฤติกรรมการท างาน เป็นกลุ่มของบุคลากร เพ่ือให้เกิดทีมเวิร์ค 
(Teamwork) และเปิดโอกาสให้บุคลากรได้เป็นส่วนหนึ่งของการด าเนินงาน ภายในองค์การอย่าง
แท้จริง โดยใช้การจัดการทางการสื่อสาร ตั้งแต่ขั้นตอน การวางแผน จนไปสู่การด าเนินงานการจัดการ
การสื่อสารของผู้บริหาร เพ่ือให้เกิดการสื่อสารแบบ สองทิศทาง และเป็นการเปิดโอกาสให้บุคลากร
สามารถสื่อสารไปยังผู้บริหารได้มากขึ้น  
    (สุรพงษ์ โสธนะเสถียร, 2550, น. 33) ได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการจัดการทางการ
สื่อสาร ซึ่งเป็นการศึกษาองค์การหลากหลายประเภท และมีขนาดใหญ่ พบว่า การจัดการทางการ
สื่อสารนั้น สามารถระบุตัวแปรที่จ าเป็นในการอธิบายปรากฏการณ์การจัดการทางการสื่อสารได้
ทั้งหมด 22 ตัวแปร เมื่อน ามาวิเคราะห์องค์ประกอบแล้ว จึงสามารถจัดระบบของตัวแปรได้ 2 กลุ่ม 
ได้แก่ การจัดระเบียบทางการสื่อสาร และ ปัจจัยในกระบวนการทางการจัดการสื่อสาร โดยมี
คุณสมบัติ และคุณลักษณะ ของการจัดการทางการสื่อสาร ซึ่งในการศึกษาประเด็นนี้ ท าการศึกษา
จากตัวแปร ดังนี้ 
 2.2.3 การจัดระเบียบทางการสื่อสาร  
    การจัดระเบียบทางการสื่อสาร มีตัวแปรที่เป็นกลยุทธ์ ในการสนับสนุนปัจจัย  
ในการจัดการทางการสื่อสาร เพ่ือช่วยให้ปัจจัยในกระบวนการทางการจัดการสื่อสาร สามารถท างาน
ได้ราบรื่น ประกอบไปด้วยปัจจัย ดังนี้ 
  1. แบบภาษาท่ีใช้ 
      แบบภาษาที่ใช้ หมายถึง การใช้ลักษณะถ้อยค าในการสื่อสาร ทั้งวจนภาษา 
และอวจนภาษา หากเป็นการติดต่อสื่อสารกันแบบเป็นทางการ ต้องการเก็บไว้เป็นลายลักษณ์อักษร  
และสามารถ ท าความเข้าใจได้โดยตรง เรียกการสื่อสารลักษณะนี้ว่า วจนภาษา แต่ถ้าหากเป็น
ลักษณะการใช้ค าที่ไม่เป็นทางการ แต่สามารถสื่อสารความหมายให้เข้าใจได้ในระดับหนึ่ง เรียกว่า  
อวจนภาษา  
  2. วิธีการติดต่อสื่อสาร 
      วิธีการติดต่อสื่อสาร หมายถึง การจัดระเบียบวิธีการของการติดต่อสื่อสาร  
เพ่ือท าให้ บุคลากรภายในองค์การมีความเข้าใจในข้อมูลข่าวสารที่มีการรับส่งเกิดขึ้นภายในองค์การ 
โดยสามารถท าได้หลายวิธี โดยมีวิธีพ้ืนฐานอยู่ท้ังหมด 3 ลักษณะ ได้แก่  
   (1) การสื่อสารแบบซึ่งหน้า เป็นวิธีการสื่อสารระหว่าง ผู้รับสาร และผู้ส่งสาร
โดยตรง เช่น การสนทนาแบบต่อหน้า การจัดประชุม ท าให้ผู้รับสารสามารถ ท าความเข้าใจได้อย่าง
รวดเร็ว แต่การสื่อสารในลักษณะนี้จะไม่สามารถเก็บเป็นหลักฐานได้ 
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   (2) การสื่อสารแบบลายลักษณ์อักษร เป็นวิธีการสื่อสารโดยใช้การเขียน  
เพ่ือสร้างความเข้าใจให้กับผู้รับสาร เช่น หนังสือเวียน บันทึกการประชุม ซึ่งข้อดีของการใช้การสื่อสาร
แบบลายลักษณ์ คือ การที่ทั้งผู้รับสารและผู้ส่งสารสามารถเก็บเป็นหลักฐานได้ แต่ก็จะมี ความเป็น
ทางการมาก  
   (3) การสื่อสารโดยอาศัยเครื่องมือทางการสื่อสารเข้ามาช่วย เป็นวิธีการ
สื่อสารที่ช่วยให้ เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เมื่อเงื่อนไขของผู้รับสารและผู้ส่งสาร มีความ
แตกต่างกันออกไป เช่น การใช้เครื่องขยายเสียงเมื่อมีกลุ่มผู้รับสารจ านวนมาก หรือ การประชุม
ทางไกล เมื่อผู้ส่งสาร และผู้รับสารนั้นอยู่ในระยะทางท่ีไกลกัน 
 โดยวิธีการสื่อสารแบบซึ่งหน้าและลายลักษณ์อักษรนั้น จะใช้ส่งเสริมกันและกัน ท าให้มี
การใช้งานการสื่อสารแบบซึ่งหน้า และการสื่อสารแบบลายลักษณ์อักษร ตามล าดับกันไป ในขณะ  
ที่ การสื่อสารโดยอาศัยเครื่องมือทางการสื่อสารเข้ามาช่วย ต้องมีการลงทุนและเตรียมการ ท าให้มี
การใช้งานน้อยกว่าการสื่อสารทั้ง 2 ลักษณะแรกท่ีกล่าวถึง  
  3. ขอบเขตการสื่อสาร 
      ขอบเขตการสื่อสาร หมายถึง การแบ่งระบบการสื่อสารขององค์การ ออกเป็น2 
ส่วน ได้แก่ การสื่อสารภายในองค์การ และการสื่อสารภายนอกองค์การ ซึ่งในส่วนที่เกี่ยวกับ การ
สื่อสารภายในองค์การนั้น จะเป็นเรื่องของพฤติกรรมในองค์การ และการปฏิบัติงานในองค์การ  ส่วน
การสื่อสารภายนอกองค์การจะเกี่ยวข้องกับภาพลักษณ์ขององค์การ และการให้บริการลูกค้า เมื่อ
เปรียบเทียบ ทั้ง 2 ส่วนนี้แล้ว จะพบว่า การสื่อสารขององค์การนั้น จะมีความเกี่ยวข้องกับ การ
สื่อสารภายใน มากกว่า ซึ่งการสื่อสารภายในที่มีคุณภาพ น าไปสู่ผลงานและบริการที่ดี  ก็จะสามารถ
ส่งเสริมการสื่อสารภายนอกขององค์การไปได้โดยปริยาย  
  4. ยุทธศาสตร์การสื่อสาร  
      ยุทธศาสตร์การสื่อสาร หมายถึง ความเข้าใจในเรื่องขอบเขตของการสื่อสาร 
และแนวทางการพิจารณาปรับปรุงการจัดการ ที่มีส่วนในการก าหนดยุทธศาสตร์การสื่อสารของ
องค์การ โดยต้องใช้ทักษะการสื่อสารในองค์การว่าก าหนดให้ยุทธศาสตร์เป็นไปในทิศทางใด  
โดยยุทธศาสตร์ในการสื่อสาร มีแนวทางท่ีส าคัญ 3 แนวทาง ได้แก่ 
   (1) ปริมาณและคุณภาพในการไหลเวียนของข้อมูลข่าวสาร  
   (2) แนวทางการเลือกอุปกรณ์ทางการสื่อสารที่จ าเป็นต้องใช้ในองค์การ  
   (3) การก าหนดเงื่อนไขในการจัดการทางการสื่อสาร ทั้งในแง่ของ ทิศทาง
องค์การ และวิธีการสื่อสารกับลูกค้า  
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 เมื่อพิจารณาทุกแนวทางแล้วพบว่า คนในองค์การเชื่อมั่นว่ายุทธศาสตร์การสื่อสาร  
ที่ส าเร็จนั้น จะขึ้นอยู่กับการค านึงถึงปริมาณ และคุณภาพในการไหลเวียนของข่าวสารภายในองค์การ 
มากกว่าการจัดหาอุปกรณ์ในการสื่อสาร และบุคลากรในองค์การจะใส่ใจกับเงื่อนไขในการจัดการ 
ทางการสื่อสารน้อยกว่ายุทธศาสตร์ทางการสื่อสาร    
  5. แนวทางปรับปรุงการจัดการ  
      แนวทางปรับปรุงการจัดการ หมายถึง วิธีการที่พิจารณาในการแก้ไขหรือ 
ปรับปรุงปัญหาที่เกิดข้ึนภายในองค์การ โดยมี 2 แนวทาง ได้แก่ 
    (1) การพิจารณาในลักษณะองค์รวม  
        การพิจารณาในลักษณะองค์รวม จะเป็นการมองภาพรวม มองไปทั้ง
ระบบ เพราะเชื่อว่า การแก้ไขปัญหาเพียงบางส่วนนั้น ไม่สามารถปรับปรุงองค์การให้ดีขึ้นได้ ต้อง
พิจารณา แก้ทุกส่วนไปพร้อมๆ กันรอบด้าน  
    (2) การพิจารณาในลักษณะองค์ประกอบ  
        การพิจารณาในลักษณะองค์ประกอบ จะพิจารณาเป็นส่วนๆ ไป เพราะ
เชื่อว่า การแก้ปัญหาแบบองค์รวมนั้น เป็นไปได้ยาก แต่การเลือกแก้ปัญหาเป็นส่วนๆ จะท าให้เข้าถึง 
การแก้ปัญหาได้อย่างลึกซึ้ง ละเอียด มีเวลาในการแก้ปัญหา และมีโอกาสประสบความส าเร็จ ในการ
แก้ไขปัญหา ซึ่งตามแนวความคิดของการจัดการในปัจจุบัน พบว่ามีแนวโน้ม ที่จะยอมรับการพิจารณา
ในลักษณะองค์รวมและมีอิทธิพลต่อทัศนะของบุคลากรในองค์การมากกว่า  การพิจารณาในลักษณะ
องค์ประกอบ 
 2.2.4 กระบวนการจัดการทางการสื่อสาร 
    กระบวนการจัดการทางการสื่อสาร เป็นองค์ประกอบที่ 2 ของการจัดการ
ทางการสื่อสาร โดยปัจจัยในกระบวนการจัดการทางการสื่อสารนั้นประกอบไปด้วย ตัวแปรที่สามารถ
พิจารณาปัจจัยหลักของการจัดการทางการสื่อสาร ที่สามารถพิจารณาได้ 4 ส่วน คือ สภาพการณ์
แวดล้อม ปัจจัยเข้า กระบวนการแปรเปลี่ยน และปัจจัยออก โดยมีกระบวนการ จัดการทา งการ
สื่อสาร ดังนี้ 
  1. สภาพการณ์แวดล้อมของการจัดการทางการสื่อสาร  
      สภาพการณ์แวดล้อมของการจัดการทางการสื่อสาร เป็นเงื่อนไขที่มีอิทธิพล ต่อ
การจัดการทางการสื่อสาร  ประกอบด้วย บรรยากาศทั่วไปของการจัดการทางการสื่อสาร และ 
ยุทธศาสตร์การจัดการของการจัดการทางการสื่อสาร ในการศึกษาครั้งนี้ เราศึกษาเฉพาะบรรยากาศ
ทั่วไปของการจัดการทางการสื่อสารเท่านั้น     
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   1.1 บรรยากาศทั่วไปของการจัดการทางการสื่อสาร  
         เป็นสภาพแวดล้อมที่ก าหนดความคิดและพฤติกรรมของบุคลากรใน
องค์การ มีที่มาจาก 4 ลักษณะ ได้แก่ 
    (1) บรรยากาศองค์การที่เป็นการรับรู้ถึงประสบการณ์ร่วมกัน เช่น 
ความกระตือรือร้น ด้วยความเต็มใจในการให้บริการแก่ลูกค้า   
    (2) บรรยากาศการสื่อสาร ซึ่งเป็นการรับรู้ถึงเนื้อหาข้อมูลข่าวสารที่
ไหลเวียนในองค์การ ซึ่งข้อมูลส่วนนี้ สามารถก าหนดความคิดและพฤติกรรมของบุคลากรทั้งหมด เช่น  
สภาพของ ข้อมูลข่าวสารที่เน้นอ านาจในการบังคับบัญชา จะมีส่วนท าให้บรรยากาศ สื่อสารนั้นเต็มไป
ด้วยความหวาดระแวง ไม่ไว้วางใจซึ่งกันและกัน  
    (3) วัฒนธรรมองค์การ ซึ่งเป็นสภาพแวดล้อมที่มีอิทธิพลเหนือความคิด 
และพฤติกรรม ของบุคลากรในองค์การ ท าให้เกิดความเชื่อและค่านิยมร่วมกัน เช่น ความเชื่อในเรื่อง
ของระบบ อุปถัมภ์ ที่เป็นส่วนหนึ่งในการท าให้เกิดการใช้เส้นสายในการจัดการบริหารองค์การ  
    (4) จิตวิทยาการสื่อสารในองค์การ ถูกน ามาใช้เพ่ือสร้างขวัญก าลังใจ 
ความพึงพอใจ ให้บุคลากรผ่านมนุษยสัมพันธ์และพฤติกรรมองค์การ เช่น การสร้างความพึงพอใจ
ให้แก่บุคลากร ในแต่ละระดับที่มีสถานภาพแตกต่างกัน โดยน าทฤษฎีล าดับขั้นความต้องการาของมาส
โลว์ มาประยุกต์ใช้ในการสร้างแรงจูงใจ และขวัญก าลังใจ   
จากบรรยากาศท้ังหมดพบว่า บรรยากาศองค์การหรือประสบการณ์ร่วมในการท างานร่วมกันนั้น จะมี
ความส าคัญมากท่ีสุด รองลงมาคือ บรรยากาศการสื่อสาร วัฒนธรรมองค์การ และการใช้จิตวิทยา ใน
การสื่อสาร ตามล าดับ   
  2. ปัจจัยเข้า  
      ปัจจัยเข้า คือ จุดเริ่มต้นของกระบวนการจัดการทางการสื่อสาร ที่น าไปสู่
กระบวนการแปรเปลี่ยน ทรัพยากรทั้งหมด ให้กลายเป็นปัจจัยออก ปัจจัยเข้า มักจะได้รับอิทธิพลมา
จากสภาพการณ์แวดล้อมขององค์การ ประกอบด้วยตัวแปรส าคัญ 4 ตัว คือ ปัจจัยในการจัดการ แนว
วิเคราะห์ นโยบายการจัดการ หน้าที่ในการสื่อสาร และเกณฑ์ในการเลือกสื่อ ซึ่งการศึกษาในครั้งนี้จะ
เลือกศึกษาจากตัวแปร ดังนี้  
   2.1 หน้าที่ในการสื่อสาร คือ การก าหนดประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสาร 
เพ่ือช่วย ให้ศักยภาพของการจัดการนั้นประสบความส าเร็จ ทั้งในเรื่องของการสร้างและรั กษา
ภาพลักษณ์ขององค์การ ซึ่งนับเป็นหัวใจส าคัญของหน้าที่ในการสื่อสาร การตระหนักถึงการสื่อสาร
เพ่ือสร้าง ความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น สื่อมวลชนสัมพันธ์ เพราะจะช่วยท าให้สังคมเข้าใจ 
และไม่ ขัดขวางนโยบายการด าเนินงานขององค์การ การติดต่อกับราชการ เป็นอีกหน้าที่หนึ่งใน 
การสื่อสาร ที่มีความจ าเป็น เพ่ือให้การด าเนินงานมีความราบรื่นและเป็นไปด้วยดี ซึ่งปัจจุบัน  
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ได้ให้ความส าคัญกับความคิดเห็นของ บุคลากรภายในองค์การ ซึ่งเป็น พละก าลังขององค์การ  
แรงงานสัมพันธ์ จึงเป็นอีกหนึ่งหน้าที่ในการสื่อสารที่ได้รับการยอมรับ เพราะสิ่งนี้สะท้อนให้เห็นถึง 
ความส าคัญของคุณค่าในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์  ซึ่งบุคลากรในองค์การนั้น ต่างให้ความส าคัญกับ 
ภาพลักษณ์ขององค์การ เพราะ การท าหน้าที่สื่อสารนั้น จะสามารถสะท้อนให้เห็นได้อย่างชัดเจนที่สุด 
ส่วนการสื่อสารทางการตลาด และการแก้ไขวิกฤตการณ์ขององค์การ จะได้รับความสนใจน้อยกว่า 
และสิ่งที่ได้รับความสนใจถัดมาคือ งบดุล ก าไรขาดทุนขององค์การ  
   2.2 เกณฑ์ในการเลือกสื่อ จะต้องเลือกใช้สื่อที่สามารถตอบสนองต่อการท า
หน้าที่ ในการสื่อสาร เกณฑ์ในการเลือกสื่อจึงเป็นปัจจัยเข้าที่ต้องค านึงถึงก่อนที่จะน า ไปสู่ การ
ปฏิบัติงานจริงๆ เกณฑ์ในการเลือกสื่อ เป็นสิ่งที่บุคลากรในองค์การให้ความสนใจค่อนข้างมาก ไม่ว่า
จะเป็นการเลือกซื้อสื่อหรือว่าเลือกใช้สื่อ โดยเกณฑ์มีดังต่อไปนี้ งบประมาณและค่าใช้จ่าย เทคโนโลยี 
การสื่อสาร ประโยชน์ และพฤติกรรมการใช้ โดยปัญหาในเรื่องของงบประมาณ และค่าใช้จ่าย จะเป็น
ตัวก าหนดที่ส าคัญของฝ่ายบริหารในการพิจารณาซื้อหรือใช้สื่อนั้นๆ มากกว่าการพิจารณาจากเกณฑ์
ของเทคโนโลยีของสื่อเป็นหลัก โดยประโยชน์ และพฤติกรรมการใช้สื่อ นั้นเป็นสิ่งที่ถูกค านึงถึงน้อย
ที่สุดส าหรับเกณฑ์ในการเลือกสื่อ  
  3. กระบวนการแปรเปลี่ยน เป็นการแปรสภาพจากปัจจัยเข้าไปสู่ปัจจัยออก  
เป็น การด าเนินงานตามกระบวนการจัดการทางการสื่อสาร จากการวางแผน น าไปสู่ผลลัพธ์ที่เป็นไป 
ตามแผนที่ได้วางไว้ กระบวนการแปรเปลี่ยน ประกอบไปด้วยขั้นตอน 6 ขั้นตอน คือ ลักษณะที่ใช้ใน 
การจัดการ กระบวนการบริหาร ระบบการสื่อสาร กิจกรรมการสื่อสาร และการพัฒนาในการสื่อสาร  
   3.1 ลักษณะที่ใช้ในการจัดการ เป็นการก าหนดประเด็นหรือลักษณะ 
การปฏิบัติงาน ที่จะส่งผลต่อ กลไกในการจัดการทางการสื่อสาร โดยลักษณะที่ใช้ในการจัดการ  
มีทั้งหมด 3 ลักษณะ ได้แก่  
    3.1.1 การเน้นเนื้องานหรือกิจกรรมของงานเป็นหลัก กระบวนการ
จัดการจะแฝง บรรยากาศแบบอ านาจนิยม มุ่งเน้นการสั่งงาน การด าเนินงาน และประเมินผลงาน  
    3.1.2 การเน้นพฤติกรรม ภาพรวมจะเน้นไปถึงมนุษยสัมพันธ์ของ
บุคลากร ในองค์การ และให้ความส าคัญกับคุณค่าของความเป็นมนุษย์ เพ่ือสร้างขวัญก าลังใจและ 
ความพึงพอใจแก่บุคลากรภายในองค์การ  
    3.1.3 การมุ่งเน้นถึงเทคนิค เป็นการใช้หลักทางคณิตศาสตร์ เพ่ือเข้าไป
ก าหนด เงื่อนไขในการด าเนินงาน หรือ การวิเคราะห์เชิงปริมาณ เช่น ใช้หลักการวิจัยเพ่ือช่วย
ตัดสินใจ ลักษณะที่ใช้ในการจัดการนี้ จะเป็นการด าเนินงานเหมือนกดปุ่มเพ่ือเริ่มค าสั่ง เน้นการ
ประเมินผล เพ่ือควบคุมประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ในการด าเนินงาน ท าให้ พลังของบุคลากรนั้น
อาจมีความหมายน้อยลง 
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 ซึ่งทั้ง 3 ลักษณะ ต่างมีข้อดีและข้อด้อยแตกต่างกัน จึงต้องมีน ามาประยุกต์ใช้ร่วมกัน 
อย่างเหมาะสม จากงานวิจัย  สุรพงษ์ โสธนะเสถียร (2550, น.73) พบว่า บุคลากรในองค์การ ยอมรับ
ลักษณะในการจัดการค่อนข้างมาก และยอมรับแต่ละลักษณะในปริมาณที่ไม่ค่อยแตกต่างกัน แม้ว่าจะ
ให้ความส าคัญกับบุคลากรผู้ท างานมากกว่างานและกิจกรรม และให้ความส าคัญกับเทคนิค ของงาน
น้อยลง      
   3.2 ระบบการสื่อสาร หมายถึง กระบวนการสื่อสารที่ด าเนินไปอย่างครบ
วงจร คือ มีการส่งสารจากผู้ส่งสารไปยังผู้รับสาร แล้วย้อนกลับมายังผู้ส่งสารอีกครั้ง ระบบการสื่อสาร
เป็น การเชื่อมโยงจุดต่างๆ ขององค์การเข้าด้วยกัน แต่ระบบการสื่อสารกลับได้รับความส าคัญลดลง 
ทั้งที่เป็นหัวใจของกระบวนการแปรเปลี่ยน เมื่อน ามาเทียบกับลักษณะที่ใช้ในการจัดการ และ
กระบวนการบริหารจัดการ แต่ส่วนประกอบของระบบการสื่อสารก็มีความส าคัญ โดยบุคลากร  
ในองค์การก็เห็นพ้องกันว่า กลไกการสื่อสารนั้นมีความส าคัญสูงสุด เพราะ กลไกการสื่อสาร คือ  
สื่อหรือช่องทางการสื่อสาร เป็นการขับเคลื่อนให้กิจกรรม และข้อมูลข่าวสารเกิดการไหลไปได้  
หากการจัดวางสื่อไม่ถูกต าแหน่ง อาจท าให้กลไกบกพร่อง เพราะไม่สามารถ เชื่อมโยงกับ ระบบของ
องค์การได้  นอกจากนั้น ยังมีเครือข่ายและความสัมพันธ์ ที่มุ่งในการเชื่อมโยงจุดต่างๆ เข้าไว้ด้วยกัน 
ท าให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างจุดต่างๆ ท าให้การท างานนั้นเป็นไปอย่างราบรื่น ซึ่งเครือข่ายและ
ความสัมพันธ์ของจุดต่างๆ คือ การเชื่อมโยงผู้ส่งสาร และผู้รับสารในต าแหน่งต่างๆ ที่อยู่บนเครือข่าย
นั่นเอง ทั้งหมดนี้จะก่อให้เกิดการเคลื่อนไหวของสารอย่างไม่หยุดนิ่งในองค์การ ซึ่งกลไกและเครือข่าย
ของ ระบบการสื่อสารนั้น เป็นเพียงแค่วงจรที่ให้ข้อมูลข่าวสารได้เกาะกันไป ดังนั้น ข่าวสารจึงถูกมอง
ว่ามีส่วนส าคัญกับเครือข่าย และความสัมพันธ์ ในขณะที่สภาพแวดล้อม ของระบบการสื่อสาร ไม่ได้
รับความสนใจจากคนในองค์การเท่าที่ควร สะท้อนให้เห็นว่า บุคลากร มองระบบการสื่อสารเฉพาะ
ภายในเครือข่าย และมีเครือข่ายเพ่ือตอบสนองการท างานโดยตรงเท่านั้น   
   3.3 กิจกรรมการสื่อสาร หมายถึง การเลือกใช้สื่อเพ่ือการจัดการ โดยการ
เลือกใช้สื่อ ไม่ได้อยู่ในจิตใต้ส านึกของบุคลากรในองค์การ เพราะเป็นเรื่องธรรมชาติของมนุษย์ จนท า
ให้ไม่มีความตระหนักในการใช้สื่อ สื่อที่ใช้ในองค์การมีหลายประเภท ตั้งแต่ สื่อพ้ืนฐาน ที่มีหน้าที่ 
ตอบสนองการสื่อสารภายในองค์การ ซึ่งมักเป็นสื่อที่มีความเป็นทางการสูง  เช่น หนังสือเวียน บันทึก
ข้อความ โดยปกติแล้ว  สื่อพ้ืนฐานนั้น จะเป็นสื่อหลักล าดับแรกขององค์การทั่วๆ ไป แต่กรณีสื่อเพ่ือ
พัฒนาภาพลักษณ์ ซึ่งมีเป้าหมายในการสื่อสารไปที่บุคคลภายนอกองค์การ กลับได้รับ การตระหนัก
ถึงจากคนในองค์การมากกว่าสื่อพ้ืนฐาน สื่อประเภทอ่ืนอย่างเช่น สื่อสนทนา สื่อเพ่ือการชี้แจง สื่อเพ่ือ
การกดดัน และสื่อดั้งเดิม จะมีค่าเฉลี่ยในการให้ความส าคัญ ลดน้อยลงไปตามล าดับ สื่อสนทนาแม้จะ
มีความส าคัญแต่กลับไม่ถูกน าไปใช้อย่างเป็นทางการ แต่จะน าไปใช้ประกอบสื่อพ้ืนฐาน และสื่อพัฒนา
ภาพลักษณ์มากกว่า ส่วนสื่อเพ่ือการชี้แจงนั้น พบน้อยลง เพราะสังคมไทยมีลักษณะของการสั่ง และ
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รับค าสั่งมากกว่า ในส่วนของสื่อกดดัน เช่น ข่าวลือ มีการใช้งานที่น้อยมาก เพราะว่าต้องอาศัย
สถานการณ์บังคับให้เกิดการสื่อสารขึ้นมา แต่เมื่อเกิดการใช้สื่อกดดันแล้ว บุคลากรในองค์การมักไม่
ยอมรับว่าใช้สื่อนี้จริง  และสื่อที่น ามาใช้น้อย      ที่สุด คือ สื่อประเพณี เพราะว่าองค์การ มักจะ
ต้องการพัฒนาภาพรวมขององค์การให้เป็น องค์การแห่งเทคโนโลยีที่ดูทันสมัย   
   3.5 ระดับการสื่อสาร ความส าเร็จของกระบวนการแปรเปลี่ยน มีอีกหนึ่ง
ปัจจัยที่ส าคัญและต้องท าความเข้าใจคือ การจัดระดับการสื่อสารให้เหมาะสมในกระบวนการจัดการ
ทางการสื่อสาร โดยการจัดระดับนี้จะต้องสอดคล้องกับทัศนะของบุคลากรในองค์การ โดยระดับการ
สื่อสาร จะแบ่งออกได้เป็น 3 ระดับ คือ  
    3.5.1 การสื่อสาร 2 ฝ่าย  
    3.5.2 การสื่อสารกลุ่มย่อย 
    3.5.3 การสื่อสารสาธารณะ  
 การจัดระดับการสื่อสาร แบบการสื่อสารสองฝ่าย เป็นระดับการสื่อสารที่ได้รับการ
ยอมรับมากที่สุด เพราะการสื่อสารในองค์การ เป็นการรับส่งสารกันระหว่างผู้บริหาร และบุคลากร
ภายในองค์การ ถึงแม้ว่าการสื่อสารกลุ่มย่อย จะเหมาะสมกว่า แต่เนื่องจากองค์การโดยทั่วไปเน้น การ
ท างานเป็นทีมเวิร์ค แต่การจัดการสื่อสารภายในองค์การในสังคมไทย ก็นิยมการสื่อสารแบบ ปัจเจก
ภาพ ส่วนการสื่อสารแบบสาธารณะ จะถูกน ามาใช้น้อยที่สุด ทั้งนี้ แม้ว่าองค์การอาจ ยอมรับลูกค้า 
และหรือสาธารณชนในสังคม แต่การสื่อสารกับคนกลุ่มภายนอกนี้ ก็ได้รับการเอาใจใส่   ไม่มาก
เท่าท่ีควรเป็น  
   3.6 การพัฒนาในการสื่อสาร การพัฒนาในการสื่อสาร จัดเป็นเรื่องส าคัญ
ส าหรับกระบวนการจัดการทางการสื่อสาร ดังนั้น การฝึกทักษะ การสื่อสารให้กับบุคลากร จึงเป็นอีก
เรื่องต้องให้ความสนใจและความส าคัญมากส าหรับกระบวนการจัดการทางการสื่อสาร หากต้องการ
ให้กระบวนการแปรเปลี่ยนนี้ไปสู่ความส าเร็จ ในบรรดาการพัฒนาการสื่อสารทั้งหมด กล่าวได้ว่า การ
ตรวจสอบภายหลังประสิทธิภาพและ หรือประสิทธิผลที่เกิดขึ้นได้รับการยอมรับสูงที่สุด เพราะเปิด
โอกาสให้บุคลากรท างานได้อย่างเป็น อิสระภายใต้แผนงาน หรือนโยบายที่องค์การได้ก าหนดไว้ และ
เห็นสิ่งที่ต้องปรับปรุง เพ่ือพัฒนาให้การปฏิบัติงานกลับเข้าสู่มาตรฐาน การพัฒนาการสื่อสารที่ใช้
รองลงมา คือ การฝึกอบรม ซึ่งเป็นการพัฒนาทักษะเพ่ือให้เกิดซึ่งความช านาญ เพ่ือหลีกเลี่ยงการ
ปฏิบัติงานที่ผิดพลาด  ล าดับถัดมา คือ การให้ค าปรึกษา ซึ่งจัดเป็นวิธีการพัฒนาในการสื่อสารระหว่าง
ที่ปฏิบัติงาน วิธีการสื่อสาร 2 แบบแรกนั้น มักน าไปใช้ก่อนและหลัง การลงมือปฏิบัติงานจริง โดยการ
ให้ค าปรึกษา จะเป็นการแก้ไข และฝึกฝนให้กับบุคลากรในขณะที่ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นการเรียนรู้จาก
การท างานจริงๆ และเพ่ือไม่ให้เป็นการเสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์ ในทางปฏิบัติแล้ว ผู้บริหาร มักจะ
แต่งตั้งผู้บริหารระดับกลางขึ้นมาดูแล ท าให้การให้ค าปรึกษาหารือ เป็นเรื่องที่ใกล้ชิดระหว่าง ผู้ให้
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ค าปรึกษาและบุคลากรผู้ปฏิบัติงานมากขึ้น การสร้างระบบพ่ีเลี้ยง ที่จะคอยช่วยเหลือ และพัฒนา 
ทักษะให้กับบุคลากรใหม่ และบุคลากรคนอ่ืนๆ ได้ต่อไป  
  4. ปัจจัยออก เป็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากกระบวนการแปรเปลี่ยน ซึ่งพัฒนามาจาก 
ปัจจัยเข้า โดยได้รับอิทธิพลจากสภาพแวดล้อม ผลลัพธ์นั้นอาจส่งผลได้ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 
ทั้งในภาพรวม และส่วนย่อย ทั้งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม เป็นต้น ซึ่งปัจจัยออกจะ ประกอบไป
ด้วย เป้าหมายในการสื่อสาร ประโยชน์ที่ได้จากการใช้สื่อ ความส าเร็จจากการสื่อสาร และผลกระทบ
จากการสื่อสาร    
   4.1 เป้าหมายในการสื่อสาร เป้าหมายส่วนใหญ่มักจะน ามาซึ่งความเข้าอก
เข้าใจ ของบุคลากรในองค์การ ได้แก่ ความสามารถในการแก้ความขัดแย้ง  ความสามารถใน 
การแก้ปัญหาที่มาจากการเสนอแนะหนทางแก้ปัญหาในหลายๆ ทาง และการเห็นพ้องต้องกันในสิ่งใด
สิ่งหนึ่ง ทั้งหมดเป็นเป้าหมายในการสร้างการยอมรับร่วมกันภายในองค์การ และอีกหนึ่งเป้าหมายคือ 
การน าไปสู่การวิพากษ์วิจารณ์ภายในองค์การ อันจะน าไปยังกระบวนการทางความคิดที่หลากหลาย
ของหลายๆ บุคคลที่จะน าไปสู่ข้อยุติที่ดีกว่าความคิดจากบุคคลคนเดียว 
   4.2 ประโยชน์ที่ได้จากการใช้สื่อ ผลลัพธ์ของปัจจัยออกอีกประการหนึ่ง 
ได้แก่ ประโยชน์ที่ได้จาก การใช้สื่อ อันก้าวไปสู่ผลลัพธ์ในระดับที่สูงขึ้น กล่าวคือ อยู่ในขั้นที่หา
ผลประโยชน์ ในทางบวกจากการสื่อสาร ซึ่งบุคลากรในองค์การ จะมองประโยชน์ที่ได้รับมากกว่า การ
ไปสู่ เป้าหมายของการสื่อสารที่ได้วางไว้  ประโยชน์ข้อแรกที่บุคลากรในองค์การมองเห็น คือ 
ความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร สิ่งนี้ก่อให้เกิดความเสมอภาคในองค์การ ซึ่งเกิดจากการ  
รับข้อมูลข่าวสารในปริมาณที่ไม่ต่างกัน ส่วนความแตกต่างด้านข้อมูล จะขึ้นอยู่กับการเลือก  
รับข่าวสารของแต่ละบุคคล ไม่ได้มาจากความไม่ยุติธรรมของผู้ส่งสาร ซึ่งมักจะเป็นผู้บริหาร นอกจาก
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารแล้ว ข้อมูลดังกล่าวจะน ามาไปสู่ประโยชน์ในการน าไปปฏิบัติงานได้จริง  
ซึ่งประโยชน์ที่ได้จากการสื่อสารที่ส าคัญมากส าหรับนักสื่อสาร คือ ความสามารถในการสร้างเครือข่าย 
ดังนั้น การที่บุคลากรในองค์การ ไม่ได้ ตระหนักถึงจุดนี้ อาจส่งผลท าให้การพัฒนาเทคโนโลยี 
สารสนเทศถูกน ามาใช้อย่างไม่เพียงพอ ท าให้ประโยชน์จากการสื่อสารที่ได้รับไม่เกิดข้ึนอย่างแท้จริง  
   4.3 ความส าเร็จจากการสื่อสาร ผลลัพธ์ของปัจจัยออกอยู่ที่ความสามารถ
ในการไป   สู่ ความส าเร็ ในการสื่อสาร ซึ่งจะวัดได้จาก เนื้อหาสาระหรือข้อมูลข่าวสารที่ปรากฏใน
องค์การ ซึ่งบุคลากรทุกคนสามารถเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียมกัน และสามารถเป็นที่เข้าใจได้กับบุคลากร
ในทุกระดับ ซึ่งความส าเร็จจากการสื่อสารลักษณะนี้ จะได้รับการยอมรับแตกต่างกับการจัดการ
ทางการ สื่อสารในอดีต ที่บุคลากรมักเข้าไม่ถึงข้อมูลข่าวสาร ความเข้าใจที่เกิดขึ้นน าไปสู่ความส าเร็จ
ใน การสื่อสารต่อมา คือ โครงการทั้งหลายที่สามารถน าไปสู่ภาคปฏิบัติการได้อย่างแท้จริง เนื่องจาก
บุคลากรทุกฝ่าย รับทราบถึงข้อมูลดังกล่าว  นอกจากนี้ ความส าเร็จทางการสื่อสารยังสามารถช่วย
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แก้ไขภาวะวิกฤต ที่เกิดขึ้นในองค์การ  และความส าเร็จในการสื่อสารอาจท าให้ องค์การและ
วัฒนธรรมขององค์การ เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม อันเนื่องมาจากการยอมรับ นวัตกรรมจากการสื่อสาร 
   4.4 ผลกระทบจากการสื่อสาร บุคลากรในองค์การนั้นสามารถพัฒนาการ
สื่อสารได้อย่างเต็มที่ เช่น การท าให้บุคลากรสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพและหรือประสิทธิผลใน  
การจัดการ ทางการสื่อสาร การท าให้บุคลากรในองค์การ มีการรับรู้เบื้องลึกของงานที่ปฏิบัติอยู่ ไม่ว่า
จะเป็น ผลประโยชน์ ความรู้ และการวินิจฉัย การท าให้บุคลากรสามารถรรู้เท่าทันข้อมูลข่าวสาร  
จะท าให้ องค์การกลายเป็นแหล่งที่สามารถเผยแพร่นวัตกรรมได้ด้วยตนเอง และการท าให้บุคลากร
สามารถพัฒนาทักษะและพฤติกรรมการท างาน รวมถึงการมีส่วนร่วมกับองค์การ จะก่อให้เกิด
ความรู้สึกท่ีดี ต่องานและองค์การ  
 
 การสื่อสารภายในองค์การ 
 รสชงพร โกมลเสวิน, 2547, น. 69 ให้ความหมายเกี่ยวกับการสื่อสารภายในองค์การว่า
เกี่ยวข้องกับแนวคิด 2 ประการ คือ องค์การ (Organization) และการสื่อสาร (Communication) 
หมายถึงความเข้าใจเกี่ยวกับบริบทขององค์การที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการการสื่อสาร รูปแบบของ
การสื่อสารในองค์การ และบทบาทของข่าวสารที่มีต่อกิจกรรมของสมาชิกในองค์การ  
 นิติพล ภูตะโชติ , 2557, น. 219 กล่าวว่าการติดต่อสื่อสารในองค์การเป็นการ
แลกเปลี่ยนข่าวสารข้อมูลกันภายในองค์การ อาจจะเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างบุคคล 
ระหว่างแผนก หรือระหว่างฝ่ายต่างๆ ในองค์การ 
 กริช สืบสนธิ์ , 2539, น.  64 ได้ ให้ความหมายของการสื่อสารในองค์การไว้ว่ า 
เป็นกระบวนการแลกเปลี่ยนข่าวสารระหว่างบุคคลทุกระดับทุกหน่วยงาน โดยมีความสัมพันธ์กัน
ภายใต้สภาพแวดล้อม บรรยากาศขององค์การ ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนไปตามกาลเทศะ บุคคล 
ตลอดจนสาระเรื่องราวและวัตถุประสงค์ของการสื่อสาร  โดยมีความส าคัญส าหรับผู้บริหารและ
บุคลากรภายในองค์การอยู่หลายประการ คือ 
  1. การสื่อสารเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงาน เป็นทักษะส าคัญและจ าเป็น
ส าหรับผู้บริหารงาน เพ่ือจะใช้การสื่อสารเป็นเครื่องมือตรวจสอบความเข้าใจ ผลงาน และอ่ืนๆ 
  2. เป็นเครื่องมือในการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับฝ่ายบริหารและบุคลากรภายใน
องค์การ ท าให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน น ามาซึ่งการลดระยะห่าง เพ่ิมความไว้วางใจ  
  3. ช่วยให้เกิดความเข้าใจระหว่างกันดีขึ้น หากมีปริมาณที่เหมาะสม จะท าให้เกิด
ความกล้าในการสื่อสารมากขึ้น อันเป็นประโยชน์แก่องค์การ 
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  4. ช่วยให้ทุกหน่วยในองค์การสามารถท างานสอดประสานกันได้เป็นอย่างดี 
ผู้บริหารสามารถรู้ความเคลื่อนไหว ความต้องการของแต่ละหน่วยงาน เพ่ือให้สามารถท างานได้บรรลุ
เป้าประสงค์ขององค์การ 
  5. การที่บุคลากรทุกระดับสามารถสื่อสารได้อย่างเสรี มีความไว้วางใจกัน  
จะน าไปสู่ความคิดสร้างสรรค์เพื่อผลงานที่ดีที่สุด  
 จากหลายแนวความคิดสามารถสรุปได้ว่า การสื่อสารภายในองค์การเป็นกระบวนการ
สื่อสารระหว่างกันภายในองค์การ เพ่ือให้บุคลากรภายในองค์การเข้าใจสารไปในทิศทางเดียวกัน 
เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่องค์การคาดหวังไว้ การสื่อสารภายในองค์การจึงเป็นสิ่งส าคัญมากใน 
การบริหารงานภายในองค์การ 
  บทบาท วัตถุประสงค์ และหน้าที่ของการสื่อสารในองค์การ 
  บทบาทของการสื่อสารภายในองค์การนั้นมีความส าคัญต่อหน่วยงานในองค์การ 
การสื่อสารภายในองค์การที่มีประสิทธิภาพจะช่วยให้เกิดการประสานความร่วมมือ และตระหนักรู้ถึง
การเปลี่ยนแปลงทั้งแง่บวกและลบในองค์การ และสามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงนั้นๆ  
(รสชงพร โกมลเสวิน, 2547, น. 72) เพ่ือผลักดันงานและองค์การให้ไปสู่ความส าเร็จได้ อีกท้ังเป็นการ
ประสานความรู้สึกร่วมกันของฝ่ายบริหารกับบุคลากร โดยมีเป้าหมายส าคัญ เพ่ือให้พนักงานมีขวัญ
และก าลังใจในการท างาน มีทัศนคติที่ดีต่อเรื่องราวต่างๆ ที่เกิดขึ้นในองค์การ อีกส่วนที่ส าคัญ  
ก็คือ เป็นการสร้างแบรนด์องค์การให้เกิดขึ้นในหมู่ของบุคลากร และเมื่อการสื่อสารภายในองค์การ
สามารถด าเนินบทบาทไปได้ด้วยดี ก็จะท าให้บุคลากรเข้าใจและตระหนักในทิศทางขององค์การอย่าง
เป็นรูปธรรม เกิดความภาคภูมิใจในองค์การ ผูกพันและรู้สึกมีส่วนร่วมกับองค์การ เนื่องจากสามารถ
สัมผัสผ่านการสื่อสาร ทั้งสื่อต่างๆ กิจกรรม และวัฒนธรรมองค์การที่ฝ่ายบริหารสร้างขึ้น (รุ่งรัตน์  
ชัยส าเร็จ, 2558, น. 172-173)  
 วัตถุประสงค์ของการสื่อสารในองค์การ  คือ ช่วยให้บุคลากรในองค์การสามารถ
รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับองค์การ ส่งเสริมให้บุคลากรให้แลกเปลี่ ยนประสบการณ์และพัฒนา
ข่าวสารให้เกี่ยวข้อง ท าให้บุคลากรเข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น และมองเห็นทิศทางขององค์การ
ไปในทศิทางเดียวกัน (รสชงพร โกมลเสวิน, 2547, น. 72) โดย ธนวรรธ ตั้งสินทรัพย์ศิริ, 2550 อ้างถึง
ใน ฐิติรัตน์ นุ่มน้อย, 2554, น. 19)  กล่าวถึงหน้าที่ของการสื่อสารในองค์การว่ามีการแบ่งออกเป็น  
4 ประการ คือ 
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  1. การควบคุม การสื่อสารในองค์การจะท าหน้าที่ควบคุมสมาชิกในองค์การ ซึ่งอยู่
ในรูปของโครงสร้างองค์การ การท างานตามสายบังคับบัญชา ก าหนดแนวทางการท างาน ติดตามงาน 
และประเมินผลงาน เพ่ือประสิทธิภาพในการท างาน 
  2. การจูงใจ การสื่อสารภายในองค์การจะท าหน้าที่จูงใจสมาชิกในองค์การ  
โดยบอกถึงความก้าวหน้าในการท างานของบุคลากรที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น 
การปรับเลื่อนต าแหน่งขึ้น การเพ่ิมเงินเดือน   
  3. การแสดงออกด้านอารมณ์ การสื่อสารระหว่างบุคคล ระหว่างหน่วยงาน  
ท าให้ลดความขับข้องใจ เป็นการสร้างสัมพันธภาพภายในองค์การ 
  4. การให้ข้อมูลข่าวสาร ท าให้รับทราบข้อมูลต่างๆ ทั้งความต้องการของลูกค้า 
ข้อมูลที่ท าให้ได้เปรียบคู่แข่ง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการก าหนดกลยุทธ์ต่างๆ ขององค์การ  
ซึ่งผู้บริหารจะต้องแสวงหาข้อมูลจากทุกแหล่ง เรียนรู้วิธีเก็บ แยกประเภท จัดล าดับข้อมูล และสรุป
ตีความเพ่ือน าข้อมูลมาสร้างประโยชน์ต่อไป (เสนาะ ติเยาว์ , 2541 อ้างถึงใน ปัทมา สมพรชัยกิจ , 
2556, น. 18)    
  ประเภทและรูปแบบการสื่อสารในองค์การ 
  การสื่อสารภายในองค์การสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท 
  1. การสื่อสารที่เป็นทางการ หมายถึง การสื่อสารที่เกิดขึ้นตามช่องทางข่าวสาร
ตามโครงสร้างขององค์การที่ถูกระบุไว้ในคู่มือนโยบายและผังองค์การ ซึ่งมีทิศทางการไหลของข่าวอยู่ 
4 ทิศทาง ได้แก่ 
   1.1 การสื่อสารจากบนลงล่าง  
        เป็นการถ่ายทอดข่าวสารจากระดับบนไปสู่ระดับล่างตามล าดับขั้นภายใน
องค์การ เช่น จากผู้บริหารมาสู่ผู้ปฏิบัติ ซึ่งบุคลากรทุกระดับทุกภาคส่วนนั้นต้องการการได้รับข้อมูล 
ข่าวสาร เพ่ือตอบสนองจุดมุ่งหมายต่างๆ ของตนเอง ความพึงพอใจจากการสื่อสารที่เกิดขึ้น  
จึงมีบทบาทส าคญัต่อการปรับตัวให้เข้ากับองค์การ 
        แคทซ์ และ คาห์น ,1997 อ้างถึงใน ณัฏฐ์ชุดา วิจิตรจามรี, 2553, น. 82 
ได้แบ่งประเภทข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการสื่อสารแบบบนลงล่าง ออกเป็น 5 ประเภท ดังนี้ 
    1.1.1 ข้อมูลเกี่ยวกับค าสั่งงาน เป็นข้อมูลที่ระบุถึงงานที่บุคลากรต้องท า 
และวิธีท างานนั้นๆ ตลอดจนผลงานที่ควรได้รับ รูปแบบของการสื่อสารเป็นแบบค าสั่ง คู่มือการ
ปฏิบัติงาน และแบบแสดงลักษณะงาน 
    1.1.2 ข้อมูลเกี่ยวกับเหตุผลในการท างาน เป็นข้อมูลที่อธิบายให้
บุคลากรได้ทราบถึงงานของแต่ละคนว่ามีความเกี่ยวข้องกับต าแหน่งอ่ืน ส่วนงานอ่ืนอย่างไร งานที่
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ปฏิบัติอยู่มีส่วนต่อความส าเร็จขององค์การอย่างไร เพ่ือให้บุคลากรได้ตระหนักและเข้าใจถึงคุณค่าใน
งานของตนเอง 
    1.1.3 ข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติงาน เป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
นโยบาย กฏระเบียบ และผลประโยชน์ที่บุคลากรพึงได้รับ เช่น เวลาการท างาน อัตราค่าจ้างและ
เงินเดือน การลาป่วย ลากิจ สวัสดิการต่างๆ เป็นต้น 
    1.1.4 ข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินบุคลากร เป็นข้อมูลป้อนกลับให้
บุคลากรทราบเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานของตนเอง เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการท างาน อาจสื่อสาร
ได้หลายวิธี เช่น การสัมภาษณ์ การปรับเลื่อนต าแหน่งงาน การบริหารเงินเดือน เป็นต้น 
    1.1.5 ข้อมูลเกี่ยวกับความเชื่อ อุดมการณ์ขององค์การ เป็นข้อมูล 
ที่ส่งเสริมให้พนักงานเกิดความรู้สึกจงรักภักดี ภูมิใจ และอยากที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดัน
องค์การให้เจริญก้าวหน้า ซึ่งผู้บริหารจะต้องชี้แจงเป้าหมาย ภารกิจ และวัตถุประสงค์ที่ส าคัญให้
บุคลากรทราบ 
 วิธีการสื่อสารในรูปแบบนี้ แบ่งออกเป็น 2 วิธี ได้แก่ การสื่อสารด้วยวาจา เป็นการคุย
แบบพบหน้ากัน เช่น การประชุม ข้อได้เปรียบคือ ความรวดเร็วว่องไวในการสื่อสาร แต่อาจเกิดปัญหา
จากการบิดเบือนสารได้ โดยเฉพาะถ้าต้องผ่านหลายขั้นตอนกว่าจะถึงผู้รับสารปลายทางสุดท้าย และ
การสื่อสารด้วยลายลักษณ์อักษร เช่น บันทึกข้อความ รายงาน  จะมีความเป็นทางการและคงทน 
ถาวรมากกว่า แต่จะต้องพบกับความล่าช้า และไม่มีความเป็นส่วนตัว ต่อมาได้มีการศึกษาเพ่ิมเติม
เกี่ยวกับการสื่อสารจากบนลงล่าง ได้แบ่งการสื่อสารเพ่ิมอีก 2 วิธี คือ การสื่อสารด้วยลายลักษณ์
อักษรตามด้วยวาจา และ การสื่อสารด้วยวาจาตามด้วยลายลักษณ์อักษร  
   1.2 การสื่อสารจากล่างขึ้นบน 
        เป็นการส่งผ่านสารจากระดับล่างไปสู่ระดับบนตามล าดับขั้นการบังคับ
บัญชาขององค์การ ในอดีตบทบาทของการสื่อสารลักษณะถูกจ ากัดให้ใช้เฉพาะการรายงานผลการ
ปฏิบัติงานต่อระดับบนเท่านั้น ต่อมาได้มีแนวคิดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ที่ขยายบทบาท
ของการสื่อสารลักษณะนี้ โดยมุ่งเน้นไปที่การสื่อสารแบบสองทาง ระหว่างผู้บริหารและบุคลากรระดับ
ล่างลงมา เพ่ือเป็นเครื่องมือในการสร้างขวัญก าลังใจ ให้แก่บุคลากร และยังเอ้ือต่อการสร้างความเป็น
หนึ่งเดียวกันภายในองค์การ และสนับสนุนกระบวนการตัดสินใจในการด าเนินงานให้ดียิ่งขึ้น 
        แคทซ์ และ คาห์น, 1997 อ้างถึงใน ณัฏฐ์ชุดา วิจิตรจามรี, 2553, น. 86 
กล่าวว่าการสื่อสารจากล่างขึ้นบนนั้นท าให้ผู้บริหารได้รับข้อมูล ดังนี้ 
  



Ref. code: 25595807011209TBZ

27 
 

    1.2.1 ข้อมูลเกี่ยวกับการท างาน ความส าเร็จของงาน ปัญหาและ
อุปสรรคที่เกิดในการท างาน 
    1.2.2 ข้อมูลเกี่ยวกับความคิด ความรู้สึกของบุคลากร ในเรื่องการ
ปฏิบัติงาน เพื่อนร่วมงานและองค์การ 
    1.2.3 การรับรู้ของผู้ใต้บังคับบัญชาที่มีต่อนโยบายและข้อปฏิบัติงาน
ขององค์การ 
    1.2.4 งานและวิธีการปฏิบัติงานเพ่ือให้งานนั้นบรรลุผลส าเร็จ 
 ซึ่งข้อมูลทั้งหมดที่กล่าวไปจะช่วยให้ผู้บริหารน าไปประกอบการตัดสินใจในการจัดการ
บริหารองค์การ เพราะเป็นสิ่งที่ชี้ชัดถึงทัศนคติ และความรู้สึกของบุคลากรใน 3 ด้าน ดังต่อไปนี้ 
 ด้านความรู้สึกที่มีต่องาน เช่น ความพอใจที่มีต่ออัตราเงินเดือน ความรู้สึกต่อระยะเวลา
การปฏิบัติงานในแต่ละวัน ปริมาณงานที่ได้รับมอบหมายเมื่อเทียบกับบุคลากรท่านอ่ืน ความพร้อม
ของอุปกรณ์ส านักงาน ความเอาใจใส่ของหัวหน้างานที่มีต่อการดูแลให้บุคลากรปฏิบัติตามกฎระเบียบ 
มาตรฐานการปฏิบัติงานของบุคลากรเป็นที่ยอมรับมากน้อยเพียงใด ความเป็นธรรมในการพิจารณา
ปรับต าแหน่งงาน ความจริงใจขององค์การที่มีต่อบุคลากรในการปรึกษาหารือเรื่องนโยบายที่มี
ผลกระทบต่อบุคลากร และความเอาใจใส่ของผู้บริหารในการช่วยเหลือและแก้ปัญหาส่วนตัวให้กับ
บุคลากรและครอบครัวที่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน 
 ด้านความรู้สึกที่มีต่อเพ่ือนร่วมงาน เช่น ประสิทธิภาพในการท างานของเพ่ือนร่วมงาน 
หัวหน้างาน บุคลากรในองค์การเดียวกัน ความรู้สึกของผู้บริหาร หัวหน้างานที่มีต่อบุคลากรใต้บังคับ
บัญชาเป็นการส่วนตัว ความรู้สึกของบุคลากรที่มีต่อหัวหน้างานเกี่ยวกับความสนใจ การสอนงาน และ
ควบคุมการปฏิบัติงาน ความรู้สึกเกี่ยวกับการเตรียมการอบรมและพัฒนาแก่บุคลากร การจัดการ
เกี่ยวกับการร้องทุกข์ของบุคลากร ความรู้สึกว่าผู้บริหารเข้าใจถึงความต้องการและปัญหาของ
บุคลากรใต้บังคับบัญชาเพียงใด และบุคลากรที่ท างานร่วมกันสามารถเข้ากันได้หรือไม่ 
 ด้านความรู้สึกของบุคลากรที่มีต่อองค์การ เช่น การกระท าขององค์การนั้นสอดคล้องกับ
นโยบายขององค์การเพียงใด สถานะทางการเงินขององค์การมั่นคงเพียงใด ชื่อเสียงขององค์การเป็น
อย่างไรในสังคม ครอบครัวของบุคลากรมีความคิดเห็นต่อองค์การและความก้าวหน้าในงานอย่างไร 
ความรู้สึกเกี่ยวกับการเจริญก้าวหน้าขององค์การ และการเปลี่ยนแปลงเพ่ือการปรับตัวของบุคลากร 
องค์การได้จ่ายค่าตอบแทนได้คุ้มกับการทุ่มเทในงานหรือไม่ ความเห็นเกี่ยวกับการดูแลซึ่งสุขภาพและ
ความปลอดภัยให้แก่บุคลากร รวมถึงสิทธิและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับวันลา อุปกรณ์ส าหรับอบรมและ
พัฒนาบุคลากรมีเพียงพอหรือไม่  
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 การสื่อสารลักษณะนี้เป็นการเปิดโอกาสให้บุคลากรใต้บังคับบัญชาทุกระดับ มีเสียงใน
การแสดงความเห็นโดยไม่ต้องกังวลการท าโทษ ท าให้เขารู้สึกถึงโอกาส ความยุติธรรม ที่มีต่อผู้บริหาร 
สร้างความพึงพอใจให้แก่บุคลากร และผู้บริหารยังได้ทราบถึงความคิดเห็นที่มีคุณค่าต่อองค์การจาก
บุคลากรใต้บังคับบัญชา เพราะบุคคลเหล่านี้ใกล้ชิดและเผชิญกับปัญหาโดยแท้จริง และทราบถึงความ
เข้าใจของบุคลากรในนโยบายต่างๆ ที่สื่อสารออกไป โดยสามารถพิจารณาได้จากปฎิกิริยาตอบสนอง
และการร้องเรียน ซึ่งวิธีการสื่อสารอาจเกิดขึ้นโดยการเปิดกล่องรับข้อเสนอแนะ การส ารวจทัศนคติ 
การประชุมบุคลากร และปัจจัยที่ส าคัญยิ่ง คือ การสร้างบรรยากาศขององค์การให้มีความไว้วางใจซึ่ง
กันและกัน โดยปัญหาและอุปสรรคของการสื่อสารในลักษณะนี้ คือ ความไม่สะดวกใจในการสื่อสารที่
มีจากความแตกต่างทางสถานภาพในองค์การ แนวโน้มของการปิดบังความจริงจากพนักงาน เนื่องจาก
ความกลัวในการถูกลงโทษ และการแสดงออกว่า การเปิดรับความเห็นเป็นเพียงแค่ท่าที ไม่มีความ
จริงจัง และใส่ใจ ท าให้ไม่มีแรงจูงใจในการเสนอความคิดเห็น     
   1.3 การสื่อสารแนวราบ  
        เป็นการสื่อสารที่เกิดขึ้นระหว่างบุคลากรที่ด ารงต าแหน่งในระดับ
เดียวกันขององค์การ เป็นการสื่อสารที่มีการไหลของสารในลักษณะข้ามกันระหว่างขอบเขตหน้าที่ฝ่าย
ต่างๆ ขององค์การ ท าให้เกิดความรวดเร็วในการติดต่อประสานงานกันระหว่างฝ่ายหรือแผนก การ
สื่อสารแนวราบนั้นมีความส าคัญมากในองค์การ และมีวัตถุประสงค์ที่ส าคัญ 6 ประการ ดังนี้  
    1.3.1 เพ่ือประสานงานกัน ให้งานต่างๆ ส าเร็จตามเป้าหมายของ
องค์การ 
    1.3.2 เพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลกัน แผนงานที่ดีย่อมเกิดจากความคิดเห็น
ของคนหลายคน และจากข้อมูลหลายๆ แหล่ง การแลกเปลี่ยนข้อมูลท าให้กิจกรรมของหน่วยงาน
เรียบร้อยสมบูรณ์  
    1.3.3 เพ่ือแก้ไขปัญหา การปฏิบัติงานทุกอย่างย่อมมีปัญหาเกิดขึ้นเสมอ 
ผู้ที่ปฏิบัติงานร่วมกันก็จะใช้การสื่อสารแนวนอนแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการท างาน เพ่ือลดค่าใช้จ่าย
และลดขั้นตอนการท างานที่ไม่จ าเป็นลง 
    1.3.4 เพ่ือสร้างความเข้าใจร่วมกัน เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงแผนงาน  
แนวปฏิบัติงานใดๆ ในหน่วยงาน บรรดาผู้ปฏิบัติงานจะต้องมีการพบปะหารือกัน เพ่ือท าความเข้าใจ
ร่วมกัน  
    1.3.5 เพ่ือขจัดข้อขัดแย้ง ความคิดเห็นของบุคคลากรย่อมมีความ
แตกต่างกันไม่มากก็น้อย บรรดาสมาชิกจึงต้องพบกันเพ่ือต่อรองหรือแลกเปลี่ยนความเห็ นกัน 
เพ่ือน าไปสู่ข้อตกลงและขจัดความขัดแย้งที่เกิดข้ึน 
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    1.3.6 เพ่ือพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร ผู้ปฏิบัติงานไม่เพียงแต่
พบปะกันในขณะปฏิบัติงานเท่านั้น แต่ยังมีเวลาที่จะสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในระหว่าง
หยุดพักงาน หรือก่อนเข้างาน การพบปะกันเป็นการส่วนตัวตัวนี้  ล้วนแต่เป็นการเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรให้ดีข้ึนและท าให้มีความเข้าใจกันมากขึ้นด้วย 
 ซึ่งปัญหาของการสื่อสารแนวราบ เกิดขึ้นจากหลายสาเหตุ ได้แก่ การมีอาณาเขตของ
บุคลากรในองค์การชัดเจน จะรู้สึกเหมือนถูกลุกล้ าอาณาเขตเมื่อมีคนยื่นมือเข้ามาในงานของตน ซึ่งมี
ความเกี่ยวพันกับสภาวะการแข่งขันระหว่างฝ่ายและแผนกต่างๆ เพ่ือผลตอบแทนพิเศษ ประเด็นของ
การชิงดีชิงเด่นระหว่างกันภายในองค์การ โดยจะต้องหาแรงจูงใจเพ่ือให้เกิดการประสานทางการ
สื่อสาร เพ่ือความส าเร็จในงาน ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางก็อาจก่อให้เกิดความเห็นที่ไม่ลงรอยกันได้ 
และการขาดแรงจูงใจในการสื่อสาร ความไม่สะดวกใจต่างๆ เช่น ความไม่คุ้นเคยกับการสื่อสาร
โดยตรงกับหัวหน้า ความอึดอัดใจในการสื่อสารข้ามฝ่าย ข้ามแผนก 
  2. การสื่อสารแบบไม่เป็นทางการ  หรือ ระบบไม่เป็นทางการ หมายถึง  
การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างพนักงานในลักษณะที่ไม่เกี่ยวพันโดยตรงกับช่องทางสื่อสารที่ถูกก าหนดไว้
อย่างเป็นทางการ นักวิชาการบางท่านเห็นว่า การสื่อสารแบบไม่เป็นทางการช่วยทดแทนส่วนที่ขาด
หายไปในระบบการสื่อสารแบบเป็นทางการ และช่วยคลี่คลายปัญหาไม่ชัดเจนของการสื่อสารแบบ
เป็นทางการ และมีการพิจารณาเห็นว่า การสื่อสารแบบไม่เป็นทางการมีอยู่แล้วในองค์การและเป็น
องค์ประกอบที่จ าเป็น ส าหรับชีวิตขององค์การด้วย  
  การสื่อสารแบบไม่เป็นทางการ มีความหมายเดียวกันกับการสื่อสารแบบพวงองุ่น 
ซึ่งพวงองุ่น เป็นค าอุปมาอุปไมยถึงระบบการสื่อสารที่เกิดขึ้นในสงครามกลางเมืองในสหรัฐอเมริกา  
ในทศวรรษ 1860 เพ่ืออธิบายถึงสายโทรเลขที่ถูกเชื่อมโยงระหว่างต้นไม้ต่างๆ ที่ท าให้ดูเหมือนพวง
องุ่น และการศึกษาเกี่ยวกับการสื่อสารแบบไม่เป็นทางการเกี่ยวข้องกับการศึกษาการสื่อสารแบบถึง       
ตัวบุคคลโดยตรง ซึ่งมีลักษณะที่ไม่จ ากัดขอบเขต และทิศทางของการถ่ายทอดข่าวสารที่คล้ายกับ   
พวงองุ่น  
  หน้าที่และขอบเขตของการสื่อสารแบบพวงองุ่นหรือการสื่อสารแบบถึงตัวบุคคล  
ในองค์การจะมุ่งเน้นไปที่ความสนใจทางสังคมและความสนใจจากบุคลากรเป็นหลัก เป็นการสื่อสาร  
ที่เกิดในองค์การทุกแห่ง โดยให้ความส าคัญกับข่าวสารที่เน้นเรื่องราวของผู้คนและเหตุการณ์ 
ที่เป็นข่าว 
  คุณลักษณะที่ส าคัญของการสื่อสารแบบพวงองุ่นมีดังนี้ (Davis และ O’Connor, 
1989 อ้างถึงใน ณัฏฐ์ชุดา วิจิตรจามรี, 2553, น. 97) 
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   2.1 การสื่อสารแบบพวงองุ่น มักเป็นการสื่อสารแบบปากต่อปาก โดยอาจ
เริ่มต้นและสิ้นสุด ณ จุดใดก็ได้ภายในองค์การ หมายความว่า สารสามารถไหลได้ในทุกทิศทางภายใน
องค์การ 
   2.2 การสื่อสารแบบพวงองุ่นโดยทั่วไปเป็นการสื่อสารที่ไม่มีข้อจ ากัดทาง 
ด้านองค์การหรือต าแหน่งงาน 
   2.3 การสื่อสารแบบพวงองุ่น ท าให้ข้อมูลข่าวสารแพร่กระจายอย่างรวดเร็ว 
   2.4 เครือข่ายการสื่อสารพวงองุ่น มีลักษณะเป็นลูกโซ่กลุ่ม หมายถึง ผู้ส่งสาร
มักส่งสารไปกลุ่มบุคลากรมากกว่าที่จะเป็นการถ่ายทอดไปยังบุคลากรเพียงคนเดียว 
   2.5 ผู้มีส่วนร่วมในเครือข่ายพวงองุ่น มักจะมีบทบาทใดบทบาทหนึ่งจาก  
3 บทบาท ได้แก่ ผู้เชื่อมโยง ผู้โดดเดี่ยว และผู้ที่ไม่ส่งผ่านข้อมูลไปยังบุคลากรคนอ่ืนๆ ต่อ 
   2.6 ยิ่งบุคลากรได้รับทราบเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรวดเร็วมากเท่าใด  
ก็ยิ่งมีแนวโน้มมากขึ้น บุคลากรคนนั้นก็จะถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับเหตุการณ์นั้นไปยังบุคคลากร 
ท่านอ่ืนๆ 
   2.7 ถ้าข้อมูลข่าวสารนั้น เป็นสิ่ งที่บุคลากรให้ความสนใจ บุคคลนั้น 
จะมีแนวโน้มอย่างยิ่งที่จะถ่ายทอดข่าวสารนั้นไปยังผู้อ่ืน 
   2.8 โดยทั่วไป รายละเอียดของข่าวสารที่ถ่ายทอดผ่านเครือข่ายพวงองุ่นมี
ความถูกต้อง ประมาณ 75-90 %  ส่วนมากคนทั่วไปจะคิดว่าข้อมูลส่วนนี้มักไม่ค่อยถูกต้อง แต่จะมี
สีสันน่าตื่นเต้นและสร้างการจดจ า 
   2.9 ข้อมูลข่าวสารจากเครือข่ายพวงองุ่นมักขาดความสมบูรณ์ ท าให้มีการ
ตีความผิด แม้ว่ารายละเอียดจะมีความถูกต้องก็ตาม 
   2.10 การสื่ อสารแบบพวงองุ่ นมักมี อิทธิพลภายในองค์การ ดั งนั้ น  
การท าความเข้าใจเกี่ยวกับการสื่อสารพวงองุ่นจึงเป็นสิ่งส าคัญ 
 ข้อดีของการสื่อสารแบบพวงองุ่น  ช่วยให้ผู้บริหารทราบข้อมูลเบื้องลึกเกี่ยวกับทัศนคติ 
อารมณ์และความสนใจของบุคลากร ซึ่งบุคลากรสามารถระบายความไม่สบายใจ ท าให้เกิดความ
มั่นคงปลอดภัยทางจิตวิทยา ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญต่อการปฏิบัติงานในองค์การ การสื่อสารแบบพวงองุ่น  
มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทางสังคมและคุณภาพชีวิตในการท างาน ช่วยสนับสนุนในด้านการ
ประสานงาน เป็นช่องทางในการกระจายข่าวสารที่รวดเร็ว และเป็นตัวช่วยในการสร้างบรรทัดฐาน
ทางพฤติกรรมและขัดเกลาบุคลากรใหม่อย่างรวดเร็ว ซึ่งข้อเสีย คือ การที่สามารถสร้างข้อมูลเท็จ   
ข่าวลือต่างๆ แทนที่จะรายงานข้อเท็จจริง ด้วยการสื่อสารลักษณะนี้ไม่มีผู้รับผิดชอบโดยตรง  
อาจท าให้เกิดการสับสนในข้อมูลได้ 
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2.3 แนวคิดเกี่ยวกับการยอมรับ 
 
 การยอมรับ คือ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอย่างหนึ่งที่สามารถอธิบายได้โดยผ่าน
ขั้นตอนการรับรู้ การยอมรับจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมีการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการเรียนรู้จะได้ผล  
ก็ต่อเมื่อมีการทดลองปฏิบัติจนเกิดความแน่ใจในสิ่งนั้น การยอมรับจึงเป็นพฤติกรรมของบุคคลใน  
การรับเอาสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เห็นว่าเป็นสิ่งที่ดีไปปฏิบัติด้วยความพอใจที่ผ่านขั้นตอนการ เรียนรู้และ
ทดลองมาขั้นหนึ่งแล้ว โดยมีระยะเวลาในการตัดสินใจรับสิ่งนั้นๆ (ปรีชา วันดี , 2545 อ้างถึงใน  
กิตติมา นุชนาบี, 2553, น. 40) 
 การยอมรับ เป็นสิ่งที่พนักงานหรือบุคคลในองค์การมีความเชื่อว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้อง และ
ควรปฏิบัติตาม เพ่ือผลส าเร็จขององค์การ (Dubrin และ Ireland, 2536 อ้างถึงใน ฉันทวรรณ  
ยงค์ประเดิม, 2545 น. 9) 
 การยอมรับ หมายถึง ความคิดเห็นที่เป็นไปในทิศทางที่เห็นด้วยกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง โดยผ่าน
การตัดสินใจจากขั้นตอนการรับรู้ จากสิ่ งที่ เชื่อถือได้  จนเกิดการยอมรับในที่สุด (สุปรียา  
เอ่ียมวิวัฒนากูล, 2555, น. 16) 
 จิตราภา ยศวัฒนะ (2541) ได้มีการให้ความหมายของการยอมรับเพ่ิมเติมไว้ว่า ยอมรับ 
คือการที่ยอมรับสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั้นจะเกี่ยวข้องกับทัศนคติ ความเชื่อ ความเต็มใจ ความเห็นด้วย หรือ 
การชักจูง 
 Hornby (2539 อ้างถึงใน ฉันทวรรณ ยงค์ประเดิม, 2545 น. 10) ได้ให้ความหมายของ
การยอมรับ ดังนี้ 
 1. การกระท าหรือการรับ (ของขวัญ ค าเชิญ ข้อเสนอ) 
 2. การได้รับหรือกระบวนการยอมรับ หรือได้รับการยอมรับเข้ากลุ่ม 
 3. การยอมรับหรือการเห็นด้วย และเชื่อในบางสิ่งบางอย่าง 
 4. ความเต็มใจที่จะอดกลั้นบางสิ่งบางอย่างที่ไม่น่ายินดี 
 5. การยอมรับยินดีที่จะรับบางสิ่งบางอย่าง ตกลงตามข้อเสนอ 
 6. การยอมรับท าตามหน้าที่ความรับผิดชอบ ยินยอมปฏิบัติตาม 
 7. การยอมอดกลั้นต่อบางสิ่งบางอย่างที่ไม่น่าพึงพอใจ โดยพยายามไม่เปลี่ยนแปลงหรือ
หลีกเลี่ยง 
 8. การมองเห็นว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วเชื่อ ยอมรับในสิ่งนั้น 
 9. การยินดีต้อนรับบางสิ่งบางอย่างหรือบางคน 
 จากความหมายที่ได้ท าการศึกษาสามารถสรุปได้ว่า การยอมรับ หมายถึง ความคิดเห็น
และพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลง เมื่อได้รับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเข้ามาในความคิดและมีความเชื่อว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่
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ถูกต้อง โดยผ่านการตัดสินใจด้วยการรับรู้ น าไปสู่กระบวนการยอมรับในที่สุด ในแง่ของการท างาน 
คือ การให้ความร่วมมือในการท างานร่วมกัน การได้รับการสนับสนุน มีการตอบสนองต่อการสื่อสาร 
นโยบายการบริหาร หรือ ค าสั่ง เพ่ือให้องค์การบรรลุผลส าเร็จในการด าเนินงาน  
 2.3.1 กระบวนการยอมรับ 
    กระบวนการยอมรับ ตามแนวความคิดของ Spence (1994, 2537 อ้างถึงใน 
อรวรรณ เหลืองรุ่งทรัพย์, น. 13-15) ประกอบไปด้วย 5 ขั้นตอน คือ 
  ขั้นที่ 1 ขั้นรับรู้ (Awareness Stage) คือ การที่บุคคลได้รับรู้ว่ามีแนวความคิด 
วิทยาการ หรือวิทยาการใหม่ๆ แต่ยังไม่ได้มีความเข้าถึงอย่างลึกซึ้งในสิ่งนั้น ทั้งเนื้อหาและ
รายละเอียดต่างๆ การรับรู้ที่ส าคัญของกระบวนการยอมรับ ได้แก่ การรับรู้ที่สามารถกระตุ้นให้เกิด
ความสนใจในการหาความรู้ในสิ่งนั้นเพ่ิมเติม เพ่ือน าไปสู่ขั้นต่อไปของกระบวนการยอมรับ เพราะการ
รับรู้แต่ละครั้งไม่จ าเป็นจะต้องมีกระบวนการยอมรับขั้นอ่ืนๆ ตามมาเสมอไป ดังนั้น การรับรู้เรื่อง  
ที่ตรงกับปัญหา ความต้องการ หรือ สามารถที่จะมองเห็นประโยชน์ที่จะเกิดตามมาได้อย่างเด่นชัด 
ย่อมกระตุ้นความสนใจได้ง่ายกว่าเรื่องทั่วๆ ไป 
  ขั้นที่ 2 ขั้นสนใจ (Interest Stage) คือ การที่บุคคลเกิดความสนใจที่จะศึกษาหา
ความรู้เกี่ยวกับวิทยาการแผนใหม่ ขั้นนี้ยังไม่มีการประเมินวิทยาการแผนใหม่เข้ากับสถานการณ์ที่
แท้จริงของแต่ละบุคคล เพียแต่ต้องการหาความรู้เพ่ิม สิ่งส าคัญในขั้นนี้ ได้แก่  ความรู้ ความสนใจ
ศึกษาหาความรู้ของบุคคล นอกจากนี้ จะขึ้นอยู่กับความสามารถทางสมองในการรับความรู้ ยังขึ้นอยู่
กับจิตลักษณะบางประการของบุคคลนั้นด้วย  
  ขั้นที่ 3 ขั้นประเมินค่า (Evaluation Stage) บุคคลใช้ความสามารถทางสมองเพ่ือ
จะประเมินวิทยาการแผนใหม่เข้ากับสถานการณ์ของตน ขั้นนี้เป็นการทดลองในระดับความคิด  
ถ้าบุคคลมีความรู้สึกว่าวิทยาการแผนใหม่เข้ากับสถานการณ์ของตน ขั้นนี้เป็นการทดลองในระดับ
ความคิด ถ้าบุคคลมีความรู้สึกว่าวิทยาการแผนใหม่หรือเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์มีคุณค่าและ 
มีประโยชน์ก็จะลงมือทดลองดูในขั้นที่ 4 ซึ่งเป็นการทดลองในขั้นปฏิบัติ ความส าคัญของขั้นนี้ คือ  
การสร้างความรู้สึกที่ดีต่อวิทยาการแผนใหม่หรือเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เพราะความรู้และข้อมูลต่างๆ 
ในขั้นที่ 2 จะเป็นรากฐานที่ท าให้ขั้นนี้ คือ การประเมินผลประสบความส าเร็จ และต่อเนื่องไปยัง
กระบวนการขั้นที่ 4 
  ขั้นที่ 4 ขั้นทดลอง (Trial Stage) คือ การได้ลงมือทดลองท าดูเพียงบางส่วนใน
สถานการณ์จริงของบุคคล เป็นการย้ าความแน่ใจว่าผลจะดีอย่างที่คิดในขั้นประเมินหรือไม่ ในขั้นนี้
ความรู้เกี่ยวกับวิธีท า (How-to-Knowledge) จะมีความส าคัญมากเพราะจะเป็นผลต่อเนื่องของการ
ตัดสินใจที่จะยอมรับหรือไม่ยอมรับ หรือ การเปลี่ยนแปลงอ่ืนๆ ที่ตามมา 
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 ขั้นที่ 5 ขั้นการยอมรับ (Adoption Stage) ขั้นสุดท้ายของกระบวนการตัดสินใจยอมรับ 
ในขั้นนี้เกี่ยวกับพฤติกรรมที่สามารถสังเกตเห็นได้ง่ายกว่าในขั้นอ่ืนๆ ซึ่งต้องพิจารณาปัจจัยด้านข้อมูล
ย้อนกลัยที่มีผลต่อกระบวนการยอมรับด้วย  
 2.3.2 ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการยอมรับ 
    หฤทัย นิติภานนท์ (2546, น. 30-31) ได้สรุปปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับของ 
Roger ไว้ ดังนี้  
  1. ปัจจัยด้านลักษณะส่วนตัว ประกอบด้วย 
   1.1 อายุ 
   1.2 สถานภาพ 
   1.3 ฐานะทางเศรษฐกิจ 
   1.4 รายได้ ขนาดที่ดินถือครอง หรือ ทรัพย์สินต่างๆ ที่ครอบครองอยู่ 
   1.5 ความรู้ ความสามารถเฉพาะทาง 
   1.6 ระดับการศึกษา 
  2. ปัจจัยด้านพฤติกรรมสื่อสาร ซึ่งพฤติกรรมสื่อสารของแต่ละบุคคล ประกอบด้วย 
พฤติกรรมการติดต่อข่าวสาร ซึ่งมีทั้งข่าวสารที่มาจากแหล่งข่าวสารที่เป็นทางการ และไม่เป็นทางการ 
ข่าวสารที่มาจากภายนอกชุมชน ความใกล้ชิดกับข่าวสาร ซึ่งพฤติกรรมการสื่อสารของแต่ละบุคคลจะ
ประกอบไปด้วย 
   2.1 ผู้สื่อสาร หรือ แหล่งก าเนิดข่าวสาร 
   2.2 ช่องทางการสื่อสาร 
   2.3 ผู้รับข่าวสาร 
 
  ซึ่งในองค์ประกอบเหล่านี้ ช่องทางการสื่อสารมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง ในการที่
จะเป็นตัวก าหนดว่า ข่าวสารประเภทใดที่ผู้ส่งข่าวจะใช้ เพ่ือก่อให้เกิดผลส าเร็จในอันที่จะให้เกิด
ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมใหม่ๆ แก่ผู้รับข่าวสารต้องการได้ ซึ่งสามารถแบ่งประเภทของช่อง
ทางการสื่อสารออกเป็น 2 ลักษณะ ดังนี้ 
   1. ช่ อ งทา งการสื่ อ สา รมวลชน เ ช่ น  หนั งสื อ พิม พ์  โทรทั ศน์ และ
วิทยุกระจายเสียง  
   2. ช่องทางการสื่อสารระหว่างบุคคล เป็นการติดต่อระหว่างบุคคลที่มีจ านวน
ไม่มากนัก และยังหมายความถึงการติดต่อกับผู้น าท้องถิ่น ญาติ  เพ่ือนฝูง หรือ เจ้าหน้าที่ของรัฐ  
เป็นต้น 
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2.4 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 
 ส่วนของงานวิจัยที่เกี่ยวข้องได้มีการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่จะศึกษาใน
หลายๆ ส่วน ในส่วนแรกเป็นงานวิจัยที่เกี่ยวกับการจัดการทางการสื่อสารภายในองค์การและรูปแบบ
การสื่อสารภายในองค์การ โดยมีงานวิจัยที่ศึกษา ดังนี้   
 สิปาง เจริญสุข (2559) ศึกษาการจัดการสื่อสาร โครงการ Happy Workplace ของ
ส านักพัฒนาความยั่งยืนองค์กร เครือเจริญโภคภัณฑ์ ผลการศึกษาพบว่า การบริหารการสื่อสารที่มีผล
ต่อการสื่อสารด้านการเพ่ิมความสุขในการท างาน ในโครงการ Happy Workplace ประกอบด้วย
ขั้นตอน 4 ประการ ซึ่งได้แก่ การวางแผน การจัดการองค์การ การสั่งการ และการควบคุม ภายใต้ 
การด าเนินงานของกลุ่มผู้บริหาร และกลุ่มพนักงานระดับปฏิบัติการ โดยขั้นการวางแผน เริ่มต้นจาก  
การส ารวจ การก าหนดวัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย เนื้อหาในการสื่อสาร ระยะเวลาในการด าเนินงาน 
รวมทั้งกิจกรรมทางการสื่อสาร จากนั้นขั้นการจัดการองค์การ ได้ก าหนดงานและอ านาจหน้าที่เป็น
ส่วนงานสร้างสรรค์ ส่วนงานผลิตสื่อและส่วนงานกิจกรรม รวมทั้งมีการก าหนดลักษณะเฉพาะของงาน 
และให้ความส าคัญกับทุกส่วนอย่างเท่าเทียม ส าหรับในขั้นการสั่งการ มีการใช้ความสามารถด้าน
ภาวะความเป็นผู้น าของผู้บริหาร เน้นการสั่งการจากผู้บริหารเป็นหลัก และการจูงใจด้วยเนื้อหาใน 
การสื่อสาร และท้ายสุดขั้นการควบคุม ซึ่งมีการด าเนินการไปพร้อมๆ กับการบริหารการสื่อสารตั้งแต่
ขั้นตอนแรก ทั้งนี้ในการบริหารการสื่อสาร บุคลากรที่มีความส าคัญและปรากฏให้เห็นชัดเจนทั้งใน  
4 ขั้นตอน ตามผลการศึกษา คือ ผู้บริหารขององค์การ ด้านการสื่อสารองค์การ มีการใช้การสื่อสารทั้ง
แบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ โดยการสื่อสารแบบเป็นทางการที่ส่งผลให้เกิดความส าเร็จ
ทางการสื่อสารเป็นอย่างดี คือการสื่อสารระดับบนลงล่าง ผ่านการสั่งการจากผู้บริหาร การประชุม 
และสื่อประเภทต่างๆ มาสนับสนุนการสื่อสาร ในส่วนของการสื่อสารระดับล่างขึ้นบนและการสื่อสาร
ระดับเดียวกัน เน้นการสื่อสารแบบเผชิญหน้า ซึ่งส่งผลต่อปฏิสัมพันธ์ที่ดี โดยความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง
ผู้บริหารและพนักงาน และพนักงานด้วยกัน ถือเป็นปัจจัยส าคัญต่อการสื่อสาร ส าหรับการสื่อสาร
แบบไม่ เป็นทางการ พบในลักษณะของการประชุมกลุ่ มใหญ่และกลุ่ มย่อย การสนทนา  
การวิพากษ์วิจารณ์ ในด้านกิจกรรมการสื่อสาร ในโครงการ Happy Workplace ซึ่งประกอบด้วย
กิจกรรมผู้บริหารพบพนักงาน โยคะ โต๊ะข่าวบันเทิง และการจัดการขยะ มีการใช้กิจกรรมการสื่อสาร
หลายประเภท ทั้งการประชาสัมพันธ์ การประชุม เครือข่ายการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องมือ
สื่อสารอ่ืนๆ สื่อบุคคล โดยกิจกรรมการสื่อสารที่ส่งผลส าเร็จต่อการสื่อสาร คือ การสั่งการจาก
ผู้บริหาร นอกจากนี้ ยังพิจารณากิจกรรมการสื่อสารร่วมกับบริบททางการสื่อสารที่มีทั้งด้านเนื้อหาใน
การสื่อสาร วิธีการติดต่อสื่อสาร ระดับของการสื่อสาร ความส าเร็จในการสื่อสาร และบุคคลที่ติดต่อ
ด้วย ซึ่งไม่พบการสื่อสารกับคนภายนอก เนื่องจากเป็นการสื่อสารภายในองค์การเท่านั้น ส าหรับ  
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ในส่วนของประสิทธิผลทางการสื่อสาร แม้ไม่มีระบบการประเมินผลการสื่อสารภายในองค์การ  
ที่ชัดเจน แต่กลับปรากฏระดับความส าเร็จและประสิทธิผลของการสื่อสาร แยกประเด็นระหว่าง
ประสิทธิผลของกิจกรรมการสื่อสารซึ่งอยู่ในระดับการมีส่วนร่วม และประสิทธิผลของเนื้อหาในการ
สื่อสารที่อยู่ในระดับการสนับสนุน มีพนักงานบางส่วนที่ไม่ได้บรรลุวัตถุประสงค์ในเนื้อหาและข้อมูล 
เนื่องจากมีแนวความคิดเป็นของตัวเอง ยากต่อการปรับเปลี่ยนทัศนคติ 
 เชริษา ดีสมบูรณ์ (2555) ศึกษาเรื่องการจัดการทางการสื่อสารภายในองค์กร 
กรณีศึกษา ศูนย์กระจายสินค้าบางปะอิน บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด โดยเน้นการศึกษา
การจัดการภายในองค์กรและการจัดการทางการสื่อสารภายในองค์กร รวมถึงปัญหาและอุปสรรค
ทางการจัดการสื่อสารภายในองค์การ โดยศึกษาจากพนักงานระดับบริหาร ตั้งแต่ระดับกลางจนถึง
ระดับสูงที่ปฏิบัติงานประจ าที่ศูนย์กระจายสินค้าบางปะอิน ที่มีบทบาทหน้าที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ
ทางการสื่อสาร โดยอาศัยระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก และการสังเกต
แบบมีส่วนร่วม และผลการศึกษาพบว่า ด้านการจัดการภายในองค์กรนั้น ผู้บริหารศูนย์กระจายสินค้า
บางปะอิน ด าเนินการจัดการภายในองค์กรตามแนวทางการบริหารจัดการธุรกิจด้านศูนย์กระจาย
สินค้าและโลจิสติกส์ โดยมีวัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่ต้องบริหารจัดการให้เกิดความสมดุล ได้แก่  
การบริหารจัดการต้นทุนให้คุ้มค่า การบริหารจัดการเวลา เพ่ือให้สามารถตอบสนองความพึงพอใจของ
ลูกค้าได้สูงสุด รวมถึงการบริหารจัดการพฤติกรรมบุคลากรในองค์กรให้เป็นไปตามแนวคิดที่ต้องการ
ให้พนังานมีการท างานเป็นทีมเวิร์ค และเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานกับส่วนต่างๆ ภายใน
องค์กร โดยใช้การด าเนินงานที่สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งหมดห้าข้อ ได้แก่ การบริหารจัดการ
โครงสร้างพ้ืนฐาน การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดโครงสร้างองค์กร การบริหาร
จัดการบุคลากร และระบบประกันคุณภาพและตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานมาเป็นตัวขับเคลื่อนให้องค์กร
บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ และผู้บริหารยังได้น าการสื่อสารมาเป็นเครื่องมือในการบริหาร
จัดการภายในองค์กรให้การด าเนินงานภายในบรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กร ทั้งทางธุรกิจ และ
บุคลากร โดยมีความสอดคล้องเอ้ือต่อการท างานซึ่งกันและกัน โดยการออกแบบโครงสร้างการสื่อสาร
ภายในองค์กรเป็นแบบสองทาง และแนวดิ่ง พร้อมกับการสนับสนุนการสื่อสารจากล่างขึ้นบน  
ทางกายภาพใช้สื่ออวจนภาษา เพื่อสร้างบรรยากาศทางการสื่อสาร การบริหารจัดการข้อมูลในองค์กร 
และวิธีการสื่อสารของผู้บริหาร ครอบคลุมการเลือกรูปแบบการสื่อสาร ช่องทางการสื่อสาร รวมถึง
การเลือกใช้เครื่องมือหรือสื่อทางการติดต่อสื่อสารที่มีความสัมพันธ์สอดคล้องกันทั้งระบบ ซึ่งปัญหา
และอุปสรรคในการสื่อสารภายในองค์กร ที่ส่งผลให้การสื่อสารไม่ประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์
ทางการสื่อสาร จากมุมมองและทัศนะของผู้บริหารพบว่า การขาดบุคลากรหรือหน่วยงานที่ท าหน้าที่
เกี่ยวกับการสื่อสารภายในองค์กรโดยตรง ความต่อเนื่องของกิจกรรมทางการสื่อสาร และ 
การประเมินผลการจัดการทางการสื่อสาร ท าให้การสื่อสารไม่สบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์  
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ด้วยภาระหน้าที่ของฝ่ายบริหารที่ต้องรับผิดชอบงานต่างๆ มากมาย ท าให้การจัดการทางการสื่อสาร
จากผู้บริหารเพียงอย่างเดียว อาจไม่ต่อเนื่องและไม่ทั่วถึง โดยเฉพาะพนักงานระดับปฏิบัติการ ดังนั้น 
องค์กรจึงควรมีหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบด้านการจัดการทางสื่อสารภายในองค์กรโดยเฉพาะ เพ่ือ
สนับสนุนผลักดันแผนการจัดการทางการสื่อสารภายในองค์กรของฝ่ายบริหารควบคู่ต่อเนื่องไปด้วย  
 อภิษฎา วัฒนะเสวี (2557) ศึกษารูปแบบการสื่อสารและปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อ
ประสิทธิภาพของการสื่อสารภายในองค์กร : กรณีศึกษา บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ 
จ ากัด โดยมีวัตถุประสงค์ในการศึกษาความแตกต่างกันของลักษณะประชากรศาสตร์ ที่มีผลต่อประ
สิทธิภาพของการสื่อสารภายในองค์กรของบริษัทฯ และเพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ของรูปแบบการ
สื่อสารภายในองค์กร และปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อการสื่อสารภายในองค์กรที่มีต่อประสิทธิภาพของการ
สื่อสารภายในองค์กรของบริษัทฯ โดยใช้แบบสอบถามเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวแทนของพนักงาน
ประจ าของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จ ากัด ในทุกส่วนงาน จ านวน 134 คน         
ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุ 31-35 ปี การศึกษาระดับปริญญาตรี มี
สถานภาพสมรสหรืออยู่ด้วยกัน มีอายุงานน้อยกว่า 1 ปี มีต าแหน่งงานในระดับปฏิบัติการ ผลการ
ทดสอบสมมติฐาน พบว่า ระดับการศึกษา อายุการท างานในบริษัทฯ และระดับต าแหน่งงานที่
แตกต่างกัน มีผลต่อประสิทธิภาพของการสื่อสารภายในองค์กรของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
ไทยพาณิชย์ จ ากัด แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แต่เพศ อายุ และสถานภาพ
สมรสไม่มีผล รูปแบบการสื่อสารภายในองค์กรแบบแนวนอนหรือแนวราบ แบบไม่เป็นทางการ และ
ความปลอดภัยในการสื่อสารมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพของการสื่อสารภายในองค์กรของบริษัทฯ 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แต่รูปแบบการสื่อสารภายในองค์กรจากระดับบนลงสู่ระดับ
ล่าง จากระดับล่างขึ้นสู่ระดับบน ปัจจัยด้านการบังคับบัญชา ด้านสัมพันธภาพระหว่างบุคคล และ
ด้านสภาพการปฏิบัติงาน ไม่มีความสัมพันธ์   
 ปัทมา สมพรชัยกิจ (2556) ศึกษาเรื่องการสื่อสารภายในองค์การของส านักเทศกิจ 
กรุงเทพมหานคร เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้การสัมภาษณ์แบบเจาะลึกระดับผู้บริหาร 1 ท่าน  
และการสนทนากลุ่มกับระดับผู้ปฏิบัติงาน 5 กลุ่ม กลุ่มละ 8 ท่าน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการ
สื่อสารภายในองค์การ และศึกษาถึงปัญหาและอุปสรรคในการสื่อสารภายในองค์การของส านักเทศกิจ 
กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า การสื่อสารของผู้บริหารส านักเทศกิจ เป็นการสื่อสารแบบเป็น
ทางการ ในรูปแบบการสื่อสารจากบนลงล่าง คือ จากผู้บังคับบัญชาไปสู่ผู้ใต้บังคับบัญชา เพ่ือถ่ายทอด
นโยบาย และแนวทางการปฏิบัติงาน โดยใช้ช่องทางการสื่อสารในรูปแบบของหนังสือสั่งการ 
หนังสือเวียน การประชุม การปิดประกาศ การใช้วิทยุสื่อสาร และเสียงตามสาย และมีการสื่อสารแบบ
ไม่เป็นทางการ โดยสื่อสารด้วยวาจากับผู้ปฏิบัติงานโดยตรง ใช้โปรแกรมแชทไลน์ หรือ เฟสบุค  
ในเรื่องการสั่งการมอบหมายหน้าที่ โดยที่ผู้ใต้บังคับบัญชาสามารถรายงานผลการด าเนินงานกลับไป
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ยังผู้บังคับบัญชาได้ ถือเป็นการสื่อสารแบบสองทาง ส่วนปัญหาและอุปสรรค พบว่า ผู้บริหารไม่เห็นว่า
มีปัญหาในการสื่อสารไปยังผู้ใต้บังคับบัญชาในเรื่องเกี่ยวกับนโยบาย หน้าที่ที่มอบหมาย เพราะใช้ 
การสื่อสารทุกทิศทาง และยังเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานแสดงความคิดเห็นรวมไปถึงการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลข่าวสาร ในส่วนของผู้ปฏิบัติงาน ใช้การสื่อสารแบบเป็นทางการ ในรูปแบบการสื่อสารจากบน
ลงล่าง เกี่ยวกับนโยบาย แนงทางการปฏิบัติ ข่าวสารอบรม สัมมนา ส่วนใหญ่เป็นการสื่อสารแบบ
หนังสือเวียน การประชุม การปิดประกาศ และการเข้าแถวหน้าเสาธง ส่วนการสื่อสารแบบไม่เป็น
ทางการ ใช้การสื่อสารด้วยโปรแกรมแชทไลน์ หรือเฟสบุค ในเรื่องการรายงานผลการด าเนินงาน  
ที่ได้รับมอบหมาย จัดเป็นการสื่อสารแบบสองทิศทาง ในรูปแบบการสื่อสารจากล่างสู่บน นอกจากนี้ 
มีการใช้การสื่อสารในทิศทางแบบข้ามสายงานหรือแบบไขว้ เพื่อสื่อสารระหว่างผู้ปฏิบัติงานคนละกอง 
ในลักษณะของการประสานงานกับประเด็นที่เกี่ยวข้อง และการสื่อสารแนวราบ ระหว่างผู้ปฏิบัติงาน
ในแต่ละกอง โดยใช้รูปแบบการสื่อสารที่เป็นทางการ ได้แก่ หนังสือตอบโต้ การประชุม และ 
การสื่อสารแบบไม่เป็นทางการ ได้แก่ การสื่อสารด้วยวาจา และไลน์ รวมไปถึงการสร้างความสัมพันธ์
อันดีซึ่งกันและกัน ส่วนปัญหาและอุปสรรคในส่วนของผู้ปฏิบัติงาน พบว่า ช่องทางการสื่อสารไม่เพียง 
และไม่หลากหลาย ส่วนใหญ่รับทราบจากหนังสือเวียนในลักษณะของการลงชื่อรับทราบ โดยไม่ได้ 
มีการส าเนาเอกสารให้ ท าให้เป็นการสื่อสารทางเดียว ในทิศทางการสื่อสารแบบบนลงล่าง 
 นอกเหนือจากนั้นยังมีการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวกับการสื่อสารระหว่างผู้บริหารและ
บุคลากรภายในองค์การ รวมไปถึง งานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องของบุคลากรเจนเนอเรชั่น วาย   
 อุรัชษฎา ขุนข า (2557) ศึกษาการสื่อสารของผู้บริหารที่อายุน้อยกว่าผู้บังคับบัญชา 
เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษากระบวนการ
บริหารงานของผู้บริหารที่อายุน้อยเพ่ือควบคุมผู้ใต้บังคับบัญชาที่อายุมากกว่า และ ศึกษาวิธีการ
สื่อสารของผู้บริหารที่อายุน้อยให้ผู้ใต้บังคับบัญชาที่อายุมากกว่ารับฟัง ผลการศึกษาพบว่า ผู้บริหาร  
ที่อายุน้อยกว่าผู้ใต้บังคับบัญชาในหน่วยงานของภาครัฐมีรูปแบบการบริหารงานที่แตกต่าง คือ  
จะมีความเป็นทางการมากกว่าผู้บริหารที่อายุน้อยกว่าผู้ใต้บังคับบัญชาหน่วยงานภาคเอกชน และ
ผู้บริหารที่อายุน้อยกว่าผู้ใต้บังคับบัญชาที่เป็นเจ้าของธุรกิจ การท างานจะมีกรอบและระเบียบแบบ
แผนมากกว่า ในขณะที่ผู้บริหารที่อายุน้อยกว่าผู้ใต้บังคับบัญชาหน่วยงานภาคเอกชน และผู้บริหาร  
ที่อายุน้อยกว่าผู้ใต้บังคับบัญชาจะมีความยืดหยุ่น และสามารถท างานได้นอกกรอบมากกว่า ในส่วน
ของกระบวนการบริหารงานที่เหมือนกันของผู้บริหารที่อายุน้อยกว่าผู้ใต้บังคับบัญชาหน่วยงาน
ภาครัฐบาล ผู้บริหารที่อายุน้อยกว่าผู้ใต้บังคับบัญชาหน่วยงานภาคเอกชนและผู้บริหารที่อายุน้อยกว่า
ผู้ใต้บังคับบัญชาที่เป็นเจ้าของธุรกิจ คือ ให้ความส าคัญกับการวางแผนงานการท างานเป็นทีม และ
การเปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชาที่อายุมากกว่าแสดงความคิดเห็นโดยไม่เอาความคิดของตัวเองเป็น
ใหญ่อยู่ฝ่ายเดียว นอกจากนี้ผู้บริหารที่อายุน้อยกว่าผู้ใต้บังคับบัญชาหน่วยงานภาครัฐบาล มีวิธีการท า
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ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาที่อายุมากกว่ายอมรับโดยการแสดงความสามารถให้เป็นที่ประจักษ์ รวมถึงใช้ความ
อ่อนน้อมให้เกียรติผู้ใต้บังคับบัญชาที่อายุมากกว่า และกล่าวทักทานด้วยการสวัสดี แต่มีการเว้น
ระยะห่างด้วยการไม่ได้ยกมือไหว้ แค่ทักทายด้วยวาจาและรอยยิ้มเท่านั้น ด้านผู้บริหารที่อายุน้อยกว่า
ผู้ใต้บังคับบัญชาหน่วยงานภาคเอกชน มีวิธรการท าให้ผู้ใต้บังคับบัญชายอมรับโดยการพิสูจน์ตัวเอง
ด้วยการแสดงความสามารถให้ผู้ใต้บังคับบัญชายอมรับ และให้ความสนิทสนม โดยการไปทานข้าว
ด้วย แต่จะไม่พุดคุยเรื่องราวส่วนตัวด้วยมากจนเกินไป เพราะต้องการรักษาระยะห่างของความเป็น
ผู้บริหารกับผู้ใต้บังคับบัญชา ส่วนผู้บริหารที่อายุน้อยกว่าผู้ใต้บังคับบัญชาที่เป็นเจ้าของธุรกิจมีวิธีการ
ท าให้ผู้ใต้บังคับบัญชาที่อายุมากกว่ายอมรับ โดยการแสดงความสามารถ และเข้าไปให้ความสนิทสนม
กับผู้ใต้บังคับบัญชาที่อายุมากกว่าระดับปานกลาง และในบางโอกาสยังแสดงอาการถือตัว เช่น การไม่
ร่วมทานข้าวกลางวันกับผู้ใต้บังคับบัญชาที่อายุมากกว่าหากเป็นวันท างานทั่วไป แต่จะร่วมโต๊ะทาน
ข้าวด้วยเนื่องในโอกาสพิเศษ เช่น มีงานสังสรรค์ขององค์กร  ส่วนวิธีการสื่อสารของผู้บริหารอายุน้อย
ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาที่อายุมากกว่ารับฟัง มีความแตกต่างส าหรับผู้บริหารอายุน้อยกว่าผู้ใต้บังคับบัญชา
หน่วยงานภาครัฐบาล คือ จะเน้นความเป็นทางการมากกว่าผู้บริหารอายุน้อยกว่าผู้ใต้บังคับบัญชา
หน่วยงานอ่ืนๆ คือ การสื่อสารเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างเป็นทางการผ่านเอกสาร ส่วนผู้บริหารที่อายุ
น้อยกว่าผู้ใต้บังคับบัญชาหน่วยงานภาคเอกชน และผู้บริหารที่อายุน้อยกว่าผู้ใต้บังคับบัญชาที่เป็น
เจ้าของธุรกิจ จะไม่มีระเบียบแบบแผนมาตีกรอบ ท าให้เปิดกว้างในวิธีการสื่อสารกับผู้ใต้บังคับบัญชา
ที่อายุมากกว่า แต่วิธีการที่ให้ความส าคัญมากที่สุด คือ การสื่อสารแบบเห็นหน้า ในเรื่องของระดับ
ภาษา ผู้บริหารที่อายุน้อยกว่าผู้ใต้บังคับบัญชาหน่วยงานภาครัฐบาล จะเลือกใช้ภาษาระดับภาษากึ่ง
ทางการหากสั่งงานแบบเห็นหน้า แต่ผู้บริหารที่อายุน้อยกว่าผู้ใต้บังคับบัญชาหน่วยงานภาคเอกชน 
และผู้บริหารที่อายุน้อยกว่าผู้ใต้บังคับบัญชาที่เป็นเจ้าของธุรกิจจะใช้ระดับภาษาในการสั่งงานแบบไม่
เป็นทางการ  
 อัจจิมา บ าเพ็ญบุญ (2559) ศึกษาหัวข้อปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ของพนักงานกลุ่มเจนเนอเรชั่น วาย ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของ
พนักงานกลุ่มเจนเนอเรชั่น วาย เพ่ือเป็นแนวทางให้กับผู้บริหารและฝ่ายทรัพยากรบุคคลน าไป
วางแผนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์กลุ่มเจนเนอเรชั่นวาย โดยผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง สถานภาพโสด การศึกษาระดับปริญญาตรี  รายได้   
10,001– 20,000 บาท มีประสบการณ์ท างาน 2-5 ปี มีความพึงพอใจระดับมากในปัจจัยวัฒนธรรม 
และบรรยากาศในการท างาน และปัจจัยโอกาสความก้าวหน้า ในขณะที่ ปัจจัยค่าตอบแทน สวัสดิการ
และผลประโยชน์ ปัจจัยความสมดุลชีวิตอยู่ในระดับปานกลาง และพบว่า เพศที่ต่างไม่มีความสัมพันธ์
กับความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของพนักงานกลุ่มเจนเนอเรชั่น วาย แต่สถานภาพ การศึกษา 
รายได้ และประสบการณ์ท างานที่ต่างกัน มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจต่อการปฎิบัติงานของ



Ref. code: 25595807011209TBZ

39 
 

พนักงานกลุ่มเจนเนอรั่น วาย ส่วนผลการทดสอบสมมติฐานด้วยค่าสหสัมพันธ์ที่ระดับนัยส าคัญ 0.01 
พบว่า ปัจจัยที่สัมพันธ์กับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานกลุ่มเจนเนอเรชั่นวาย คือ 
ปัจจัยโอกาสความก้าวหน้า ซึ่งมีความสัมพันธ์ในระดับสูง และปัจจัยที่สัมพันธ์กับความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานกลุ่มเจนเนอเรชั่น วาย น้อยที่สุด คือ ปัจจัยความสมดุลในชีวิตท างาน และ
ชีวิตส่วนตัว ซึ่งมีความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง 
 ราตรี แสงจันทร์ (2558) ศึกษาเรื่อง การบริหารทรัพยากรมนุษย์ เพ่ือส่งเสริมให้
พนักงานเจนเนอเรชั่น วาย เกิดความมุ่งมั่นและพลังขับเคลื่อนในการท างาน และรักษาคนเก่งให้อยู่
กับองค์กร มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ท าให้เกิดความมุ่งมั่นและพลังขับเคลื่อนการท างานของ
พนักงานเจนเนอเรชั่น วาย รวมถึงปัจจัยในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ที่ส่งเสริมให้พนักงาน  
เจนเนอเรชั่น วาย มีความมุ่งม่ันและพลังขับเคลื่อนในการท างาน ผลการศึกษาพบว่า 6 ปัจจัย ที่ท าให้
เกิดความมุ่งมั่นและพลังขับเคลื่อนในการท างาน ได้แก่ คุณค่าของผลงาน มอบหมายงานที่แปลกใหม่  
ท้าทาย ความไว้วางใจจากผู้บังคับบัญชา ภาพลักษณ์ขององค์กร ความเชื่อม่ันในตน และความสัมพันธ์
ภายในหน่วยงาน ส าหรับการค้นหาปัจจัยในงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ พบว่ามี 4 ปัจจัย ที่ส่งเสริม
ให้พนักงานเจนเนอเรชั่นวาย เกิดความมุ่งมั่นและพลังขับเคลื่อนในการท างาน ได้แก่ กิจกรรมสร้าง
ความสัมพันธ์ ค่าตอบแทนที่เหมาะสม นโยบายส่งเสริมการพัฒนาตนเอง และการแข่งขันสร้างผลงาน 
ซึ่งสอดคล้องตามวิสัยทัศน์ที่องค์กรที่ศึกษา  
 ชานนท์ ศิริธร (2554) ศึกษาหัวข้อการเปิดรับสื่อและการยอมรับนวัตกรรมของผู้บริโภค
เจนเนอเรชั่นเอ็กซ์ และเจนเนอเรชั่น วาย โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบการเปิดรับสื่อ
ระหว่างผู้บริโภคเจนเนอเรชั่น เอ็กซ์ และผู้บริโภคเจนเนอเรชั่น วาย  เพ่ือเปรียบเทียบการยอมรับ
นวัตกรรมระหว่างผู้บริโภคเจนเนอเรชั่น เอ็กซ์กับเจนเนอเรชั่น วาย และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวแปรด้านการเป็นเจ้าของนวัตกรรม การยอมรับนวัตกรรม และความสนใจนวัตกรรมส่วนบุคคล  
ผลการศึกษาพบว่า ผู้บริโภคเจนเนอเรชั่นวาย เปิดรับสื่อมากกว่าผู้บริโภคเจนเนอเรชั่น เอ็กซ์ อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ ยกเว้นด้านความถี่ในการเปิดรับสื่อประเภทโทรทัศน์ ผู้บริโภคเจนเนอเรชั่น วาย  
มีการเป็นเจ้าของนวัตกรรม การยอมรับนวัตกรรม และความสนใจนวัตกรรมส่วนบุคคลมากกว่าเจน
เนอเรชั่นเอ็กซ์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ยกเว้นในสินค้าที่ให้ความส าคัญกับด้านประโยชน์ใช้สอยบาง
ประเภท นวัตกรรมเทคโนโลยีการสื่อสารที่ผู้บริโภคเจนเนอเรชั่นเอ็กซ์ และเจนเนอเรชั่น วายใช้งาน
มากที่สุด คือ สื่อสังคม และโปรแกรมสนทนา  ตัวแปรด้านการเป็นเจ้าของนวัตกรรม การยอมรับ
นวัตกรรม และความสนใจนวัตกรรมส่วนบุคคล มีความสัมพันธ์กันในเชิงบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
ผู้บริโภคเพศชายและหญิงในเจนเนอเรชั่น เอ็กซ์ และ วาย มีการเปิดรับสื่อ การเป็นเจ้าของนวัตกรรม 
การยอมรับนวัตกรรม และความสนใจนวัตกรรมส่วนบุคคล แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 
กลุ่มตัวอย่างในเจนเนอเรชั่นเอ็กซ์ และวาย ที่มีรายได้ต่ า มีการเปิดรับสื่อมากกว่า กลุ่มตัวอย่าง  
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ที่มีรายได้สูงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ และกลุ่มตัวอย่างในเจนเนอเรชั่น เอ็กซ์ และวาย ที่มีรายได้
แตกต่างกัน มีค่าเฉลี่ยการเป็นเจ้าของนวัตกรรม การยอมรับนวัตกรรมเทคโนโลยีการสื่อสาร และ
ความสนใจนวัตกรรมส่วนบุคคล แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 
 ตามวัตถุประสงค์การศึกษาได้มีการศึกษาเรื่องการสร้างการยอมรับของผู้บริหารจาก
บุคลากรภายในองค์การ จึงมีการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการยอมรับผู้บริหารในบริบทต่างๆ ดังนี้ 
 จิตราภา ยศวัฒนะ (2541) ศึกษาหัวข้อการยอมรับบทบาทสตรีในการเป็นผู้น าทางการ
บริหารของพนักงานบริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการยอมรับบทบาท
การบริหารของสตรีของพนักงานบริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
ลักษณะพ้ืนฐานและการรับรู้ข่าวสารกับการยอมรับผู้บริหารสตรี และปัญหาและอุปสรรคของผู้น า
สตรีในการบริหาร ผลการศึกษาพบว่า พนักงานยอมรับว่าสตรีผู้น าควรมีอายุ 36 ปีขึ้นไป เพราะอายุ
จะบ่งบอกถึงประสบการณ์และความมั่นคงทางอารมณ์ และมีผลวิจัยบางส่วนที่บอกว่าอายุไม่ใช่ปัจจัย
ส าคัญ แต่ความรู้ความสามารถจะสร้างการยอมรับได้ แต่ควรมีอายุงาน 11 ปีขึ้นไป และมีการศึกษา
ระดับปริญญาตรี ส่วนการยอมรับด้านบทบาทและสถานภาพสตรี พนักงานยอมรับว่าผู้น าเป็นเพศใด 
ก็ได้ที่มีความรู้ ความสามารถ และการศึกษาท าให้สตรีมีความรู้ความสามารถในการบริหารมากขึ้น  
ในด้านคุณสมบัติของสตรีในการเป็นผู้น า ยอมรับว่าสตรีผู้น าควรมีมนุษยสัมพันธ์สูงและควรหมั่น
ศึกษาหาความรู้และปรับปรุงตนเองให้ทันสมัยอยู่เสมอ ในด้านลักษณะผู้น าสตรีมีการยอมรับว่า  
สตรีผู้น าควรบริหารงานโดยมีการก าหนดแผนงาน ลักษณะงาน ขอบข่ายงาน ขั้นตอนและระยะเวลา
ในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน และควรจะแสดงความยินดีให้ก าลังใจผู้ใต้บังคับบัญชาที่จะประสบ
ความส าเร็จในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย ในด้านปัญหาในการเป็นผู้น า พนักงานไม่ยอมรับว่า
สตรีไม่ยึดมั่นในอาชีพของตน ไม่มีความมั่นใจในตนเองและสนใจแต่การบ้านการเรือนไม่สนใจ  
ความมีอ านาจ  ด้านปัญหาและอุปสรรคของผู้น าสตรีในการบริหาร พนักงานยอมรับว่า สตรีผู้น า  
มีทักษะด้านการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าปานกลาง โดยมีข้อจ ากัดในการเป็นผู้น าสตรี  คือ อารมณ์  
การตัดสินใจ ความล าเอียงและครอบครัว อย่างไรก็ตามพนักงานยอมรับว่าสตรีผู้น ามีทักษะด้าน
มนุษยสัมพันธ์และด้านการกระตุ้นและจูงใจสูง 
 สุภาภรณ์ รุ่งเรือง (2553) ศึกษาเรื่องการยอมรับของผู้ใต้บังคับบัญชาต่อบทบาท 
การบังคับบัญชา และพฤติกรรมผู้น าทางการบริหารของข้าราชการต ารวจ ต าแหน่งผู้ก ากับการ สังกัด
งานยุทธศาสตร์ต ารวจ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับการยอมรับของผู้ใต้บังคับบัญชาต่อบทบาท  
การบังคับบัญชาและพฤติกรรมผู้น าทางการบริหารของข้าราชการต ารวจ ต าแหน่งผู้ก ากับการ สังกัด
ส านักงานยุทธศาสตร์ต ารวจ โดยรวม และรายด้าน เพ่ือศึกษาระดับการยอมรับของผู้ใต้บังคับบัญชา 
ต่อบทบาทการบังคับบัญชา และพฤติกรรมผู้น าทางการบริหารของข้าราชการต ารวจ ต าแหน่งผู้ก ากับ
การ สังกัดส านักงานยุทธศาสตร์ต ารวจ จ าแนกตามเพศ สถานภาพ และระดับการศึกษา และ  
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เพ่ือศึกษาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ใต้บังคับบัญชาเกี่ยวกับบทบาทการบังคับบัญชา และ 
พฤติกรรมผู้น าทางการบริหารของข้าราชการต ารวต ต าแหน่งผู้ก ากับการ สังกัดส านักงานยุทธศาสตร์
ต ารวจ ผลการศึกษาพบว่า การยอมรับของผู้ใต้บังคับบัญชาต่อบทบาทการบังคับบัญชาและพฤติกรรม
ผู้น าทางการบริหารของข้าราชการต ารวจ ต าแหน่งผู้ก ากับการ สังกัดส านักงานยุทธศาสตร์ต ารวจ 
โดยรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อจ าแนกเป็นรายด้านพบว่า ด้านการยอมรับพฤติกรรมผู้น าทาง  
การบริหาร ต าแหน่งผู้ก ากับการ อยู่ในระดับมาก ส่วนด้านการยอมรับบทบาทการบังคับบัญชา 
ต าแหน่งผู้ก ากับการ อยู่ในระดับปานกลาง การยอมรับของผู้ใต้บังคับบัญชาต่อบทบาทการบังคับ
บัญชาและพฤติกรรมผู้น าทางการบริหารของข้าราชการต ารวจ ต าแหน่งผู้ก ากับการ สังกัดส านักงาน
ยุทธศาสตร์ต ารวจ จ าแนกตามเพศ พบว่า ผู้ใต้บังคับบัญชาทั้งเพศหญิงและชายให้การยอมรับโดยอยู่
ในระดับมาก จ าแนกตามสถานภาพพบว่า ผู้ใต้บังคับบัญชาที่มีสถานภาพสมรส หย่าร้าง/แยกกันอยู่ 
และจ าแนกตามระดับการศึกษา พบว่า ผู้ใต้บังคับบัญชาทุกระดับการศึกษาให้การยอมรับโดยรวมอยู่
ในระดับมาก และจ าแนกตามสถานภาพ ผู้ใต้บังคับบัญชาที่มีสถานภาพโสด ให้การยอมรับโดยรวมอยู่
ในระดับปานกลาง ข้อคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชาเกี่ยวกับบทบาทการบังคับบัญชาและพฤติกรรม
ผู้น าทางการบริหารของข้าราชการต ารวจ ต าแหน่งผู้ก ากับการ สังกัดส านักงานยุทธศาสตร์ต ารวจ 
พบว่า ด้านการยอมรับบทบาทการบังคับบัญชา ต าแหน่ง ผู้ก ากับการเป็นต าแหน่งบริหารจ าเป็นต้อง
เป็นผู้ที่มีประสบการณ์และมีความเข้าใจในหน่วยงานนั้นๆ หากมีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคล ควร
พิจารณาจากบุคลากภายในหน่วยงานก่อน จะท าให้ผู้บังคับบัญชาที่ได้รับการแต่งตั้งสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และด้านการยอมรับพฤติกรรมผู้น าทางการบริหารต าแหน่งผู้ก ากับ
การนั้น ผู้ก ากับการต้องประพฤติจนให้เป็นตัวอย่าง และแบบอย่างที่ดีต่อผู้ ใต้บังคับบัญชา มีความ
เสียสละ เพ่ือให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับบทบาท
การบังคับบัญชาและพฤติกรรมผู้น าทางการบริหารของข้าราชการต ารวจ ต าแหน่งผู้ก ากับการสังกัด
ส านักงานยุทธศาสตร์ต ารวจ ในด้านการยอมรับบทบาทการบังคับบัญชา ต าแหน่งผู้ก ากับการ  
ควรที่จะรับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานใกล้เคียง ผู้บังคับบัญชา ให้โอกาสผู้ใต้บังคับบัญชาได้มีส่วน
ร่วมในการแสดงความรู้ ความสามารถที่มีอยู่ในการปฏิบัติงานและด้านการยอมรับพฤติกรรมผู้น า
ทางการบริหารต าแหน่งผู้ก ากับการ ควรเป็นผู้ตรงต่อเวลา เพ่ือเป็นตัวอย่างที่ดี ใฝ่หาความรู้อยู่เสมอ 
ยึดถือประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก 
 สุปรียา เอ่ียมวิวัฒนากูล (2555) ศึกษาเรื่องการยอมรับผู้น าสตรีของชุมชนในการด าเนิน
นโยบายท้องถิ่นในเขตเทศบาลนครภูเก็ต มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาเพ่ือ ศึกษาระดับการยอมรับผู้น า
สตรีของชุมชนในการด าเนินนโยบายท้องถิ่นในเขตเทศบาลนครภูเก็ต ศึกษาเปรียบเทียบการยอมรับ
ผู้น าสตรีของชุมชนในการด าเนินนโยบายท้องถิ่นในเขตเทศบาลนครภูเก็ตจ าแนกตามลักษณะส่วน
บุคคล ศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยสภาพแวดล้อมและการยอมรับผู้น าสตรีของชุมชนใน  
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การด าเนินนโยบายท้องถิ่นในเขตเทศบาลนครภูเก็ต พบว่าโดยรวมอยู่ในระดับสูง เมื่อพิจารณา 
เป็นรายด้าน เรียงล าดับค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการศึกษา ด้านสังคมและวัฒนธรรม ด้านสิ่งแวดล้อม 
ด้านการเมืองการบริหาร ด้านคุณภาพชีวิต และด้านเศรษฐกิจ ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า  
ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ สถานภาพสมรส 0 0.05 ปัจจัยสภาพแวดล้อม ได้แก่ ด้านประสบการณ์ 
ด้านการติดต่อสัมพันธ์กับผู้อ่ืน ด้านองค์ประกอบทางสถาบันสังคมและการยอมรับผู้น าสตรีในการ
ด าเนินนโยบายท้องถิ่น มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  
 ชลทิพย์ อัศวกาญจน์ (2546) ศึกษาสถานภาพการยอมรับในบทบาทการท างานของ
ผู้บังคับบัญชาที่มีอาวุโสน้อยกว่าผู้ใต้บังคับบัญชา กลยุทธ์ทางการสื่อสารที่สร้างการยอมรับตลอดจน
ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับผู้บังคับบัญชาที่มีอาวุโสน้อยกว่าในองค์กรไทย ผู้วิจัยเก็บข้อมูลโดยใช้
แบบสอบถามและการสัมภาษณ์ผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาจ านวนทั้งสิ้น 247 คน ผลการวิจัย
พบว่า ผู้ปฏิบัติงานในองค์การให้การยอมรับผู้บังคับบัญชาที่มีอาวุโสน้อย โดยให้ความส าคัญต่อ
ความสามารถและวิสัยทัศน์ในการท างานมากกว่าด้านอ่ืนๆ การใช้กลยุทธ์การสื่อสารของ
ผู้บังคับบัญชาที่สามารถสร้างการยอมรับจากผู้ใต้บังคับบัญชาที่มีอาวุโสมากกว่าใน 9 สถานการณ์การ
ท างาน คือ การสั่งงาน เช่น สั่งงานด้วยความเป็นกันเอง ไม่แสดงท่าทีในการสั่งการมากนัก การให้
ข้อมูลงาน เช่น ชี้แจ้งอย่างละเอียดและขั้นตอนในการท างาน การให้ค าปรึกษา เช่น เปิดโอกาสให้
ลูกน้องสามารถปรึกษาได้ตลอดเวลา การสอนงาน เช่น ท าให้ดูเป็นตัวอย่าง การติดตามงาน เช่น  
ใช้ค าพูดสุภาพให้เกียรติ รักษาน้ าใจ การจูงใจในการท างาน เช่น ขอความเห็นของงานที่จะท าเพ่ือให้
ลูกน้องมีส่วนร่วมในงานร่วมกัน การประเมินผลทางบวก เช่น ชมเมื่องานส าเร็จทันที การประเมินผล
ทางลบ เช่น เรียกคุยเป็นการส่วนตัวไม่ต าหนิต่อหน้าผู้อ่ืน และการน าประชุม เช่น เปิดโอกาสให้
ผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมกัน ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับผู้บังคับบัญชา  
ที่มีอาวุโสน้อย ได้แก่ บุคลิกภาพ และภาวะผู้น า 
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บทที่ 3 
ระเบียบวิธีการศึกษา 

 
 การศึกษา เรื่อง “การจัดการทางการสื่อสารของผู้บริหาร เจนเนอเรชั่น วาย เพ่ือสร้าง
การยอมรับจากบุคลากรภายในองค์การ” เป็นการศึกษาในรูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) เพ่ือศึกษาท าความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการสื่อสารภายในองค์การของผู้บริหาร  
เจนเนอเรชั่น วาย ว่าเป็นอย่างไร และปัจจัยทางการสื่อสารที่มีผลต่อการยอมรับจากบุคลากรภายใน
องค์การคืออะไร   โดยใช้การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ( In-Depth Interview) และการสังเกตการณ์
แบบมีส่วนร่วม โดยมีองค์ประกอบในการศึกษา ดังนี้ 
  3.1 สนามวิจัย 
  3.2 แหล่งข้อมูลทีใ่ช้ศึกษา 
  3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  3.4 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
  3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
  3.6 การน าเสนอข้อมูล 
 
3.1 สนามวิจัย   
 
 การศึกษาเรื่อง “การจัดการทางการสื่อสารของผู้บริหาร เจนเนอเรชั่น วาย เพ่ือสร้าง
การยอมรับจากบุคลากรภายในองค์การ” มีสนามวิจัย คือ องค์การที่มีผู้บริหารมีช่วงอายุ 
ใน เจนเนอเรชั่น วาย ตั้งแต่วัยเริ่มท างานจนถึงอายุไม่เกิน 36 ปี โดยผู้ศึกษาได้เลือกศึกษาทั้งหมด  
2 องค์กร คือ 
  3.1 บริษัท ซุปเปอร์ทาโร่ ครีเอทีฟ จ ากัด 
  3.2 บริษัท เซ้นส์ เอนเตอร์เทนเมนท์ จ ากัด 
 เพ่ือหาผลการศึกษาจากวัตถุประสงค์ของการศึกษาที่ได้ตั้งไว้ คือ ศึกษาการจัดระเบียบ
ทางการสื่อสารเพ่ือสร้างการยอมรับของผู้บริหารเจนเนอเรชั่น วาย และ ศึกษากระบวนการจัดการ
ทางการสื่อสารที่มีผลต่อการยอมรับของผู้บริหารเจนเนอเรชั่น วาย จากบุคลากรในองค์การ โดยการ
เข้าสู่สนามวิจัยจะเริ่มจากการตรวจสอบคุณสมบัติว่าเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่ นั่นคือองค์การต้อง  
มีผู้บริหารที่มีช่วงอายุในเจนเนอเรชั่น วาย หลังจากได้องค์การที่ต้องการศึกษาแล้ว จึงต้องสร้าง
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ความสัมพันธ์อันดีกับแหล่งข้อมูลเพ่ือการเก็บข้อมูลที่ราบรื่น และได้รับข้อมูลที่ แท้จริง วิธีการเข้าสู่
สนามวิจัย ผู้ศึกษาใช้การเข้าสู่สนามวิจัยแบบเปิดเผยตัว 
 
3.2 แหล่งข้อมูลที่ใช้ศึกษา 
 
 ในการศึกษานี้ ผู้ศึกษามุ่งที่จะศึกษาเกี่ยวกับการจัดการทางการสื่อสารภายในองค์การ
ของผู้บริหาร เจนเนอเรชั่น วาย ว่ามีการจัดการสื่อสารภายในอย่างไร มีปัจจัยทางการสื่อสารอะไรบ้าง
ที่ท าให้เกิดการยอมรับจากบุคลากรใต้บังคับบัญชา ท าให้สามารถบรรลุเป้าหมายทางการสื่อสาร  
ด้วยการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยได้ก าหนดวิธีการรวบรวมข้อมูลที่สอดคล้องกับ
การศึกษา ด้วยวิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ( In-Depth Interview) ผู้บริหารที่มีช่วงอายุอยู่ 
ใน เจนเนอเรชั่น วาย 2 ท่าน ได้แก่ 
 1. คุณทนงศักดิ์ ชูพงศ์วัฒนา  
     ต าแหน่ง ผู้ก่อตั้ง และManaging Director บริษัท ซุปเปอร์ทาโร่ ครีเอทีฟ จ ากัด 
   เหตุผลที่เลือกเป็นแหล่งข้อมูล 
   เพราะเป็นผู้บริหารสูงสุดของบริษัท ซุปเปอร์ทาโร่ ครีเอทีฟ จ ากัด ที่มีอ านาจ
สูงสุดในการบริหารงานทุกระบบ นอกจากเป็นฝ่ายบริหารแล้ว ยังท าหน้าที่ในฝ่ายปฏิบัติงานเป็นทีม
เดียวกับบุคลากรภายในองค์การในโครงการต่างๆ อีกทั้งยังเป็นผู้บริหารที่มีช่วงอายุอยู่ในเจนเนอเรชั่น 
วาย และมีบุคลากรในบังคับบัญชาเป็นคนเจนเนอเรชั่น เอ็กซ์ และคนเจนเนอเรชั่น วาย  
 2. คุณกรกานต์ แย้มสัตย์ธรรม  
     ต าแหน่ง Head of Digital  บริษัท เซ้นส์  เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จ ากัด  
   เหตุผลที่เลือกเป็นแหล่งข้อมูล 
   ณ ขณะที่ด าเนินการศึกษา คุณกรกานต์ แย้มสัตย์ธรรม เป็นผู้บริหารระดับสูง
ของ บริษัท เซ้นส์ เอนเตอร์เทนเมนท์ จ ากัด ในต าแหน่ง Head of Digital ซึ่งดูแลส่วนงานเกี่ยวกับ
ดิจิตอลทั้งหมด โดยคุณกรกานต์มีอายุเพียง 27 ปีเท่านั้น ซึ่งถือเป็นผู้บริหารที่มีช่วงอายุอยู่ใน  
เจนเนอเรชั่น วาย และมีบุคลากรในการบังคับบัญชา และปฏิบัติงานร่วมกันเป็นคนเจนเนอเรชั่น 
เอ็กซ์ และคนเจนเนอเรชั่น วาย  
 3. การสัมภาษณ์แบบเจาะลึกกับบุคลากรในองค์การที่มีผู้บริหารอยู่ในช่วงอายุ  
เจนเนอเรชั่น วาย ทั้ง 2 บริษัท บริษัทละ 5 คน ที่ไม่อนุญาตให้เปิดเผยชื่อและข้อมูลส่วนตัว ซึ่งจะ  
มีทั้งบุคลากรที่เป็นประชากรทั้งเจนเนอเรชั่น เอ็กซ์ และเจนเนอเรชั่น วาย  เพ่ือให้ได้ข้อมูลครอบคลุม
และครบถ้วนส าหรับประเด็นในการศึกษาครั้งนี้  ซึ่งผู้ศึกษาจะใช้เวลาในการเก็บรวมรวมข้อมูล ตั้งแต่
เดือนพฤษภาคม–กรกฎาคม พ.ศ. 2560 



Ref. code: 25595807011209TBZ

45 
 

3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 
 การศึกษาครั้งนี้ ใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งคนในการวิจัยเชิงคุณภาพนั้นเป็นทั้งหนทาง
และเป้าหมายในการวิจัย ไม่ได้มีสถานะเป็นตัวอย่าง แต่เป็นผู้ ให้ข้อมูล การศึกษาในหัวข้อ  
“การจัดการทางการสื่อสารของผู้บริหาร เจนเนอเรชั่น วาย เพ่ือสร้างการยอมรับจากบุคลากรภายใน
องค์การ” จะเลือกกลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่ไม่ได้ก าหนดจากหลักความน่าจะเป็น ซึ่งผู้ให้ข้อมูลจะเป็นไปตาม
คุณสมบัติที่เป็นเป้าหมายของการศึกษา โดยใช้รูปแบบการคัดเลือกโดยการพิจารณาเปรียบเทียบ 
(Judgmental Sampling) เป็นการคัดเลือกโดยพิจารณาเป้าหมายของการวิจัยเป็นส าคัญ คื อ 
ผู้บริหารที่มีช่วงอายุใน เจนเนอเรชั่น วาย และบุคลากรใต้บังคับบัญชาของผู้บริหารที่มีอยู่ช่วงอายุใน 
เจนเนอเรชั่น วาย และใช้หลักการแปลงตัวแปรด้วยการก าหนดความหมายของตัวแปรด้วยค าถามที่
ต้องการทดสอบไว้ล่วงหน้า ประกอบกับการนิยามความหมายของตัวแปรด้วยค าถามในขณะเก็ บ
ข้อมูล ซึ่งสภาพของข้อมูลอาจเกิดได้ทั้งรูปแบบของวัจนะภาษา และอวจนภาษา 
 การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก จะใช้กับกลุ่มผู้บริหารที่มีช่วงอายุใน เจนเนอเรชั่น วาย และ
บุคลากรที่ปฏิบัติงานใต้บังคับบัญชาของผู้บริหารที่มีช่วงอายุใน เจนเนอเรชั่น วาย เป็นการสัมภาษณ์
แบบกึ่งมาตรฐาน ซึ่งเป็นการผสมผสานระหว่างการสัมภาษณ์แบบมาตรฐานที่มีโครงสร้างของค าถาม
ตามวัตถุประสงค์การศึกษาและการสัมภาษณ์ที่ปราศจากมาตรฐาน ที่จะด าเนินการสัมภาษณ์โดยเสรี
ภายใต้วัตถุประสงค์การศึกษา     
 
3.4 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 
 เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลการศึกษาครั้งนี้ คือ แนวค าถามสัมภาษณ์เจาะลึก   
ซึ่งเป็นแบบสัมภาษณ์ที่ผสมผสานระหว่างแบบสัมภาษณ์ที่ไม่ได้จัดแนวค าถามไว้ล่วงหน้าและแบบ
สัมภาษณ์ท่ีก าหนดแนวค าถามไว้ล่วงหน้าแล้ว โดยใช้ลักษณะการซักถามแบบการแสดงทัศนะโดยเสรี 
โดยเปิดโอกาสให้สามารถตอบค าถามได้อย่างอิสระ ร่วมกับวิธีสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมแบบ
เปิดเผยสถานะของผู้วิจัย เพ่ือให้การศึกษาในครั้งนี้ได้ข้อมูลที่ครอบคลุมทุกประเด็นที่ต้องการศึกษา 
โครงสร้างของแนวค าถามสัมภาษณ์แบบเจาะลึกจึงสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการศึกษา  
โดยการศึกษาในครั้งนี้ ผู้วิจัยเป็นผู้เข้าสนามวิจัยด้วยตนเอง และใช้การจดบันทึก บันทึกเสียงระหว่าง
การสัมภาษณ์ โดยมีแนวค าถาม ดังนี้   
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 3.4.1 แนวค าถามสัมภาษณ์เจาะลึก 
    แนวค าถามสัมภาษณ์เจาะลึก ส าหรับผู้บริหารเจนเนอเรชั่น วาย  
    วัตถุประสงค์ข้อที่  1 เพ่ือศึกษาการจัดระเบียบทางการสื่อสารเพ่ือสร้าง 
การยอมรับของผู้บริหารเจนเนอเรชั่น วาย  
   1. การสื่อสารภายในองค์การของท่าน มีลักษณะ และรูปแบบการสื่อสาร
อย่างไร 
   2. หากเกิดปัญหาจากการสื่อสารภายในองค์การ ท่านมีวิธีการพิจารณา
แนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการสื่อสารอย่าง ไร เช่น มองภาพรวม หรือ พิจารณา 
เฉพาะจุด  
   3. อุปกรณ์ที่ท่านใช้ในการสื่อสารภายในองค์การทุกวันนี้  ได้มีการน า
เทคโนโลยีที่คนเจนเนอเรชั่น วาย นิยมใช้กัน มาใช้ในการสื่อสารภายในองค์การหรือไม่ หากน ามาใช้ 
ใช้อย่างไร และมีความคิดเห็นในการน าเทคโนโลยีการสื่อสารใหม่ๆ มาใช้ในองค์การอย่างไรบ้าง  
   4. ในฐานะที่ท่านเป็นผู้บริหารในเจนเนอเรชั่น วาย การเลือกใช้ภาษาที่ท่าน
ใช้สื่อสารกับบุคลากรภายในองค์การเป็นอย่างไร กับทั้งบุคลากรที่มีช่วงเจนเนอเรชั่นสูงกว่าท่าน และ
บุคลากรที่อยู่ในช่วงเจนเนอเรชั่นเดียวกับท่าน เป็นทางการ ไม่ทางการ หรือก่ึงทางการอย่างไร  
    วัตถุประสงค์ที่ 2 เพ่ือศึกษากระบวนการจัดการทางการสื่อสารที่มีผลต่อการ
ยอมรับผู้บริหารเจนเนอเรชั่นวาย จากบุคลากรในองค์การ  
   1. ท่านมีการสร้างบรรยากาศทางการสื่อสารและบรรยากาศในองค์การ
อย่างไร 
   2. ลักษณะของการจัดการที่ท่านเลือกใช้ ท่านมุ่งเน้นไปทางใดบ้าง ทั้งด้าน
การเน้นเนื้องานเป็นหลัก มุ่งการใช้อ านาจ การเน้นถึงคุณค่าของบุคลากรในองค์การ การใส่ใจเรื่อง
ความสัมพันธ์ระหว่างกัน หรือ การเน้นการประเมินผลงานด้วยสถิติ การใช้ตัวเลข 
   3. ท่านมีการใช้ระดับการสื่อสารภายในและภายนอกองค์การอย่างไร 
   4. ท่านเปิดโอกาส และวางแผนให้บุคลากรในองค์การได้พัฒนาทักษะการ
สื่อสารอย่างไรบ้าง   
   5. ท่านมีเป้าหมายในการสื่อสารกับบุคลากรภายในองค์การอย่างไร 
   6. ท่านเล็งเห็นถึงประโยชน์อะไรบ้างจากการใช้สื่อเพ่ือสื่อสารภายในองค์การ 
   7.  ความส าเร็จจากการสื่อสารที่ท่านได้ตั้งเป้าหมายไว้คืออะไร วัดจาก
ตัวชี้วัดอะไรบ้าง 
   8. การสื่อสารที่ท่านใช้ปัจจุบันนี้ ท่านคิดว่าประสบความส าเร็จในการสื่อสาร
เพ่ือสร้างการยอมรับจากบุคลากรภายในองค์การหรือไม่ อย่างไร 
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   9. หากมีปัญหาส่วนใหญ่ที่เกิดจากการสื่อสารกับบุคลากรภายในองค์การของ
ท่านที่พบ คืออะไร  
   10. แนวทางการแก้ปัญหาทางการสื่อสารของท่านคืออะไร  
  
 3.4.2 แนวค าถามสัมภาษณ์เจาะลึก ส าหรับบุคลากรในองค์การ 
         วัตถุประสงค์ที่ 2 เพ่ือศึกษากระบวนการจัดการทางการสื่อสารที่มีผลต่อการ
ยอมรับผู้บริหารเจนเนอเรชั่นวาย จากบุคลากรในองค์การ 
  1. ผู้บริหารของท่านมีการสร้างบรรยากาศทางการสื่อสารและบรรยากาศใน
องค์การอย่างไร 
  2. ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรต่อลักษณะการจัดการทางการสื่อสารของผู้บริหาร
เจนเนอเรชั่น วาย ที่ใช้ในการจัดการภายในองค์การ  
  3. ผู้บริหารของท่านมีการใช้ระดับการสื่อสารภายในองค์การกับบุคลากรอย่างไร
บ้าง  เหมาะสมหรือไม่ คิดว่าควรจะเป็นแบบใด 
  4. ท่านสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขององค์การได้เป็นอย่างดีหรือไม่  
  5. ท่านคิดว่าผู้บริหารเจนเนอเรชั่น วาย ให้โอกาสท่านในการส่งเสียงออกไปเพ่ือ
สะท้อนกลับมายังองค์การบ้างหรือไม่  และมีความเห็นต่อเรื่องนี้อย่างไร  
  6. ผู้บริหารได้มีการส่งเสริม ให้ค าปรึกษา และพัฒนาท่านในด้านใดๆ บ้างหรือไม่ 
  7. ท่านคิดว่ากระบวนการจัดการทางการสื่ อสารของผู้บริหาร  ที่ เป็นคน 
เจนเนอเรชั่นวาย ที่น ามาใช้สื่อสารนโยบาย ออกค าสั่ง หรือแจ้งข้อมูลนั้นมีประสิทธิภาพหรือไม่ 
  8.  ท่านคิดว่าผู้บริหารของท่านประสบความส าเร็จในการสื่อสารมายังกลุ่ม
บุคลากรภายในองค์การหรือไม่ 
  9. หากมีปัญหาส่วนใหญ่ที่เกิดจากการสื่อสารกับบุคลากรภายในองค์การของท่าน 
คืออะไร  
  10. คิดว่าผู้บริหารของท่านสามารถแก้ไขปัญหาทางการสื่อสารได้ดีหรือไม่  
 โดยแนวค าถามดังกล่าว จะเป็นเครื่องมือที่ช่วยเก็บข้อมูลให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ในการศึกษาเรื่อง “การจัดการทางการสื่อสารของผู้บริหาร เจนเนอเรชั่น วาย เพ่ือสร้างการยอมรับ
จากบุคลากรภายในองค์การ” และผู้ศึกษาได้ใช้วิธีการ Data Triangulation คือ การใช้ประเด็น
ค าถามซ้ า เพ่ือย้ าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกในทิศทางเดียวกัน 
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3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 
 การศึกษาเรื่อง “การจัดการทางการสื่อสารของผู้บริหาร เจนเนอเรชั่น วาย เพ่ือสร้าง
การยอมรับจากบุคลากรภายในองค์การ” ใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ และเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
คือ แบบสัมภาษณ์แบบเจาะลึก เมื่อท าการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์แล้ว จะน าเข้าสู่    
แนวทางการวิเคราะห์ข้อมูล โดยน าข้อมูลที่รวบรวมได้มาจากการสัมภาษณ์จากผู้บริหารที่มีช่วงอายุ  
ใน เจนเนอเรชั่น วาย และบุคลากรใต้บังคับบัญชาของผู้บริหาร เจนเนอเรชั่น วาย มาจัดเป็นหมวดหมู่ 
ด้วยการระบุตัวแปรจากวัตถุประสงค์ที่ศึกษา ตีความและอภิปรายเนื้อหาเพ่ือสะท้อนถึงกระบวนการ
การจัดการทางการสื่อสารที่ผู้บริหาร เจนเนอเรชั่น วาย ใช้เพ่ือสร้างการยอมรับกับบุคลากรภายใน
องค์การ และปัจจัยทางการสื่อสารที่ท าให้เกิดการยอมรับผู้บริหาร เจนเนอเรชั่น วาย ของบุคลากร
ภายในองค์การ โดยอ้างอิงข้อมูลจากการสัมภาษณ์ ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาประกอบกัน 
เพ่ือให้การศึกษาครอบคลุมในทุกวัตถุประสงค์การวิจัย  
 
3.6 การน าเสนอข้อมูล 
 
 การศึกษา เรื่อง “การจัดการทางการสื่อสารของผู้บริหาร เจนเนอเรชั่น วาย เพ่ือสร้าง
การยอมรับจากบุคลากรภายในองค์การ” เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมีการน าเสนอข้อมูลจาก
การวิเคราะห์ด้วยการเขียนเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) ซึ่งจะน าเสนอข้อมูล กระบวนการ
ทางการจัดการสื่อสารเพ่ือสร้างการยอมรับของผู้บริหารที่มีช่วงอายุใน เจนเนอเรชั่น วาย และปัจจัย
ทางการสื่อสารที่ท าให้เกิดการยอมรับผู้บริหาร เจนเนอเรชั่น วาย ของบุคลากรภายในองค์การ 
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บทที่ 4 
ผลการวิจัย 

 
 การศึกษาวิจัยเรื่อง “การจัดการทางการสื่อสารของผู้บริหารเจนเนอเรชั่นวาย เพ่ือสร้าง
การยอมรับจากบุคลากรภายในองค์การ” โดยการศึกษามีวัตถุประสงค์ในการศึกษา ดังต่อไปนี้ 
  1. เพ่ือศึกษาการจัดระเบียบทางการสื่อสารเพ่ือสร้างการยอมรับของผู้บริหาร 
เจนเนอเรชั่น วาย 
  2. เพ่ือศึกษากระบวนการจัดการทางการสื่อสารที่มีผลต่อการยอมรับผู้บริหาร  
เจนเนอเรชั่น วาย จากบุคลากรในองค์การ  
 
4.1 การจัดระเบียบทางการสื่อสารเพื่อสร้างการยอมรับของผู้บริหารเจนเนอเรชั่น วาย 
  
 การจัดระเบียบทางการสื่อสาร เป็นหนึ่งส่วนของการจัดระบบของตัวแปรของ
ปรากฏการณ์การจัดการทางการสื่อสาร โดยการจัดระเบียบทางการสื่อสารเพ่ือสร้างการยอมรับของ
ผู้บริหารเจนเนอเรชั่น วายนั้น ทั้ง 2 ท่าน ซึ่งบริหารงานและท างานร่วมกับบุคลากรในลักษณะงาน 
ที่ต่างกัน บุคลากรในการดูแลแตกต่างกัน ทั้งในเรื่องของจ านวน และอายุที่มากกว่าน้อยกว่า  
แตกต่างกันไป  
 ซึ่งจากการศึกษาในครั้งนี้ พบผลการศึกษาในเรื่องของการจัดระเบียบทางการสื่อสาร
แบ่งออกเป็น 5 ประเด็น ดังนี้ 
 4.1.1 แบบภาษาท่ีใช้ของผู้บริหารเจนเนอเรชั่น วาย  
 4.1.2 วิธีการติดต่อสื่อสารของผู้บริหารเจนเนอเรชั่น วาย 
 4.1.3 ขอบเขตการสื่อสารของผู้บริหารเจนเนอเรชั่น วาย 
 4.1.4 ยุทธศาสตร์การสื่อสารของผู้บริหารเจนเนอเรชั่น วาย 
 4.1.5 แนวทางการปรับปรุงการจัดการของผู้บริหารเจนเนอเรชั่น วาย 
 โดยผลการศึกษา มีดังนี้ 
 
 4.1.1 แบบภาษาที่ใช้ของผู้บริหารเจนเนอเรชั่น วาย 
    แบบภาษาที่ใช้ในการสื่อสารนั้น เป็นการเลือกใช้การสื่อสารในรูปแบบต่างๆ ทั้ง
การพูด การเขียน การแสดงออกทั้งสีหน้าและท่าทาง โดยคุณทนงศักดิ์ ชูพงศ์วัฒนา Managing 
Director ของบริษัทซุปเปอร์ทาโร่ ครีเอทีฟ จ ากัด นั้นเน้นใช้ค าพูดในการสื่อสารกันมากกว่าตัวอักษร 
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โดยลักษณะการใช้แบบภาษาของผู้บริหารเจนเนอเรชั่น วาย บริษัท ซุปเปอร์ทาโร่ ครีเอทีฟ จ ากัด 
สามารถจัดตามลักษณะได้ ดังนี้ 
  1. การเลือกใช้ค าพูดแบบไม่เป็นทางการ  
     การเลือกค าพูดที่ใช้จะเป็นค าพูดที่ไม่เป็นทางการ เช่น การใช้สรรพนามที่เป็น
กันเอง การเรียกด้วยชื่อเล่น และแทนตัวผู้บริหารเองว่า พี่ หรือ ผม ไม่มีการใช้สรรพนามเรียกแทนตัว
บุคลากรว่า คุณ หรือ ชื่อจริง นอกจากนั้นยังสื่อสารด้วยท่าทีสบายๆ ไม่ได้มีท่าทีจริงจังหรือเคร่งครัด
ในการสื่อสารระหว่างผู้บริหาร และบุคลากร เช่น การสอดแทรกมุกตลก สร้างเสียงหัวเราะให้เกิดขึ้น 
บรรยากาศจึงเป็นการอยู่ด้วยกันแบบครอบครัว พี่น้อง มีความสนุกสนาน เฮฮา  เนื่องด้วยผู้บริหารนั้น
มีอายุที่ไม่ได้ห่างกันมากกับบุคลากรส่วนมากในบริษัท และบุคลากรไม่ได้มีจ านวนมากจนเกินไป  
จึงไม่อยากให้รู้สึกถึงความห่างเหินมากนัก ยิ่งหากเป็นเรื่องที่ไม่ได้ต้องประสานงานกับภายนอกแล้ว 
ผู้บริหารมักจะพูดต่อหน้ากับบุคลากร เพราะเร็วกว่าการสื่อสารด้วยการส่งอีเมล อีกทั้งพ้ืนที่ภายใน
ของบริษัทนั้น ก็จัดให้มีส่วนที่สามารถพูดคุยกันแบบเป็นส่วนตัวได้ ซึ่งเอ้ือกับการสื่อสารในลักษณะ  
ที่ผู้บริหารใช้ในการสื่อสารภายในองค์การเป็นหลัก  และข้อมูลจากการสังเกตการณ์ก็พบว่าเป็นไป
ตามดังที่ผู้บริหารกล่าวไว้ โดยบุคลากรจะเรียกผู้บริหารว่า พี่ ตามด้วยชื่อเล่นของผู้บริหาร แทนตัวเอง
ด้วยสรรพนามสุภาพ กรณีบุคลากรชายที่อยู่ในเจนเนอเรชั่น วาย จะแทนตัวเองด้วยค าว่า ผม  
ส่วนผู้หญิงจะแทนตัวเองด้วยชื่อเล่น ส่วนบุคลากรที่มีอายุมากกว่า และบางคนที่อยู่ในเจนเนอเรชั่น 
เอ็กซ์ จะเรียกว่า คุณ ตามด้วยชื่อเล่นของผู้บริหาร   
  2. การสื่อสารแบบมีลายลักษณ์อักษร 
      ถึงแม้ว่าจะเน้นการใช้การพูดในการสื่อสารมากกว่า แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผู้บริหาร 
ก็พิจารณาถึงสารและสถานการณ์ขณะนั้นอยู่เสมอ หากเป็นสารหรือสถานการณ์ที่ไม่เหมาะสม ก็ต้อง
ปรับเปลี่ยนจากการสื่อสารกันตรงๆ เป็นการสื่อสารผ่านอีเมล หรือ จดหมายส่วนตัวของผู้ที่ต้องการ
จะสื่อสารด้วย เช่น หนังสือการปรับเงินเดือน ซึ่งจากการที่ผู้สัมภาษณ์สังเกตการณ์พบว่าบริษัท 
ซุปเปอร์ทาโร่ ครีเอทีฟ เป็นบริษัทขนาดเล็ก ที่มีบรรยากาศเป็นกันเอง สภาพแวดล้อมในการท างาน 
จะเป็นที่เปิดโล่ง ไม่มีที่กั้น ทุกแผนกสามารถพูดคุยสื่อสารกันได้โดยอิสระ แต่จะมีห้องประชุม 
ที่สามารถเก็บเสียงได้ เมื่อต้องการความเป็นส่วนตัวในการพูดคุย หรือ ประชุมกับลูกค้า ดังเช่นที่
ผู้บริหารกล่าวไว้ 
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ภาพที่ 4.1 บรรยากาศภายในบริษัทซุปเปอร์ทาโร่ ครีเอทีฟ จ ากัด (1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4.2 บรรยากาศภายในบริษัทซุปเปอร์ทาโร่ ครีเอทีฟ จ ากัด (2) 
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  3. การปรับระดับภาษาให้เหมาะกับผู้รับสาร 
      คุณทนงศักดิ์ ชูพงศ์วัฒนา ได้กล่าวไว้ว่า บุคลากรส่วนมากในบริษัทเป็นคนใน
เจนเนอเรชั่น วาย แต่ก็มีบุคลากรบางท่านที่เป็นคนเจนเนอเรชั่น เอ็กซ์ หรือบุคคลที่มีอายุมากกว่า 
ดังนั้น ผู้บริหารจึงต้องเลือกใช้ค าพูดในการสื่อสาร ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายทรัพยากรบุคคล การเงินและบัญชี 
หรือครีเอทีฟบางท่าน ซึ่งผู้บริหารเอง ก็มีวิธีการปรับระดับภาษาให้เหมาะสมกับผู้ที่ต้องการจะสื่อสาร
ด้วย  เพราะผู้บริหารยังมีความเชื่อและถูกปลูกฝังในเรื่องของวัฒนธรรมของคนไทยในการให้ความ
เคารพผู้ที่มีความอาวุโสกว่า ท าให้ต้องมีการผสมผสานระหว่างการใช้ระดับภาษาทั้งไม่เป็นทางการ  
กึ่งทางการและเป็นทางการ ผู้ที่มีอายุมากกว่า ผู้บริหารจะใช้แบบภาษากึ่งทางการเป็นส่วนใหญ่  
เพ่ือไม่ให้มีความแตกต่างกับบุคลากรเจนเนอเรชั่น วาย คนอ่ืนๆ จนเกินไป เพราะผู้บริหารต้องการที่
จะรักษาบรรยากาศที่เหมือนกับครอบครัวไว้ โดยผู้บริหารได้ยกตัวอย่างจากกรณีที่รับบุคลากรใหม่เข้า
มาท างานในบริษัท ซึ่งเป็นคนที่มีอายุมากกว่าผู้บริหาร และบุคลากรท่านอ่ืนมาก ผู้บริหารจะแจ้งให้ผู้
มาสัมภาษณ์เข้าท างานทราบถึงลักษณะการท างาน อายุของบุคลากรส่วนมากให้ทราบว่าเป็นคนที่มี
อายุอยู่ในช่วงเจนเนอเรชั่น วาย เพ่ือให้เขาทราบ ตัดสินใจ หรือเตรียมตัวในการปรับตัว เช่นเดียวกับ
บุคลากรในองค์การก็ต้องแจ้งให้ทราบ และปรับตัวกับเพ่ือนร่วมงานที่มีอายุแตกต่างเช่นเดียวกัน 
ถึงแม้ว่าตนเองจะมีอ านาจสูงสุดอย่างเต็มที่ในฐานะผู้บริหาร แต่เรื่องของระดับภาษาก็เป็นสิ่งที่
ผู้บริหารไม่อาจละเลย ไม่ใช้อย่างไรก็ได้ แต่ระมัดระวังและคิดอย่างถี่ถ้วนเช่นเดียวกัน      
 สิ่งที่เกิดสะท้อนให้เห็นว่า ผู้บริหารให้น้ าหนักของแบบภาษาที่ใช้ในการสื่อสารภายใน
องค์การของบริษัท ซุปเปอร์ทาโร่ ครีเอทีฟ จ ากัด ทั้งรูปแบบของอวัจนภษาและวจนภาษา  
โดย เลือกใช้ตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น เพ่ือให้การสื่อสารบรรลุผลส าเร็จสูงสุด และผู้บริหารค านึงถึง
การใช้ระดับภาษา เนื่องจากเป็นไปตามบริบทของสังคมไทย เรื่องการให้เกียรติของผู้ที่มีอาวุโสกว่า  
ก็จะเลือกใช้ระดับการสื่อสารที่เป็นทางการหรือกึ่งทางการ และการใช้ระดับภาษาที่เป็นไม่เป็น
ทางการ จะไม่สร้างความห่างเหินกับบุคลากรที่มีช่วงอายุใกล้เคียงกัน 
 ส าหรับบริษัท เซ้นส์ เ อ็นเตอร์ เทนเมนท์ จ ากัด แบบภาษาที่ ใช้ ในการสื่อสาร  
คุณกรกานต์ แย้มสัตย์ธรรม Head of Digital ผู้บริหารแผนก ดิจิทัล บริษัท เซ้นส์ เอนเตอร์เทนเมนท์ 
จ ากัด ซึ่งเป็นแผนกท่ีต้องดูแลเกี่ยวกับระบบดิจิตอลของทั้งบริษัท ทั้งระบบภายใน รวมถึงสื่อออนไลน์
และเทคโนโลยีที่น ามาใช้กับรายการที่บริษัทเป็นผู้ผลิต ท าให้ต้องท างานร่วมกับบุคลากรในบริษัทถึง 
200 ชีวิต ตั้งแต่ผู้บริหารระดับสูงจนถึงบุคลากรระดับปฏิบัติงาน จากผลการศึกษา สามารถแบ่งได้
เป็นประเด็น ดังนี้  
  1. การเลือกใช้ค าพูดแบบไม่เป็นทางการกับการสื่อสารภายในแผนก 
     ภายในแผนกดิจิทัลเกือบทั้งหมด เป็นบุคลากรที่อยู่ในเจนเนอเรชั่น วาย  
มีเพียง 1 ท่านเท่านั้นที่อยู่ในเจนเนอเรชั่น เอ็กซ์ ส่วนมากแล้วจะใช้ค าพูดในการสื่อสารกันภายใน
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แผนกเป็นส่วนมาก และใช้ภาษาที่ค่อนข้างเป็นกันเองกันในการสื่อสาร เนื่องจากความสนิทสนมที่
เกิดขึ้นภายในแผนก เช่น สรรพนาม ฉัน หรือ นาง โดยผู้บริหารแทนตนเองด้วยค าว่า พ่ี หรือ ชื่อเล่น
ของตน ส่วนบุคลากรแทนตนเองด้วยชื่อเล่น และค าท่ีบ่งบอกระดับอายุ เช่น พ่ี  แต่บางครั้งจะเป็นใน
ลักษณะของอีเมลหรือไลน์ในการส่งสารบ้าง เป็นกรณีเฉพาะที่ต้องการชี้แจงให้เป็นลายลักษณ์อักษร
เท่านั้น  แต่ลักษณะการใช้ภาษาจะไม่เป็นทางการเช่นเคย ถึงแม้จะเป็นการพูดคุยกันในเรื่องงานก็ตาม  
  2. การสื่อสารแบบสนทนาควบคู่การใช้ลายลักษณ์อักษร โดยลักษณะค าพูดแบบ
เป็นทางการกับบุคลากรภายนอกแผนก 
     แต่เมื่อต้องติดต่อสื่อสารกับบุคคลอ่ืนนอกแผนก เนื่องจากมีภาระงานที่ต้อง
ประสานกับหลายฝ่าย เช่น ฝ่ายบุคคล แผนกความสุขขององค์การ หรือฝ่ายผลิตรายการ  ผู้บริหารก็
เลือกท่ีจะใช้วิธีการทั้งการสนทนา และมีการส่งอีเมลเป็นลายลักษณ์อักษรผสมผสานกันไป แต่จะเน้น
ไปที่การส่งอีเมลซึ่งสามารถเก็บเป็นลายลักษณ์อักษร เป็นหลักฐานในการสนทนามากกว่า เพราะ
บุคลากรภายนอกแผนกท่ีผู้บริหารต้องติดต่อสื่อสารด้วยตามโครงสร้างองค์การ มีมากมายหลายแผนก 
และหลายระดับการปฏิบัติงาน ท าให้ต้องระมัดระวังในการสื่อสาร ไม่ว่าจะเป็นค าพูดหรือลายลักษณ์
อักษร จะต้องมีความชัดเจน ลักษณะค าพูดจะมีความเป็นทางการ เพ่ือให้ผู้รับสารนั้นสามารถตีความ
ได้อย่างถูกต้อง และเข้าใจตรงกันได้ เช่น เรียน ผู้บริหารแผนก   
  3. การปรับระดับการใช้ภาษาให้เหมาะสมกับผู้รับสาร 
      คุณกรกานต์ แย้มสัตย์ธรรม ได้ให้สัมภาษณ์ว่า ต้องท างานร่วมกับผู้คนที่มี 
ความหลากหลายทั้ง เพศ อายุ ต าแหน่ง มีผู้รับสารบางท่านที่มีความอาวุโสมากกว่าผู้บริหาร และงาน
ดิจิทัลที่ผู้บริหารปฏิบัติงานอยู่นั้น จ าเป็นต้องมีความละเอียดในการสื่อสาร ไม่ว่าจะเป็นการจัด
ฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีให้กับบุคคลภายในองค์การ ซึ่งมีทุก ระดับต าแหน่งหน้าที่  หรือการ
ประสานงานระหว่างแผนกที่มีทั้งบุคลากรที่มีระดับต าแหน่งหน้าที่ อายุความสนิทสนมต่างกันไป 
ดังนั้น เมื่อปฏิบัติงานนอกแผนก การเลือกใช้ภาษาที่เป็นทางการทั้งหมด จะช่วยขจัดปัญหาเรื่องของ
ความเข้าใจผิดและสื่อสารได้ตรงความหมายเดียวกัน ดังนั้น ผู้บริหารจึงให้ความส าคัญในเรื่องของการ
ปรับระดับภาษาให้เหมาะสมกับผู้รับสาร โดยได้กล่าวเพ่ิมเติมว่า “ส าหรับบุคลากรในแผนก  
การที่เลือกปรับให้ภาษามีความเป็นกันเอง ไม่ทางการ เป็นการช่วยพังก าแพงที่กีดขวางการท างาน
เป็นทีม เป็นการท าให้ทุกอย่างง่ายขึ้นในการเปิดใจเพ่ือสื่อสารออกมาซึ่งกันและกัน”  คุณกรกานต์ 
แย้มสัตย์ธรรม (สัมภาษณ์, 9 มิถุนายน 2560) 
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 จากการศึกษาในแบบภาษาของผู้บริหารพบว่า คุณกรกานต์ มีการใช้แบบภาษาทั้งวจน
ภาษาและอวจนภาษา ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารภายในหรือภายนอกแผนก แต่จะมีความแตกต่างกันใน
เรื่องของการใช้ลายลักษณ์อักษร การติดต่อสื่อสารกับแผนกอ่ืนจะมีการใช้ระดับภาษาที่เป็นทางการ 
เพ่ือให้มีหลักฐาน และข้อมูลของการสื่อสารที่ชัดเจน และหลีกเลี่ยงการมีปัญหาในการสื่อสารกับผู้ที่มี
อาวุโสกว่าผู้บริหาร รวมไปถึงประเด็นของการสื่อสารที่คลาดเคลื่อน ซึ่งต่างกับภายในแผนกจะมีความ
ไม่เป็นทางการ  
 จากผลการศึกษาของผู้บริหาร ทั้ง 2 ท่าน สามารถสรุปเป็นตารางเปรียบเทียบ 
ในประเด็นแบบภาษาที่ใช้ของผู้บริหารเจนเนอเรชั่น วาย ได้ดังนี้ 
 
ตารางที่ 4.1 
 
ตารางแสดงการเปรียบเทียบแบบภาษาของผู้บริหารเจนเนอเรชั่น วาย 

แบบภาษาในการสื่อสารของผู้บริหารเจนเนอเรชั่น วาย 

บริษัท ซุปเปอร์ทาโร่ ครีเอทีฟ จ ากัด 
แผนกดิจิทัล 

บริษัท เซ้นส์ เอนเตอร์เทนเมนท์ จ ากัด 

มีการใช้ทั้งวจนภาษาและอวจนภาษา มีการใช้ทั้งวจนภาษาและอวจนภาษา 

เลือกใช้ภาษาในการสื่อสารแบบไม่เป็นทางการ ใช้ภาษาท่ีไม่เป็นทางการกับบุคลากรในแผนก 
แต่เลือกใช้ภาษาท่ีเป็นทางการกับบุคลากร

ภายนอกแผนก 
ปรับระดับภาษาให้เหมาะสมกับผู้รับสาร ปรับระดับภาษาให้เหมาะสมกับผู้รับสาร 

 
 จากตารางที่ 4.1 แสดงให้เห็นถึงข้อเหมือนและข้อต่างแบบภาษาที่ใช้ของผู้บริหาร    
เจนเนอเรชั่น วาย ทั้ง 2 ท่าน ผู้บริหารของบริษัท ซุปเปอร์ทาโร่ ครีเอทีฟ จ ากัด และ แผนกดิจิทัล 
บริษัท เซ้นส์ เอนเตอร์เทนเมนท์ จ ากัด มีการใช้วจนภาษาและอวจนภาษาทั้ง 2 ท่าน รวมไปถึงการ
ปรับระดับภาษาให้เหมาะสมกับผู้รับสาร ในขณะที่การเลือกใช้ค าพูดนั้น ผู้บริหารของบริษัท ซุปเปอร์
ทาโร่ ครีเอทีฟ จ ากัด เน้นการใช้ค าพูดในการสื่อสารแบบไม่เป็นทางการกับทั้งองค์การ เนื่องจาก
องค์การมีขนาดเล็กกว่าบริษัท เซ้นส์ เอนเตอร์เทนเมนท์ จ ากัด ท าให้สามารถท าการสื่อสารใน
ลักษณะนี้ได้ แต่ส าหรับผู้บริหาร แผนกดิจิทัล บริษัท เซ้นส์ เอนเตอร์เทนเมนท์ จ ากัด นั้น จะเลือกใช้
ภาษาที่ไม่เป็นทางการเฉพาะในแผนก และใช้ภาษาระดับทางการกับภายนอกแผนกเท่านั้น โดยทั้ง  
2 ท่าน มีการปรับระดับภาษาให้เหมาะสมกับผู้รับสารทั้งคู่ 
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 4.1.2 วิธีการติดต่อสื่อสารของผู้บริหารเจนเนอเรชั่น วาย 
    วิธีการสื่อสาร คือ การจัดระเบียบในวิธีของการติดต่อสื่อสารที่สามารถท าให้
บุคลากรภายในองค์การนั้น สามารถเข้าใจในข้อมูลที่ต้องการสื่อสาร รับส่งกันในองค์การ ส าหรับ
บริษัท ซุปเปอร์ทาโร่ ครีเอทีฟ จ ากัด ถึงแม้จะเป็นองค์การขนาดเล็ก แต่ ก็ยังมีระบบการจัดการ
แบ่งเป็นแผนกอย่างชัดเจน ซึ่งหน้าที่ของแต่ละแผนกก็จะต่างกันไป ซึ่งวิธีการติดต่อสื่อสาร  
ของผู้บริหารเจนเนอเรชั่น วาย ของบริษัทซุปเปอร์ทาโร่ ครีเอทีฟ จ ากัด นั้น สามารถแบ่งได้เป็น
ลักษณะ ดังนี้ 
  1. การสื่อสารแบบตัวต่อตัว 
     วิธีการสื่อสารในลักษณะจะเกิดขึ้น เมื่อผู้บริหารต้องการพูดคุยกับบุคลากรเป็น
การส่วนตัว ไม่ว่าจะเป็นแบบสาธารณะหรือเป็นส่วนตัว เกิดขึ้นในหลายกรณี เช่น การปรึกษาหารือ
เป็นการส่วนตัว การชี้แจงปัญหา การแจ้งปรับต าแหน่งและเงินเดือน โดยผู้บริหารจะมีพ้ืนที่ส าหรับ
การพูดคุยแบบเป็นส่วนตัว และบางครั้งก็สนทนากันบริเวณที่ปฏิบัติงานเป็นรายบุคคลตามประเด็น  
ที่จะสนทนากัน เช่น การให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับงานท่ีก าลังปฏิบัติ การให้ค าแนะน าต่างๆ   
  2. การจัดการประชุม  
     ผู้บริหารจะใช้การประชุม เมื่อต้องการชี้แจงหรือขอความคิดเห็นจากบุคลากร
พร้อมๆ กัน ในส่วนของการท างาน แผนกครีเอทีฟจะต้องท างานสอดประสานกับแผนกดูแลลูกค้า 
โดยมีคุณทนงศักดิ์ ผู้บริหารเป็นผู้ควบคุมดูแลโครงการอีกขั้นหนึ่ง ซึ่งการท างานกับทั้ง 2 แผนกนี้  
คุณทนงศักดิ์จะมอบหมายให้แผนกดูแลลูกค้าท าสรุปการประชุม และบรีฟงานจากลูกค้า มาจัดท าเป็น
งานน าเสนอในรูปแบบของเพาเวอร์พอยท์ โดยมีการใส่รายละเอียดที่ชัดเจนส าหรับการท างานให้กับ  
ครีเอทีฟ เพ่ือเป็นข้อมูล และหลักฐานในการท างานให้กับแผนกครีเอทีฟ นอกจากนั้นในแต่ละ
โครงการจะต้องมีการจัดประชุมเป็นขั้นตอนตั้งแต่เริ่มต้นโครงการจนจบโครงการ โดยมีล าดั บ 
การประชุม ดังนี้ 
   2.1 การประชุมเพ่ือรับบรีฟงาน ถามตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับโครงการ 
   2.2 การประชุมเพ่ือระดมสมองในการหาคอนเซปต์ของโครงการ 
   2.3 การประชุมเพ่ือติดตามความคืบหน้าของโครงการ 
   2.4 การประชุมเพ่ือสรุปโครงการ เพ่ือเตรียมน าเสนอลูกค้าต่อไป 
 จะเห็นได้ว่ามีการผสมผสานกันระหว่างการประชุมและการมอบบรีฟงานให้กับทีม     
ครีเอทีฟ ได้เก็บเป็นข้อมูลและเป็นหลักฐานในการท าโครงการชิ้นนี้ นับเป็นการสื่อสารแบบลาย
ลักษณ์อักษรที่มีไม่มากที่เกิดขึ้นภายในองค์การ ซึ่งผู้บริหารไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าส าคัญและจ าเป็น
จะต้องใช้บ้าง นอกจากนั้นยังมีการจัดประชุมในประเด็นอ่ืนๆ เช่น การระดมความคิดในกิจกรรม 
ที่ต้องท าร่วมกัน ที่ผ่านจะมีในหัวข้อการไปสัมมนานอกสถานที่ การจัดเลี้ยงประจ าสัปดาห์ การเลือก
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ภาพยนตร์ส าหรับกิจกรรมพิเศษ เพ่ือให้ทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นไปพร้อมๆ กัน และสามารถ
สรุปผลได้จากการจัดการประชุม 
  3. การสื่อสารด้วยเครื่องมือสื่อสาร 
     แผนกทรัพยากรบุคคล และแผนบัญชีและการเงินนั้น เป็นแผนกที่ไม่ได้ท างาน
ในบริเวณส านักงานเดียวกัน ท าให้การสื่อสารกันตรงๆ แบบพบหน้ากันเกิดขึ้นได้ยาก ผู้บริหารจึงใช้
วิธีการสนทนาผ่านทางโทรศัพท์กับแผนกนั้นๆ และใช้วิธีการติดต่อสื่อสารกันผ่านอีเมลเป็นหลัก 
ส าหรับกรณีแผนกอ่ืนๆ ต้องการติดต่อกับแผนกทรัพยากรบุคคล ฝ่ายบัญชี และการเงิน ปัจจุบันจะ
ติดต่อสื่อสารผ่านบุคลากรในต าแหน่ง Project – Coordinator และกรุ๊ปไลน์บริษัทในกรณีท่ีต้องการ
สื่อสารให้รับทราบพร้อมกันทุกคน  
 จากการสังเกตการณ์ และสอบถามบุคลากรภายในองค์การเพ่ิมเติม ก็พบว่าผู้บริหารให้
ความส าคัญกับการประชุม และการพูดคุยเป็นการส่วนตัว โดยผู้สัมภาษณ์ ได้มีโอกาสสังเกตการ
ประชุมหนึ่งครั้ง ซึ่งเป็นการประชุมโครงการใหม่ของบริษัท โดยประกอบไปด้วยครีเอทีฟ ส่วนงานดูแล
ลูกค้าโครงการนี้ และคุณทนงศักดิ์ โดยบรรยากาศในการประชุมก็เป็นไปอย่างสบายๆ มีการสอบถาม 
และถกเถียงในข้อมูลและแก้ความสงสัยต่างๆ ส าหรับการท างาน บรรยากาศจากการสังเกตการณ์
พบว่าไม่ได้กดดันหรือมีความรุนแรงทางอารมณ์ โดยมีเอกสารประกอบเป็นชุดบรีฟส าหรับครีเอทีฟ 
ท่านละ 1 ชุด เพ่ือเก็บเป็นหลักฐานและข้อมูลในการด าเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4.3 บรรยากาศห้องประชุมของบริษัท ซุปเปอร์ทาโร่ ครีเอทีฟ จ ากัด 
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 จากการศึกษาวิธีการสื่อสารของผู้บริหารเจนเนอเรชั่นของบริษัท ซุปเปอร์ทาโร่  
ครีเอทีฟ จ ากัด พบว่าผู้บริหารได้ให้ความส าคัญกับการสื่อสารแบบซึ่งหน้า เช่น การประชุมหรือการ
พูดคุยเป็นการส่วนตัวมากกว่ากับบุคลากรภายในองค์การ โดยมีการใช้หนังสือ อีเมล หรือ ข้อความ
สนทนาในไลน์ในการประกอบเป็นข้อมูล และหลักฐานในการท างาน หรือใช้เครื่องมือในการสื่ อสาร
กรณีท่ีไม่ได้ปฏิบัติงานในสถานที่เดียวกันเท่านั้น  
 ส่วนถัดมา คือ วิธีการสื่อสารของผู้บริหารเจนเนอเรชั่น วาย ของแผนกดิจิทัล  
บริษัท เซ้นส์ เอนเตอร์เทนเมนท์ จ ากัด บริษัทของผู้บริหารเป็นบริษัทที่มีโครงสร้างการท างานที่เป็น
ระบบ ประกอบไปด้วยแผนกจ านวนมาก และบุคลากรกว่า 200 ท่าน ผู้บริหาร ให้ความส าคัญกับการ
สื่อสารแบบพบซึ่งหน้ากันมากกกว่าส าหรับการสื่อสารภายในแผนกดิจิทัล โดยมีลักษณะของวิธีการ
ติดต่อสื่อสาร ดังนี้ 
  1. การสื่อสารแบบตัวต่อตัว  
     ด้วยความสนิทสนมกันภายในแผนก ท าให้การสื่อสารแบบตัวต่อตัวระหว่าง
ผู้บริหาร และบุคลากรของแผนกดิจิทัล บริษัท เซ้นส์ เอนเตอร์เทนเมนท์ จ ากัด เกิดขึ้นได้ง่าย  
พ้ืนที่การท างานก็จัดสรรให้เอ้ืออ านวยต่อการพูดคุย โดยจากค าสัมภาษณ์ของผู้บริหารได้กล่าว
เพ่ิมเติม ถึงการให้ความส าคัญกับการพูดคุยกับแบบตัวต่อตัวว่า การสื่อสารลักษณะนี้ท าให้บุคลากร
สามารถเข้าใจสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว และสามารถสื่อสารกลับไปได้ทันที โดยประเด็น
นั้นมีหลากหลายประเด็น ไม่ว่าจะเป็นปัญหาในการท างาน การขอค าปรึกษา หรือประเด็นการสนทนา
อ่ืนๆ ก็ตาม  
  2. การประชุม  
     จากค าสัมภาษณ์ได้กล่าวว่า การประชุมนั้นส าคัญมาก เนื่องจากแผนกดิจิทัล 
เป็นแผนกที่ท างานประสานกับแผนกอ่ืนๆ ร่วมไปถึงพาร์ทเนอร์ของบริษัท ซึ่งลักษณะงานที่ท าขึ้นอยู่
กับความและต้องทันกับกระแสรอบด้าน อีกท้ังเป็นงานที่มีรายละเอียด ท าให้ต้องมีแผนป้องกันปัญหา
เฉพาะหน้าค่อนข้างมาก ดังนั้นการเรียกประชุม เพ่ืออธิบายและชี้แจงในสิ่งที่ผู้บริหารรับนโยบาย หรือ
วางแผนมา จะท าให้ทุกคนสามารถเข้าใจได้ตรงกัน และใช้เวลาในการสื่อสารเพียงครั้งเดียว ไม่ซ้ าซ้อน 
และการประชุมยังเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายได้แสดงความเห็น และร่วมกันคัดกรองความคิดและแนวทาง  
ที่ดีที่สุดในการปฏิบัติงานร่วมกัน แล้วจึงค่อยสรุปและจัดท ารายงานการประชุมเป็นล าดับถัดไป  
รวมไปถึงการจัดการประชุมระหว่างแผนก โดยการประชุมเป็นวิธีการติดต่อสื่อสารที่ใช้เหมือนกันทุก
แผนกในบริษัท   
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  3. การสื่อสารแบบลายลักษณ์อักษร 
     ผู้บริหารจะใช้การสื่อสารแบบลายลักษณ์อักษรกับบุคลากรภายนอกแผนก
มากกว่าภายในแผนก แต่เป็นในรูปแบบดิจิทัล เช่น การส่งอีเมลในการสื่อสาร เป็นการสื่อสารที่เป็น
ทางการมากกว่าการสื่อสารในแผนก ส าหรับภายในแผนกใช้ในปริมาณน้อย มีเพียงการท าบันทึก  
การประชุม และส่งอีเมลเพื่อให้รับทราบเป็นหลักฐานโดยทั่วกันอีกครั้ง  
 โดยผู้สัมภาษณ์ได้มีโอกาสเข้าร่วมสังเกตการณ์การท างานของแผนกดิจิทัล พบว่า  
แผนกนี้สื่อสารแบบซึ่งหน้ากันตลอดเวลา ด้วยพ้ืนที่การท างานที่ค่อนข้างเอ้ือกับการสื่อสารแบบทันที 
เมื่อมีข้อสงสัยหรือสิ่งที่อยากพูดคุยกัน ก็จะสื่อสารกันในทันที ทั้งนี้ได้มีโอกาสสังเกตการประชุมของ
แผนกดิจิทัล พบว่า บรรยากาศค่อนข้างสบายๆ สามารถน าขนม น าน้ าเข้ามารับประทานได้  
ถึงแม้หัวข้อจะเป็นการประชุมในเรื่องงาน แต่ผู้บริหารก็จะด าเนินการประชุมให้ผ่อนคลายมากที่สุด 
โดยผู้สัมภาษณ์ได้กล่าวว่าเขานั้นมุ่งหวังให้เกิดความกล้าในการพูดคุย และการสอบถามในการประชุม 
โดยที่ไม่เก็บไปตีความเอง เพราะบางครั้งการตีความผิดในเรื่องที่ส าคัญมากจากข้อความสั้นๆ  
ในการสนทนาผ่านโปรแกรมการส่งข้อความสนทนาต่างๆ ท าให้เกิดความคลาดเคลื่อนในการสื่อสารได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4.4 บรรยากาศห้องประชุมของแผนกดิจิทัล 
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 จากการศึกษาวิธีการสื่อสารของผู้บริหารเจนเนอเรชั่น วายท่านนี้ พบว่า ผู้บริหารให้
ความน้ าหนักกับการจัดการประชุมมากกว่าวิธีการติดต่อสื่อสารประเภทอ่ืนๆ กับภายในแผนกของ
ตนเอง เพราะลักษณะของงานดิจิทัลที่มีรายละเอียดเยอะ และไม่ควรเกิดการผิดพลาดต่อสาธารณชน 
ผู้บริหารจึงใช้การประชุมในการสื่อสาร เพ่ือให้เกิดการเข้าใจที่ตรงกัน เกิดการซักถาม และใช้เวลา
รวดเร็วที่ทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องจะได้รับข้อมูลโดยพร้อมเพรียงกัน โดยสามารถสรุปเป็นตาราง
เปรียบเทียบได้ ดังนี้ 
 
ตารางที่ 4.2 
 
ตารางแสดงการเปรียบเทียบวิธีการสื่อสารของผู้บริหารเจนเนอเรชั่น วาย 

วิธีการติดต่อสื่อสารของผู้บริหารเจนเนอเรชั่น วาย 

บริษัท ซุปเปอร์ทาโร่ ครีเอทีฟ จ ากัด 
แผนกดิจิทัล 

บริษัท เซ้นส์ เอนเตอร์เทนเมนท์ จ ากัด 
มีการสื่อสารแบบตัวต่อตัว ไม่ว่าจะเป็นพ้ืนที่
สาธารณะ และพ้ืนที่ที่มีความเป็นส่วนตัว 

มีการสื่อสารแบบตัวต่อตัว ไม่ว่าจะเป็นพ้ืนที่
สาธารณะ และพ้ืนที่ที่มีความเป็นส่วนตัว 

การจัดประชุมเป็นแผนก และ จัดประชุมตาม
ทีมท่ีดูแลแต่ละโครงการไป โดยมีล าดับ 
ขั้นตอนของการประชุม 

การจัดประชุมทั้งภายใน เพ่ือชี้แจงเรื่องในแผนก 
และข้อมูลที่รับมาจากการประชุมอ่ืนๆและ 
จัดประชุมระหว่างแผนก 

การสื่อสารแบบลายลักษณ์อักษร มีน้อยมาก  
ใช้เมื่อชี้แจงสิ่งส าคัญบางอย่างที่ต้องเก็บ
หลักฐาน มีทั้งรูปแบบของสิ่งพิมพ์ และดิจิทัล 
ในปริมาณน้อย 

การสื่อสารแบบลายลักษณ์อักษรในรูปแบบ
ดิจิทัลบ่อยครั้งกับบุคลากรภายนอกแผนก  
กับภายในในปริมาณน้อย 

 
 จากตารางที่ 4.2 สามารถอธิบายได้ถึงความเหมือนและความแตกต่างของวิธีการ
ติดต่อสื่อสารของผู้บริหารเจนเนอเรชั่น วาย ทั้ง 2 ท่าน พบว่า มีการสื่อสารแบบตัวต่อตัวที่เหมือนกัน 
มีการจัดประชุมที่เหมือนกัน โดยมีข้อแตกต่าง คือ บริษัท ซุปเปอร์ทาโร่  ครีเอทีฟ จ ากัด จะมีการ
ก าหนดระดับขั้นการประชุมในการท างานแต่ละโครงการเป็นล าดับขั้นตอนไว้อย่างชัดเจน ในขณะที่
บริษัท เซ้นส์ เอนเตอร์เทนเมนท์ จ ากัด ภายในแผนกดิจิตอลจะเป็นการจัดประชุมตามวาระ และ  
มีการจัดประชุมระหว่างแผนกเสมอ และทั้ง 2 ท่าน ใช้การสื่อสารแบบลายลักษณ์อักษร  
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แต่ในภาพรวมบริษัท ซุปเปอร์ทาโร่ ครีเอทีฟ จ ากัด มีการใช้ในปริมาณที่น้อยกว่าบริษัท เซ้นส์  
เอนเตอร์เทนเมนท์ จ ากัด โดยรูปแบบที่ใช้ก็แตกต่างกันไปตามวัตถุประสงค์ 
  
 4.1.3 ขอบเขตการสื่อสารของผู้บริหารเจนเนอเรชั่น วาย 
    ขอบเขตการสื่อสาร คือ การแบ่งระบบการสื่อสารขององค์การ ออกเป็น 2 ส่วน 
คือ การสื่อสารภายในและภายนอกขององค์การ ทั้งนี้การศึกษาของผู้ศึกษามุ่งเน้นไปที่การสื่อสาร
ภายในองค์การ ซึ่งเป็นเรื่องของพฤติกรรมในองค์การ และการปฏิบัติงานในองค์การ  
    บริษัท ซุปเปอร์ทาโร่ ครีเอทีฟ จ ากัด เป็นบริษัทตัวแทนโฆษณา รวมทั้งรับสร้าง
ตราสินค้า และงานออกแบบทุกประเภท จัดเป็นงานให้บริการประเภทหนึ่ง ซึ่งท าให้คุณทนงศักดิ์ ที่
เป็นผู้บริหารและดูแลโครงการด้วยตนเอง ต้องมีการสื่อสาร ประสานงานกับบุคลากรที่ท างานอยู่
ตลอดเวลา ดังนั้น การสื่อสารภายในองค์การ จึงเป็นสิ่งที่ผู้บริหารให้ความส าคัญมาก ดังนั้น ผู้บริหาร
จึงมีแนวคิดในการสื่อสารภายในองค์การ ดังนี้  
  1. เน้นการพูดคุยกันให้มากเพ่ือสร้างความเข้าใจอันดีแก่โครงการ 
      ด้วยเนื้องานของบริษัท ที่มุ่งเน้นการบริการงานเพ่ือความพึงพอใจของลูกค้า 
ผู้บริหารจึงใช้การพูดคุยกันเป็นอย่างมากของทีมที่รับผิดชอบในแต่ละโครงการ เพ่ือให้เกิดความเข้าใจ
ในงาน และความต้องการของลูกค้ามากที่สุด เพ่ือให้สามารถควบคุมงานให้เป็นไปตามกรอบเวลา 
และคุณภาพตามที่ลูกค้าคาดหวังไว้ เพราะหากสื่อสารภายในองค์การไม่เกิดประสิทธิผล จะท าให้งาน
ไม่เป็นไปตามที่วางแผน อันจะส่งผลต่อภาพลักษณ์ของบริษัทได้ ท าให้สูญเสียความไว้วางใจจากลูกค้า 
หรือพาร์ทเนอร์ ซึ่งจะมีผลกระทบต่อไปในเรื่องอ่ืนๆ เช่น เรื่องของผลประกอบการด้วยเช่นกัน 
  2. เน้นการสร้างสัมพันธ์ที่ดีต่อกันภายในองค์การ   
      การสร้างสัมพันธ์ที่ดีต่อกันภายในองค์การ ทั้งระหว่างผู้บริหารกับบุคลากรเอง 
และระหว่างบุคลากรด้วยกันเอง นับเป็นเรื่องที่ผู้บริหารให้ความส าคัญเป็นอย่างมาก เพราะผู้บริหารมี
แนวคิดของการบริหารบุคลากรให้เหมือนครอบครัว และให้องค์การนั้นเป็นเหมือนกับบ้าน ที่เริ่มต้ น
ตั้งแต่การใช้สรรพนามแทนตนเองของผู้บริหารว่า พ่ี การเปิดเผยเรื่องราวของครอบครัว บุคลากรทุก
คนมีโอกาสได้รู้จักกับคนในครอบครัวของผู้บริหาร เป็นจุดเริ่มต้นที่จะสร้างให้ทุกคนสามารถอยู่และ
ปฏิบัติงานได้อย่างเป็นสุข และสบายใจ    
   จากการศึกษาขอบเขตการสื่อสารที่ผู้บริหารท่านนี้ มุ่งไปที่การพูดคุยกัน
ภายใน ให้เกิดประสิทธิผล เพ่ือให้ผลงานที่ออกมาจากการสื่อสารที่ดีน าไปสู่การรักษาซึ่งภาพลักษณ์
ขององค์การที่มีต่อบุคคลภายนอก รวมไปถึงความสัมพันธ์อันดีต่อกันที่เกิดข้ึนภายในองค์การ  
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   ในส่วนของขอบเขตการสื่อสารของผู้บริหาร แผนกดิจิทัล ของบริษัท เซ้นส์ 
เอนเตอร์ เทนเมนท์ จ ากัด ดังที่ทราบว่าผู้บริหารเป็นผู้บริหารในแผนกดิจิทัล ซึ่งควบคุมดูแลระบบ
ดิจิทัลทั้งหมดของบริษัท รวมไปถึงสื่อสังคมออนไลน์ของรายการต่างๆ ที่ผลิตภายใต้ชื่อของ 
บริษัท เซ้นส์ เอนเตอร์เทนเมนท์ จ ากัด ดังนั้นการสื่อสารภายในที่ชัดเจน จึงมีความส าคัญมาก  
โดยขอบเขตการสื่อสารของผู้บริหารมีลักษณะ ดังนี้ 
  1. การสื่อสารภายในที่เน้นรายละเอียดในสารเป็นส าคัญ 
     งานดิจิทัล เป็นงานที่มีความเสี่ยงสูงในการเผยแพร่ ซึ่งงานลักษณะนี้เป็นงานที่
ต้องใช้ความระมัดระวังในการสื่อสารออกไปภายนอกสูง ต้องมีการคิดแผนเพ่ือแก้ปัญหาเฉพาะหน้า 
เพราะสื่อดิจิทัลเป็นสื่อที่แพร่กระจายได้ไว หากมีข้อผิดพลาดก็เสี่ยงกับการเสียชื่อเสียงของรายการ 
“เพราะสื่อดิจิทัลเปรียบได้กับหน้าตาของเซ้นส์ เป็นเครื่องส าอางค์และอาวุธชิ้นส าคัญที่มีส่วนในการ
สร้างความประทับใจให้กับผู้ชม” คุณกรกานต์ แย้มสัตย์ธรรม (สัมภาษณ์ , 9 มิถุนายน 2560) และ
ส่งผลกระทบกลับมายังชื่อเสียงของบริษัทด้วย จึงต้องพูดคุยกันให้เข้าใจเป็นอย่างดีถึงรายละเอียด  
ของงาน และการแก้ปัญหาเฉพาะที่อาจมาถึงโดยไม่ทันตั้งตัว ซึ่งผู้บริหารกล่าวว่า   
  2. การสร้างความสนิทสนมให้เกิดขึ้นภายในแผนก  
     ข้อส าคัญอีกส่วนที่ผู้บริหารท่านนี้ได้กล่าวตลอดการให้สัมภาษณ์ คือ การมุ่งเน้น
การสร้างความสนิทสนม ไม่ว่าจะเป็นการวางตัวหรือการสื่อสารที่ผู้บริหารจะพยายามลดช่องว่าง  
เพ่ือก้าวผ่านก าแพงความห่างเหินของต าแหน่งหน้าที่ เพ่ือให้สามารถท างานเป็นทีมได้อย่างราบรื่น
ที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้    
     จากการศึกษาขอบเขตการสื่อสารของผู้บริหารท่านนี้ มุ่งเน้นการสื่อสารภายใน
แผนกที่สามารถท าความเข้าใจกับงานให้ได้ดี และระมัดระวังเรื่องของข้อผิดพลาดให้ได้มากที่สุด 
เพราะความรวดเร็วและแพร่กระจายได้ไวของสื่อสังคมออนไลน์ ที่อาจส่งผลกระทบกลับมาที่บริษัท
ได้มาก โดยสามารถสรุปเป็นตารางเปรียบเทียบได้ ดังนี้ 
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ตารางที่ 4.3 
 
ตารางแสดงการเปรียบเทียบขอบเขตการสื่อสารของผู้บริหารเจนเนอเรชั่น วาย 

ขอบเขตการสื่อสารของผู้บริหารเจนเนอเรชั่น วาย 

บริษัท ซุปเปอร์ทาโร่ ครีเอทีฟ จ ากัด 
แผนกดิจิทัล 

บริษัท เซ้นส์ เอนเตอร์เทนเมนท์ จ ากัด 
เน้นการพูดคุยเพ่ือให้เกิดความเข้าใจในงาน 
ที่แท้จริง 

มุ่งเน้นการท าความเข้าใจกับงาน และ
ระมัดระวังข้อผิดพลาด 

เน้นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อกันระหว่าง
บุคลากรภายในองค์การกับผู้บริหาร 

เน้นการสร้างความสนิทสนม เพื่อเพ่ิมการ
ท างานเป็นทีมที่ดีให้กับแผนก 

 
 จากตารางที่ 4.3 แสดงให้เห็นว่า ผู้บริหารทั้ง 2 ท่าน ให้ความส าคัญกับการสื่อสาร 
เพ่ือสร้างความเข้าใจในเนื้องานเหมือนกัน โดยบริษัท เซ้นส์ เอนเตอร์เทนเมนท์ จ ากัด ยังเน้นย้ า  
ในเรื่องของการระวังข้อผิดพลาดตามลักษณะงานด้วย ในขณะที่เรื่องของการสื่อสารเพ่ือความสัมพันธ์
ภายใน ทั้ง 2 บริษัท ต่างให้คุณค่ากับเรื่องนี้ทั้งคู่ 
 
 4.1.4 ยุทธศาสตร์การสื่อสารของผู้บริหารเจนเนอเรชั่น วาย  
   ยุทธศาสตร์การสื่อสาร คือ ความเข้าใจในขอบเขตของการสื่อสาร และแนวทาง
การพิจารณาปรับปรุงการจัดการ โดยมีแนวทางที่ส าคัญทั้งหมด 3 แนวทาง ได้แก่ การไหลเวียนของ
ข้อมูลข่าวสาร แนวทางการเลือกอุปกรณ์ทางการสื่อสารที่จ าเป็นต้องใช้ในองค์การและการก าหนด
เงื่อนไขในการจัดการทางการสื่อสาร   
   จากการศึกษาด้วยรูปแบบการท างานของบริษัท ซุปเปอร์ทาโร่ ครีเอทีฟ จ ากัด 
ผู้บริหารนั้นมียุทธศาสตร์ ดังนี้ 
  1. การไหลเวียนของข้อมูลข่าวสาร  
     ข่าวสารที่ปรากฏพบในบริษัท ซุปเปอร์ทาโร่ ครีเอทีฟ จ ากัด จะเป็นข่าวสาร 
ที่เกี่ยวข้องเนื้องาน ซึ่งเป็นข่าวสารที่เป็นทางการจากผู้บริหารโดยตรง เนื่องจากการท างานที่ต้อง
ประสานงานระหว่างภายในหลายส่วนงาน และภายนอกในบางครั้ง ผู้บริหารจึงใช้เทคโนโลยีเข้า
มาร่วมในการสื่อสารภายในองค์การค่อนข้างมาก เพ่ือความสะดวกรวดเร็ว และตอบรับกับ
ชีวิตประจ าวันของทุกคนในบริษัท ไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชันสนทนาอย่าง ไลน์ แมสเซนเจอร์  
ที่สามารถใช้งานได้บนคอมพิวเตอร์ และสมาร์ทโฟน ที่ เป็นอุปกรณ์ที่ทุกคนในบริษัทใช้ใน
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ชีวิตประจ าวัน โดยมีการจัดตั้งกรุ๊ปสนทนาของบริษัท เพ่ือใช้ในการสื่อสารกันภายในองค์การ ในกรณี
ที่ไม่สามารถพบหน้ากันได้ทั้งบริษัท ยังสามารถสื่อสารข้อมูลต่างๆ กันได้ อีกทั้งมีการตั้งกรุ๊ปสนทนา
ของแต่ละโครงการ เพ่ือความสะดวกรวดเร็วที่มากขึ้นต่อการติดต่อสื่อสารกัน มีการติดตั้งแชร์ไดรฟ์
ส่วนกลางของบริษัทที่ทุกคนสามารถเข้าไปดูข้อมูลส่วนกลางได้ มีการน าเทคโนโลยีพ้ืนฐานของ 
Google เข้ามาใช้งาน ในส่วนของ Google Sheet Online ในการจัดตารางงาน ตารางการประชุม
ต่างๆ ภายในองค์การ การแจ้งวันลา และสถานะของโครงการต่างๆ ที่บริษัทก าลังด าเนินงานอยู่  
โดยที่ทุกคนสามารถทราบความเป็นไปขององค์การได้ด้วยเทคโนโลยี โดยจะมีการปรับแก้ไขให้ทันต่อ
สถานการณ์ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งข้อมูลที่บุคลากรได้รับก็จะเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง ตามขอบเขต
และปริมาณเท่าท่ีบุคลากรในส่วนงานนั้นๆ จะได้รับรู้ตามกรอบของผู้บริหาร     
  2. อุปกรณ์การสื่อสาร 
     ส าหรับบริษัท ซุปเปอร์ทาโร่ ครีเอทีฟ จ ากัด นั้น ผู้บริหารมีเป้าหมายในเรื่อง
ของการอ านวยความสะดวกส าหรับบุคลากรในการติดต่อสื่อสารกันภายในองค์การ โดยน าเทคโนโลยี
ทางการสื่อสารเข้ามาใช้ ได้แก่ โปรแกรมสนทนา ไลน์ อีเมล Google Sheet Online  ซึ่งทั้งหมดนี้
สามารถใช้งานผ่านอุปกรณ์ที่ผู้บริหารได้จัดเตรียมไว้ให้ เช่น คอมพิวเตอร์ส่วนตัว โทรศัพท์สมาร์ทโฟ
นของแผนก หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ส่วนตัว ซึ่งสามารถตอบสนองบุคลากรได้ทุกคนและช่วย 
ในการไหลเวียนของข้อมูลข่าวสาร แต่อย่างไรก็ตาม การสื่อสารภายในองค์การนั้น ไม่ได้เกิดผ่านทาง
เครื่องมือในการสื่อสารเพียงอย่างเดียว การสนทนากันแบบพบหน้า และการจัดประชุมนั้นยังคงเป็น
การสื่อสารที่ผู้บริหารเลือกใช้ในการสื่อสารภายในองค์การ เพราะขนาดขององค์การที่เล็ก การพูดคุย
กันจึงไม่ใช่เรื่องท่ียากจนเกินไป    
  3. เงื่อนไขของการจัดการทางการสื่อสาร  
     ผู้บริหารได้มีการก าหนดยุทธศาสตร์ขององค์การไว้ว่า จะต้องเป็นบริษัทที่
สามารถท างานได้ดี เพราะคนมีความสุขกับการท างาน โดยมีข้อความที่ใช้เพ่ือเป็นหลักในการยึดมั่นใน
การท างาน คือ “Supertaro, We Create the Super” เพ่ือบ่งบอกถึงปณิธานในการท างานของ
บุคลากรในองค์การว่าจะสร้างสรรค์แต่งานที่ดีกว่า และเหนือกว่าให้กับลูกค้าทุกคน ดังนั้นการสร้าง
งานที่ท าให้ลูกค้ามีความพึงพอใจจึงเป็นเป้าหมายสูงสุดที่ผู้บริหารได้วางไว้ ผู้บริหารจึงสร้างเงื่อนไข
ของการจัดการทางการสื่อสารขึ้นมาเพ่ือให้ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ขององค์การ คือ ต้องสามารถ
ช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานของบุคลากรได้ และสอดคล้องกับการใช้ชีวิตประจ าวัน
ของบุคลากร     
     จากการศึกษายุทธศาสตร์ทางการสื่อสารของผู้บริหารเจนเนอเรชั่น วาย  
บริษัท ซุปเปอร์ทาโร่ ครีเอทีฟ จ ากัด พบว่า ผู้บริหารให้ความส าคัญกับการเลือกเทคโนโลยีใน  
การสื่อสารที่สามารถตอบโจทย์ และสอดคล้องไปกับการด าเนินชีวิตประจ าวันของบุคลากร โดยอาศัย
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เทคโนโลยีเป็นตัวช่วยในการไหลเวียนของข้อมูลข่าวสารภายในองค์การ ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขของ  
การจัดการทางการสื่อสารที่ผู้บริหารก าหนดไว้ 
     ส่วนผลการศึกษาจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารแผนกดิจิทัล บริษัท เซ้นส์ เอนเตอร์
เทน เมนท์ จ ากัด พบยุทธศาสตร์การสื่อสาร ดังนี้ 
  1. การไหลเวียนของข้อมูลข่าวสาร 
     ข่าวสารที่ปรากฏในแผนกดิจิทัล บริษัท เซ้นส์ เอนเตอร์เทนเมนท์ จ ากัดนั้น เป็น
ข่าวสารที่มีจากผู้บริหารสูงสุด และผู้บริหารประจ าแผนก ซึ่งก็คือ คุณกรกานต์ ข่าวสารจากผู้บริหาร
จะเกิดการไหลเวียนโดยผ่านผู้บริหารของแต่ละแผนก โดยเป็นสารประเภทนโยบาย ค าสั่ง หรือ ข้อมูล
ข่าวสารที่บุคลากรพึงได้รับ โดยการส่งต่อข่าวสารจะค่อนข้างเป็นขั้นเป็นตอน โดยผู้บริหารจะ
ด าเนินการประชุมภายในแผนกอีกครั้งเ พ่ือถ่ายทอดสารต่อไป และข้อมูลบางส่วนจะถูกส่ง 
ในรูปแบบของอีเมลเพ่ือการรับรู้เท่าเทียมกัน ส่วนข่าวสารที่มาจากผู้บริหารแผนก ก็จะเป็นเกี่ยวกับ
เรื่องของเนื้องานภายในแผนกเป็นส าคัญ เช่น ภาระงาน นโยบายการด าเนินงานของแผนก หรือ
กิจกรรมอ่ืนๆ ของแผนก โดยจะเป็นการจัดการประชุมเช่นเดียวกัน เพ่ือให้เกิดการซักถาม โต้แย้ง 
หรือได้อธิบายโดยละเอียด เพ่ือให้สามารถด าเนินงานได้อย่างส าเร็จลุล่วง   
  2. อุปกรณ์การสื่อสาร 
     การน าเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาใช้ในการสื่อสาร การบริหารงานภายในทีม  
สิ่งที่เห็นชัดเจนที่สุด คือ ความเข้าใจที่ตรงกัน เพราะทุกคนได้ทราบอย่างทันท่วงทีว่ามีงานอะไร วันที่
เท่าไหร่ ใครต้องท าอะไรบ้าง ท าให้การท างานของทีมเกิดประสิทธิภาพ และสามารถท างานได้ทุกที่ 
มีหลักฐานในการท างาน ไม่ต้องกังวลกรณีที่ไม่สามารถเข้ามาท างานที่ออฟฟิสได้ ผู้บริหารเองเอง
พยายามที่จะหาเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาใช้กับการท างาน พร้อมกับพิจารณาข้อดีข้อเสียของการใช้งาน
เทคโนโลยีนั้นอยู่ตลอด เพ่ือหาเทคโนโลยีที่เหมาะสมและมีประโยชน์มากที่สุด และตัดสิ่งที่ไม่จ าเป็น
ออกไป ส่วนเทคโนโลยีการสื่อสารทั่วไป ก็มีการน ามาใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชันสนทนาพื้นฐาน
อย่าง ไลน์ แฮงก์ เอาท์ ที่ทุกคนในแผนกใช้ จะสร้างความสะดวกรวดเร็วในการสื่อสารมากขึ้น อีกทั้ง
ข้อมูลก็จะสามารถทันต่อเหตุการณ์ ณ ขณะนั้นได้ เพราะสามารถแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือ ชี้แจงได้
ทันที แต่ส าหรับการสื่อสารภายนอกแผนก เทคโนโลยีที่ดูเป็นทางการและเข้าถึงทุกคนได้จะเป็น อีเมล 
เพราะบางคนเชื่อในหลักฐานที่สามารถจับต้องได้อย่างกระดาษ ต่อให้ส่งเป็นอีเมลก็ยังปรินท์ออกมา
เก็บไว้ จากค าสัมภาษณ์เพ่ิมเติมของคุณกรกานต์เกี่ยวกับเรื่องของการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการ
สื่อสาร โดยพบว่า การให้ความส าคัญในส่วนนี้มาจากนโยบายของคุณวราวุธ เจนธนากุล ผู้บริหาร
สูงสุดขององค์การ ที่เล็งเห็นว่านอกจากประโยชน์ในเรื่องของการเพ่ิมประสิทธิภาพในด้านการสื่อสาร
ที่ส่งผลดีกับงานแล้วนั้น เทคโนโลยียังเป็นเครื่องมือที่ช่วยปรับให้ภาพลักษณ์ขององค์การดูทันสมัย
มากขึ้น ส่วนต่อยอดไปถึงเรื่องของการเปิดโอกาสให้คนเจนเนอเรชั่น วาย เป็นผู้เข้ามาบริหารและ
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ปฏิบัติงานในแผนกดิจิทัล เพราะเชื่อว่าคนเจนเนอเรชั่น วาย สามารถประยุกต์การท างานร่วมกั บ
ประสบการณ์ท่ีใช้งานและเติบโตมาพร้อมกับเทคโนโลยี ซึ่งเป็นการเลือกบุคลากรให้ตรงกับงาน   
  3. เงื่อนไขของการจัดการทางการสื่อสาร   
     ผู้บริหาร แผนกดิจิทัล ได้ยึดทิศทางขององค์การมาใช้กับภายในแผนก คือ 
การมุ่งผลิตสิ่งดีๆ แก่สังคม ไม่สร้างปัญหาในแง่มุมมืดหรือค าถามจากสังคม เพราะฉะนั้นการท างาน
ของแผนกดิจิทัลทุกชิ้นจะยึดหลักนี้เป็นส าคัญ ดังนั้นเพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่
องค์การวางไว้ จึงต้องระมัดระวังในการปฏิบัติงานเป็นพิเศษ ผู้บริหารจึงสร้างเงื่อนไขของการจัดการ
ทางการสื่อสารขึ้นมาเพ่ือให้ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ขององค์การ คือ การเลือกใช้สื่อ และเทคโนโลยี
ที่เหมาะสมที่สุด คัดสรรในสิ่งที่มีประโยชน์ และคัดทิ้งในสิ่งที่ไม่จ าเป็น เพ่ือส่งเสริมประสิทธิภาพใน
การด าเนินงาน    
     จากการศึกษายุทธศาสตร์การสื่อสารของผู้บริหารท่านนี้ พบว่า ให้ความส าคัญ
กับเรื่องของการเลือกใช้สื่อที่สามารถตอบรับกับลักษณะงานที่ท าอยู่เป็นส าคัญ เพราะฉะนั้นการน า
เทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาช่วยจะท าให้การท างานในแผนกง่ายขึ้น เป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัยกับเหตุการณ์
และเหมาะกับลักษณะการท างานนั้นๆ และง่ายต่อการสื่อสารระหว่างกันในทีม ไมว่าจะเป็นความ
รวดเร็ว ความสะดวกสบายต่างๆ ได้ข้อมูลที่ถูกต้องทันเหตุการณ์ และสามารถรู้พร้อมกันในเวลาที่  
ไม่สามารถชี้แจงได้อย่างพร้อมหน้า แต่ก็ยินดีที่จะปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีที่ใช้อยู่ให้สอดรับกับผู้ที่ติดต่อ
ภายนอกแผนกเช่นกัน โดยสามารถสรุปเป็นตารางเปรียบเทียบได้ ดังนี้ 
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ตารางที่ 4.4 
 
ตารางแสดงการเปรียบเทียบยุทธศาสตร์การสื่อสารของผู้บริหารเจนเนอเรชั่น วาย 

ยุทธศาสตร์การสื่อสารของผู้บริหารเจนเนอเรชั่น วาย 

บริษัท ซุปเปอร์ทาโร่ ครีเอทีฟ จ ากัด 
แผนกดิจิทัล 

บริษัท เซ้นส์ เอนเตอร์เทนเมนท์ จ ากัด 
การไหลเวียนของข้อมูลข่าวสาร เป็นข่าวสาร
เรื่องเนื้องานที่มาจากผู้บริหารโดยตรง 

การไหลเวียนของข้อมูลข่าวสาร มาจาก 2 ทาง 
คือ ผู้บริหารระดับสูงสุด โดยเป็นข่าวสาร
เกี่ยวกับนโยบายต่างๆ และผู้บริหารแผนก  
เป็นข่าวสารเกี่ยวกับเนื้องานต่างๆ 

อุปกรณ์การสื่อสาร เน้นการสอดรับกับวิถีชีวิต
และส่งเสริมประสิทธิผลของงาน มีการใช้ทั้ง
เทคโนโลยี และยังให้ความส าคัญกับการประชุม 

อุปกรณ์การสื่อสาร เน้นการใช้เทคโนโลยีที่มี
ประโยชน์ และตัดสิ่งที่ไม่จ าเป็นทิ้ง โดยใช้ทั้ง
เทคโนโลยี และการพบปะพูดคุย 

เงื่อนไขของการจัดการทางการสื่อสาร คือ  
ต้องสามารถช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพของ 
การปฏิบัติงานของบุคลากรได้ และสอดคล้อง
กับการใช้ชีวิตประจ าวันของบุคลากร 

เงื่อนไขของการจัดการทางการสื่อสาร คือ  
การเลือกใช้สื่อ และเทคโนโลยีที่เหมาะสมที่สุด 
คัดสรรในสิ่งที่มีประโยชน์ และคัดทิ้งในสิ่งที่ 
ไม่จ าเป็น เพ่ือส่งเสริมประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงาน 

 
 จากตารางที่ 4.4 สามารถสรุปผลได้ว่า ผู้บริหารทั้ง 2 ท่าน ให้ความส าคัญในการน า
เทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการสื่อสารภายในองค์การ เพ่ือให้การสื่อสารและด าเนินงานง่ายขึ้น บริษัท 
ซุปเปอร์ทาโร่ ครีเอทีฟ จ ากัด จะเน้นไปที่การตอบรับกับงานและการด าเนินชีวิต ในขณะที่ แผนก
ดิจิทัล บริษัท เซ้นส์ เอนเตอร์เทนเมนท์ จ ากัด เน้นไปที่การสรรหาเทคโนโลยีใหม่ เพ่ือตามหา
เทคโนโลยีที่เหมาะสมและดีที่สุดกับการท างาน และทั้ง 2 องค์การมีเงื่อนไขทางการจัดการสื่อสารของ
องคการ์ในการด าเนินงานอย่างชัดเจนที่การส่งเสริมประสิทธิภาพให้เกิดขึ้นกับการท างาน   
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 4.1.5 แนวทางการปรับปรุงการจัดการของผู้บริหารเจนเนอเรชั่น วาย 
    แนวทางการปรับปรุงการจัดการ คือ วิธีการที่พิจารณาเพ่ือแก้ไขหรือปรับปรุง
ปัญหาที่เกิดขึ้นภายในองค์การ ในที่นี่ เราศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของการสื่อสาร จึงเป็นกรณีของ  
การแก้ปัญหาการสื่อสารไปด้วย 
    เมื่อเกิดปัญหาทางการสื่อสาร สิ่งที่คุณทนงศักดิ์ค านึงถึงในการแก้ปัญหา คือ  
การพิจารณาในการแก้ไขปัญหาอย่างรอบคอบและถี่ถ้วนที่สุด เพราะการสื่อสารไม่ว่าจะเป็นทั้งทาง
ค าพูด หรือ เอกสารที่เป็นลายลักษณ์อักษรก็ตาม หากเกิดปัญหาและแก้ไขอย่างไม่ใส่ใจ ไม่ชัดเจน 
ย่อมส่งผลกระทบทั้งในหลายๆ แง่ของการท างาน โดยมักจะมองปัญหาทีละจุดๆ อย่างละเอียด  
แล้วแก้ไขลงลึกไปในทีละจุด มากกว่าแก้จากภาพรวมไป โดยเฉพาะปัญหาที่เกิดจากการสื่อสาร 
ผู้บริหารมองว่าเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมาก และผู้บริหารนั้นเล็งเห็นถึงความส าคัญของการท างานเป็น
ทีม ฉะนั้น เรื่องของค าพูด ค าสั่ง ที่เป็นปัจจัยหลักที่ส่งผลกับจิตใจ ซึ่งจิตใจที่คิดทางบวกหรือลบนั้น 
ส่งผลกับการท างาน ซึ่งผู้บริหารนั้นเชื่อว่าการท างานอย่างมีความสุข จะส่งผ่านมายังผลงาน และทุก
คนก็จะสามารถผลักศักยภาพที่แท้จริงออกมาได้เป็นอย่างดี และผู้บริหารจะเป็นผู้แก้ปัญหาด้วย
ตนเองทั้งหมด โดยให้เหตุผลว่าด้วยต าแหน่งและอ านาจในการแก้ไขปัญหาที่มีมากกว่า จะท าให้
สามารถลดความเสียหาย และใช้เวลาในการจัดการได้รวดเร็วขึ้น  
    นอกจากข้อมูลจากผู้บริหารระดับสูงแล้ว บริษัทซุปเปอร์ทาโร่ ครีเอทีฟ จ ากัด  
ยังมีผู้บริหารระดับกลางได้แก่ คุณดวิษ ประภายนต์ ในต าแหน่ง Account Director ที่อยู่ในเจนเนอ
เรชั่น วาย ที่ท าหน้าที่บริหารงานในส่วนของงานดูแลลูกค้า ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการแก้ปัญหาการ
สื่อสารภายในบริษัทซุปเปอร์ทาโร่ ครีเอทีฟ จ ากัด ไว้ว่า “การผลักดันศักยภาพในการท างานของทีม
กับคนเจนเนอเรชั่นเดียวกันซึ่งเป็นบุคลากรส่วนใหญ่นั้น ไม่จ าเป็นจะต้องน ากรอบ กฏระเบียบมาใช้  
แต่ปัจจัยที่ส าคัญคือเรื่องของการควบคุมอารมณ์ น้ าเสียง ท่าทาง เพ่ือหลีกเลี่ยงความขัดแย้งและการ
เข้าใจผิด” คุณดวิษ ประภายนต์ (สัมภาษณ์, 6 มิถุนายน 2560)  
    จากการศึกษาแนวทางการปรับปรุงการจัดการ พบว่า ผู้บริหารเจนเนอเรชั่น วาย
ของบริษัทซุปเปอร์ทาโร่ ครีเอทีฟ จ ากัด ใช้การพิจารณาในลักษณะของค์ประกอบ เพราะสามารถ
แก้ไขปัญหาได้เฉพาะจุดมากกว่า โดยเฉพาะกับปัญหาทางการสื่อสาร ซึ่งผู้บริหารเลี่ยงจะมีปัญหา
เหล่านี้ เพราะเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อน และส่งผลกับจิตใจ ท าให้บุคลากรไม่มีขวัญก าลังใจในการ
ปฏิบัติงาน เมื่อวิเคราะห์เพ่ิมเติมพบว่า ผู้บริหารเจนเนอเรชั่น วาย ให้ความส าคัญกับปัญหาใน
ลักษณะนี้มาก เพราะคนในเจนเนอเรชั่น วาย ทั้งผู้บริหารและบุคลากรเองนั้นมีความอ่อนไหวกับ
สภาวะอารมณ์ สถานการณ์รอบตัวมากกว่าคนในเจนเนอเรชั่น เอ็กซ์ที่เป็นบุคลากรอีกส่วน ซึ่งการที่
เกิดความสั่นคลอนทางด้านขวัญก าลังใจ จะสร้างความไม่มั่นคงทางจิตใจให้กับผู้บริหารเจนเนอเรชั่น 
วายด้วยเช่นกัน จึงท าให้ผู้บริหารค่อนข้างระมัดระวังเก่ียวกับปฏิกิริยาที่มีต่อบุคลากร   
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    ในส่วนของผู้บริหารเจนเนอเรชั่น วาย แผนกดิจิทัล บริษัท เซ้นส์ เอนเตอร์ 
เทนเมนท์ จ ากัด มองว่าปัญหาทางการสื่อสารที่เกิดขึ้นนั้น เป็นเรื่องที่ย่อมมีบ้างตามปกติ ซึ่งแผนก
ท างานเกี่ยวกับดิจิทัล ที่จะต้องท างานกับคนหมู่มาก ไม่เพียงแค่ในองค์การเท่านั้น แต่ยังมีผู้บริโภค
หรือพาร์ทเนอร์ที่ต้องให้ความส าคัญในการสื่อสาร แต่ในการพิจารณาแก้ปัญหาส าหรับผู้บริหาร  
การพิจารณาแก้ปัญหาเฉพาะจุดมากกว่าการแก้ปัญหาโดยมองภาพรวม โดยเฉพาะเมื่อมีใช้เทคโนโลยี
เข้ามาในการสื่อสาร ซึ่งบางทีตัวอักษรนั้นไม่สามารถบอกอารมณ์ ความรู้สึก หรือการตีความจาก
ตัวอักษร อาจท าให้ความเข้าใจคลาดเคลื่อนในเจตนาของการสื่อสารนั้นได้ เพราะคุณกรกานต์ 
ผู้บริหาร คิดว่าการแก้ปัญหาอย่างไม่ใส่ใจ จะท าให้ผลลัพธ์ออกมาไม่ดี หรือแม้แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นจาก
การท างาน ผู้บริหารปฏิบัติงานในแผนกดิจิทัล จึงเข้าใจว่าทุกอย่างขึ้นกับความรวดเร็ว สดใหม่ 
บางครั้งเทคโนโลยีก็ท าให้ผู้บริหารเผชิญกับการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอยู่บ่อยๆ แต่หลังจากแก้ตรงนั้น
ได้แล้ว ก็จะกลับมาไตร่ตรองว่าผู้ให้จะแก้ไขปัญหาตรงนี้ให้ถาวรอย่างไร เพราะฉะนั้นการแก้ปัญหา
ของคุณกรกานต์จะแก้ไปเป็นจุดมากกว่า เพราะท าให้ความเสียหายนั้นเกิดน้อยที่สุด   
    จากการศึกษาแนวทางการปรับปรุงการจัดการพบว่า ผู้บริหารเจนเนอเรชั่น วาย 
ท่านนี้พบว่าใช้การพิจารณาในลักษณะของค์ประกอบ เพราะการที่เทคโนโลยีทางการสื่อสารเข้ามา
เกี่ยวกับข้องกับการเกิดปัญหาทางการสื่อสาร มันกลายเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อน ต้องค่อยๆ แก้ไป  
ทีละจุด และด้วยเนื้องานของงานดิจิทัลที่ถ้าไม่แก้ไขให้ตรงจุดอย่างที่ควรจะเป็นก็จะไม่สามารถ
แก้ปัญหาได้อย่างส าเร็จลุล่วง และความเสียหายอาจขยายใหญ่ขึ้น โดยสามารถสรุปเป็นตาราง
เปรียบเทียบได้ ดังนี้ 
 
ตารางที่ 4.5 
 
ตารางแสดงการเปรียบเทียบแนวทางการปรับปรุงการจัดการของผู้บริหารเจนเนอเรชั่น วาย 

แนวทางการปรับปรุงการจัดการของผู้บริหารเจนเนอเรชั่น วาย 

บริษัท ซุปเปอร์ทาโร่ ครีเอทีฟ จ ากัด 
แผนกดิจิทัล 

บริษัท เซ้นส์ เอนเตอร์เทนเมนท์ จ ากัด 

มองปัญหาอย่างรอบคอบ และแก้ลึกลงไปใน 
ทีละจุด โดยเฉพาะกับปัญหาทางการสื่อสาร  
ที่อาจส่งผลกระทบต่อจิตใจ และการท างาน 
เป็นทีม 

พิจารณาแก้ปัญหาเฉพาะจุดมากกว่าการ
แก้ปัญหาโดยมองภาพรวม และสอนให้ทีมมีการ
แก้ปัญหาด้วยตนเอง 
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 จากตารางที่ 4.5 สรุปได้ว่าทั้ง 2 บริษัท แก้ปัญหาโดยการลงลึกไปยังรายละเอียด 
มากกว่าภาพรวม ส่วนส าคัญของทั้ง 2 บริษัทนี้ที่น่าสนใจ คือ ผู้บริหารของบริษัท ซุปเปอร์ทาโร่  
ครีเอทีฟ จ ากัด ให้ความส าคัญกับเรื่องปัญหาทางการสื่อสารที่อาจส่งผลกระทบต่อจิตใจ เป็นสิ่งที่
ระมัดระวังเป็นพิเศษ ส่วนผู้บริหาร แผนกดิจิทัล บริษัท เซ้นส์ เอนเตอร์เทนเมนท์ จ ากัด ต้องการสอน
ให้บุคลากรได้เรียนรู้การแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง  
   
4.2 กระบวนการจัดการทางการสื่อสารที่มีผลต่อการยอมรับผู้บริหารเจนเนอเรชั่น วาย  
จากบุคลากรในองค์การ 
 
 กระบวนการจัดการทางการสื่อสาร เป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบของการจัดการทาง 
การสื่อสารที่ประกอบไปด้วยปัจจัยหลักของการจัดการทางการสื่อสารที่สามารถพิจารณาได้ทั้งหมด  
4 ส่วน ได้แก่ 
 4.2.1 สภาพการณ์แวดล้อมของการจัดการทางการสื่อสาร  
 4.2.2 ปัจจัยเข้า 
 4.2.3 กระบวนการแปรเปลี่ยน 
 4.2.4 ปัจจัยออก 
 และอีกส่วนที่ส าคัญ คือ 
 4.2.5 การยอมรับต่อผู้บริหารเจนเนอเรชั่น วาย  
 โดยผลการศึกษามี ดังนี้ 
  
 4.2.1 สภาพการณ์แวดล้อมของการจัดการทางการสื่อสาร 
    สภาพการณ์แวดล้อม เป็นเงื่อนไขที่มีอิทธิพลต่อการจัดการทางการสื่อสาร  
โดยประกอบไปด้วย บรรยากาศทั่วไปของการจัดการทางการสื่อสาร และยุทธศาสตร์ของการจัดการ
ทางการสื่อสาร ในที่นี้ปัจจัยที่เราต้องการศึกษา คือ บรรยากาศทั่วไปของการจัดการทางการสื่อสาร  
    สภาพการณ์แวดล้อมของการจัดการทางการสื่อสารของบริษัท ซุปเปอร์ทาโร่  
ครีเอทีฟ จ ากัด คุณทนงศักดิ์ ชูพงศ์วัฒนา ผู้บริหารเจนเนอเรชั่น วายนั้น มีลักษณะ ดังนี้ 
  1. การสร้างบรรยากาศองค์การที่มีความสัมพันธ์อันดีต่อกันภายในองค์การ  
     ผู้บริหารมีแนวคิดในการสร้างบรรยากาศภายในองค์การ ทั้งการที่ผู้บริหาร 
มีความสัมพันธ์อันดีต่อกันกับบุคลากร รวมไปถึงบุคลากรมีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน ทิศทางของ
ความสัมพันธ์เป็นลักษณะแบบครอบครัว พ่ีน้อง จากการสังเกตการณ์ ยังพบว่าผู้บริหารให้อิสระใน
การใช้อุปกรณ์เครื่องมือสื่อสาร หรือการใช้อินเทอร์เนต เราสามารถเห็นบุคลากรภายในบริษัทมีเวลา 
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ที่คุยจะโทรศัพท์สั้นๆ หรือเปิดใช้งานโซเชียลมีเดียส่วนตัวของทุกคนได้อย่างอิสระ ไม่มีกฏบังคับหรือ
ถูกจับจ้องจากผู้บริหาร สามารถหยิบขนมมารับประทานขณะท างาน สามารถเปิดเพลงฟังได้ โดยไม่
ถูกต าหนิแต่อย่างใด ด้วยความที่ผู้บริหารเป็นคนในเจนเนอเรชั่น วาย ซึ่งไม่ชอบกฏระเบียบข้อบังคับ
โดยธรรมชาติอยู่แล้ว ท าให้ยิ่งมีความเข้าใจในบุคลากรที่อยู่ในเจนเนอเรชั่นเดียวกันเป็นอย่างยิ่ง 
บางครั้งจะได้ยินการสนทนาหัวข้อทั่วไปจากผู้บริหารกับบุคลากร เช่น ข่าวกีฬา ข่าวบันเทิง 
ร้านอาหารที่เปิดใหม่ การเดินทางไปท่องเที่ยวต่างประเทศ หรือเทคโนโลยีใหม่ๆ ของกล้องถ่ายภาพ 
เกม ไปจนถึงเรื่องของรองเท้า และอีกสิ่งที่สังเกตพบคือ ผู้บริหารจะใช้ค าพูดเป็นกันเอง มีค าไม่สุภาพ
บ้างบางเวลา  รวมไปถึงการจัดกิจกรรมและสวัสดิการที่แตกต่างออกไปจากเดิม เช่น ชั้นเรียนโยคะ  
ที่สามารถเลือกเวลาการไปเล่นเองได้ มีบอร์ดเกม และของเล่นอย่างเลโก้ให้สามารถมาเล่นเพ่ือผ่อน
คลายในระหว่างวันได้ กิจกรรม Movie Night ที่ให้บุคลากรสามารถเลือกภาพยนตร์ที่อยากดูในแต่ละ
เดือน และกิจกรรมการเล่นจับคู่ Buddy,Budder  ไปสัมมนานอกสถานที่ เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างกัน ละลายพฤติกรรม และความไม่คุ้นเคยต่อกันของบุคลากร เสริมสร้างการท างานเป็นทีม 
ซึ่งส าคัญต่อการด าเนินงานในทุกส่วน โดยผู้บริหารเองก็เข้าร่วมในทุกกิจกรรม โดยไม่ได้แบ่งแยก
ตนเองออกมา ดังนั้นผู้บริหารจึงผ่อนคลายบรรยากาศที่ดูจริงจัง และตึงเครียดขององค์การลง โดยให้
ความส าคัญกับความสุขของบุคลากรมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นบรรยากาศในการท างานที่ค่อนข้าง 
ดูสนุกสนาน ด้วยการตกแต่งภายใน บรรยากาศที่ดูโล่ง โปร่งสบาย 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 4.5 การตกแต่งภายในของบริษัทซุปเปอร์ทาโร่ ครีเอทีฟ จ ากัด 
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ภาพที่ 4.6 บรรยากาศภายในของบริษัทซุปเปอร์ทาโร่ ครีเอทีฟ จ ากัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4.7 กิจกรรมปีใหม่ของบริษัทซุปเปอร์ทาโร่ ครีเอทีฟ จ ากัด 
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  2. การท าให้ทุกฝ่ายในองค์การตระหนักถึงเป้าหมายในการท างาน 
     ด้วยสถานะของบริษัทที่เป็นงานบริการที่ต้องตอบสนองความต้องการของลูกค้า 
รายละเอียดงานค่อนข้างมาก ท างานภายใต้สภาวะความกดดัน เนื่องด้วยเป้าหมายในการท างานของ
ทุกคน คือ การมุ่งมั่นพัฒนาผลงานให้เป็นที่พอใจของลูกค้า และนอกจากความพอใจ งานจะต้อง  
มีคุณภาพ ไม่ว่าจะเป็นแผนกครีเอทีฟ ที่ต้องพัฒนาซึ่งความรู้ ความสามารถ พัฒนาแนวความคิดใหม่ๆ 
หรือแผนกดูแลลูกค้าที่ต้องพยายามในการรักษาความสัมพันธ์อันดีต่อกันกับลูกค้าไว้ ตลอดจนการ
จัดสรรงานให้เป็นระบบระเบียบตามระยะเวลาในการด าเนินโครงการ เพ่ือรักษาไว้ซึ่งความพึงพอใจ 
หรือแม้แต่ฝ่ายอื่นๆ ที่ต้องปฏิบัติงานเต็มที่เช่นเดียว ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้บริหารสื่อสารออกไปกับบุคลากรอยู่
เสมอ ท าให้เลี่ยงไม่ได้ที่องค์การจะต้องปฏิบัติงานภายใต้สภาวะความกดดันอยู่ตลอดเวลา เนื่องจาก
คุณลักษณะเฉพาะของเจนเนอเรชั่น วาย คือ การทุ่มเทท างานเพ่ือให้ได้มาซึ่งผลลัพธ์ที่ดีที่สุดในการ
ท างาน  
     ในส่วนของบุคลากรภายใต้การบริหารของผู้บริหารเจนเนอเรชั่น วายของบริษัท 
ซุปเปอร์ทาโร่ ครีเอทีฟ จ ากัด นั้นได้มองเห็นถึงบรรยากาศของการสื่อสารภายในองค์การ ดังนี้ 
  1. การได้รับอิสระในการสื่อสาร และการดูแลเอาใจใส่จากผู้บริหาร 
     ผู้บริหารเจนเนอเรชั่น วาย ค่อนข้างเปิดกว้างในการสื่อสาร บุคลากรทุกเจนเนอ
เรชั่น ได้รับสิทธิเสรีภาพในการใช้ชีวิตการท างาน การสื่อสาร การแสดงความคิดเห็น ไม่ถูกบังคับให้อยู่
ใต้สภาวะความกดดันจนเกินไป มีความอบอุ่นในลักษณะของการอยู่แบบครอบครัว เป็นกันเอง  
ไม่มีกฏเกณฑ์อะไรมากนัก  
     บุคลากรผู้บริหาร ซึ่งเป็นคนเจนเนอเรชั่น วายท่านหนึ่งได้กล่าวว่า รู้สึกเหมือน
ก าลังท างานในชั้นเรียน มีผู้บริหารเป็นหัวหน้าห้อง ที่คอยดูแลแบบใกล้ชิด เข้าถึงง่าย และเพ่ือน
ร่วมงานที่เปรียบได้กับกลุ่มเพ่ือนที่คุ้นเคย มีความสัมพันธ์ระหว่างกันของเพ่ือนร่วมงานในองค์การใน
ทิศทางที่ดี ซึ่งเป็นประเด็นที่ผู้บริหารทุกคน ทุกเจนเนอเรชั่นในองค์การ มองเห็นตรงกัน และมีความ
พึงพอใจในบรรยากาศที่เป็นอยู่ ถึงแม้ว่าจะต้องเคร่งเครียดกับการรักษามาตรฐานการท างานบ้าง แต่
ก็มีกิจกรรมต่างๆ ที่ช่วยผ่อนคลายระหว่างท างาน หรือ หลังจากการท างานได้เป็นอย่างดี ท าให้รู้สึกมี
ความสุขและพึงพอใจในการท างาน “การที่บริษัทเราให้สิทธิเสรีภาพเพ่ือให้ทุกฝ่าย เกิดความพอใจใน
ตัว องค์การมันก็ดีมากในแง่ของการเป็นส่วนร่วมและมองเห็นภาพเดียวกันที่ผู้บริหารต้องการสื่อสาร
ออกมา แล้วก็ขับเคลื่อนไปข้างหน้าพร้อมๆ กัน” คุณดวิษ ประภายนต์ (สัมภาษณ์, 6 มิถุนายน 2560) 
  2. การรักษาความสัมพันธ์ระหว่างกันมากไปนั้น ก่อให้เกิดปัญหา  
     จากผลการศึกษาได้พบประเด็นบางอย่างที่เกิดความแตกต่างออกไปด้วยความที่
บรรยากาศค่อนข้างสบายๆ ท าให้มุมมองของบุคลากรบางท่านมองว่า มีบางครั้งบางคราวที่ไม่สามารถ
ควบคุมการท างานได้ เพราะความยืดหยุ่นที่มีมากจนเกินไป ไม่สามารถใช้ได้กับงานบางงาน และ 
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คนบางคน พบปัญหาเรื่องของการตัดสินใจแบบถนอมน้ าใจ ความไม่เด็ดขาด ซึ่งส่งผลกระทบกับงาน
และความรู้สึกของบุคลากรบางท่านเช่นกัน เช่น การที่บุคลากรบางท่านไม่สามารถท างานตามที่ได้รับ
มอบหมายหรือกรอบเวลาที่ก าหนดไว้ได้ ท าให้ส่งผลกระทบไปยังบุคลากรท่านอ่ืนๆ ซึ่งบุ คลากรบาง
ท่านรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ไม่ยุติธรรมส าหรับเขา และมีความเห็นว่าผู้บริหารควบปรับสมดุลในเรื่องของงาน
และการรักษาไว้ซึ่งสัมพันธภาพระหว่างผู้บริหารและบุคลากรให้ดี    
     สิ่งที่เกิดขึ้นสะท้อนให้เห็นถึงบรรยากาศทั่วไปของการจัดการทางการสื่อสาร 
ที่ผู้บริหารเจนเนอเรชั่น วายสร้างขึ้น และบุคลากรสามารถสัมผัสได้ เข้าใจตรงกัน และเกิดผลที่ดีใน
เรื่องของบรรเทาสภาวะความตึงเครียดที่เกิดจากการท างาน บุคลากรจึงมีความสุขกับการท างาน อัน
เนื่องมาจากธรรมชาติของคนเจนเนอเรชั่น วาย ที่ท าให้สามารถจัดการสื่อสาร การบริหาร ได้ตรงใจ
บุคลากรเจนเนอเรชั่น วาย ที่เป็นบุคลากรส่วนใหญ่ แต่บางส่วนของบรรยากาศนี้ มีผลต่องานและ
ความรู้สึกของบุคลากรบางคนในองค์การที่ได้รับผลกระทบ และได้มีข้อคิดเห็นว่าผู้บริหารควรที่จะจัด
สมดุลระหว่างการรักษาความสัมพันธ์ของบุคลากร และการมุ่งไปที่การรักษาไว้ซึ่งมาตรฐานของ 
การท างานเข้าด้วยกัน  
     ในส่วนของผู้บริหารเจนเนอเรชั่น วาย แผนกดิจิทัล บริษัท เซ้นส์ เอนเตอร์เท
นเมนท์ จ ากัด คุณกรกานต์ แย้มสัตย์ธรรม ให้สัมภาษณ์ถึงบรรยากาศของการสื่อสารในแผนกดิจิทัล
ไว้ โดยจากข้อมูล พบว่ามีลักษณะ ดังนี้ 
  1. บรรยากาศที่มุ่งเน้นในการท างานไปเป็นไปตามเป้าหมาย 
     สภาพบรรยากาศท่ัวไปของบุคลากรภายในแผนกค่อนข้างสนิทสนมกันเป็นอย่าง
ดี มีบางเวลาที่ผู้บริหารต้องใช้ค าสั่ง บรรยากาศจึงมีการผสมผสานความจริงจังเพ่ิมข้ึน แผนกดิจิทัลนั้น
มีหน้าที่ในการพัฒนาระบบดิจิทัลทั้งหมดภายในองค์การ นอกเหนือจากระบบแล้ว ทักษะทางด้าน
ดิจิทัลเป็นอีกสิ่งที่ผู้บริหารมุ่งที่จะสร้างให้พนักงานทุกคนมีทักษะที่ดี ทันสมัย เป็นนโยบายในการ
พัฒนาบุคลากรและตนเอง เพราะคนเจนเนอเรชั่น วาย นั้นมีคุณลักษณะที่โดดเด่น คือ การมีทักษะ  
ที่หลากหลายศาสตร์ และมีทักษะสูง ซึ่งส่วนนี้จะน ามาใช้ในการพัฒนาผลงาน ท าให้แผนกมีเป้าหมาย
ที่ชัดเจนในการท างาน 
  2. การสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกันเพื่อลดสภาวะกดดันในการท างาน 
     ผู้บริหารพยายามใช้การสื่อสารเพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีกันภายในแผนก 
เพราะทุกส่วนในแผนกดิจิทัลต้องท างานด้วยกันตลอดเวลา ซึ่งผู้บริหารเชื่อในประสบการณ์การท างาน
ที่ผ่านมาว่าไม่มีบุคลากรคนไหนชอบที่จะท างานอยู่ในสภาวะความกดดัน ถึงแม้จะเป็นสิ่งที่เลี่ยงไม่ได้  
ก็ตาม โดยเฉพาะงานแผนกดิจิทัล ที่ต้องแข่งกับเวลาและความผิดพลาดหน้างานได้ ผู้บริหารจึง
ต้องการให้แผนกดิจิทัลมีความผ่อนคลายในการท างานมากขึ้น ในขณะที่ผลงานก็ต้องไม่มีข้อบกพร่อง
เท่าที่จะเป็นไปได้ โดยเริ่มตั้งแต่ตัวผู้บริหารเองที่ให้ความเป็นกันเองกับบุคลากรทุกคนในแผนก  
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หากิจกรรมที่สร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันให้ท าภายในแผนก เริ่มจากกิจกรรมง่ายๆ อย่างเช่น 
การนัดกันแต่งตัวตามหัวข้อที่ก าหนดมา 1 วันใน 1 สัปดาห์ กีฬาสีในแผนกที่ไม่ได้จริงจังมากนัก  
ที่ทุกคนสามารถเข้าร่วมได้ หรือการจัดหาสวัสดิการที่บริษัทไม่ได้จัดหาให้เพ่ิมเติม เช่น สวัสดิการปีโป้  
ซึ่งเป็นการหาขนมที่เคยกินเมื่อสมัยยังเด็ก มาแจกให้กับบุคลากร เป็นสีสันให้กับการท างาน  
“คนก็เหมือนกับเครื่องจักร ต้องใส่ใจ หยอดน้ ามัน ดูแลรักษา” คุณกรกานต์ แย้มสัตย์ธรรม 
(สัมภาษณ์, 9 มิถุนายน 2560) ได้กล่าวเพ่ิมเติมไว้ นอกจากนั้นยังมีความเชื่อที่ว่าหากบุคลากรมีจิตใจ
ที่เป็นสุขกับการท างาน ผลงานก็จะออกมาตามระดับของความสุขท่ีเกิดขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4.8 สวัสดิการปีโป้ของแผนกดิจิทัล 
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ภาพที่ 4.9 ภาพบางส่วนของกีฬาสีแผนกดิจิทัล 
 
 จากที่ผู้ สั มภาษณ์ ได้มี โอกาสเข้าไปสัง เกตการณ์การท างานของแผนกดิจิทัล  
ก็พบว่า บรรยากาศค่อนข้างสนุกสนาน เป็นกันเอง ถึงแม้จะท างานกันอย่างคร่ าเคร่ง แต่ไม่ได้รู้สึกว่า
อึดอัด หรือมีความตึงเครียด ในแผนกท างานกันอย่างเฮฮา มีรอยยิ้ม มีผู้บริหารดูการท างานอยู่  
อย่างใกล้ชิด แต่บุคลากรในแผนกก็ไม่ได้แสดงถึงความอึดอัดหรือไม่สบายใจที่ผู้บริหารอยู่ในระหว่าง
ปฏิบัติหน้าที่ด้วย 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
ภาพที่ 4.10 บรรยากาศขณะท างานของแผนกดิจิทัล 
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 ในส่วนของบุคลากรภายใต้การบริหารของผู้บริหารเจนเนอเรชั่น วายของบริษัท เซ้นส์ 
เอนเตอร์เทนเมนท์ จ ากัด นั้นได้มองเห็นถึงบรรยากาศของการสื่อสารทั้งคล้ายและแตกต่างกับที่
ผู้บริหารมองเห็นและต้องการให้เป็นในหลายประเด็น  
  1. ผู้บริหารมีแนวทางในการลดช่องว่างระหว่างต าแหน่งภายในแผนก 
     สิ่งหนึ่งที่บุคลากรทุกคนมีความเห็นตรงกันคือ ผู้บริหารไม่ได้ให้ความสนใจกับ
เรื่องของต าแหน่ง ความเป็นหัวหน้า ลูกน้องมากนัก มีความเป็นกันเองมากกับในทีม เปิดเผยตัวตนให้
รับทราบ ใช้ค าพูดที่ค่อนข้างเป็นกันเองมากอย่างสนิทสนม เช่น สรรพนาม ที่สามารถเรียกชื่ อเล่นได้ 
ไม่ใช่เพียงแค่ผู้บริหารกับบุคลากร แต่บุคลากรด้วยกันเองก็ใช้การสื่อสารในลักษณะเดียวกันนี้ต่อกัน 
ส่งผลให้เกิดความสบายใจในการท างาน จากการให้สัมภาษณ์ของบุคลากรท่านหนึ่ง ซึ่งเคยมีผู้บริหาร
เป็นคนที่อยู่ในเจนเนอเรชั่น เอ็กซ์ ได้กล่าวถึงคุณกรกานต์ที่เป็นผู้บริหารเจนเนอเรชั่น วาย ว่า 
มีความแตกต่างกับผู้บริหารคนก่อนที่ตนเคยท างานด้วย ทั้งในแง่ของการเปิดโอกาสให้รู้จักตัวตนของ
ผู้บริหาร ไม่ยึดติดกับต าแหน่งหน้าที่จนมากเกินไป แต่ท าให้เชื่อในค าว่าพ่ีน้อง เมื่อวิเคราะห์จากค า
สัมภาษณ์ อาจพบว่า อายุที่ใกล้กันเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ท าให้มีความเข้าใจซึ่งกันและกันในการท างาน
มากขึ้น  
  2. ความสนิทสนมภายในแผนกก่อให้เกิดปัญหาการสื่อสารและด้านภาพลักษณ์ 
     ในขณะที่บุคลากรบางคน ทั้งเจนเนอเรชั่น เอ็กซ์ และเจนเนอเรชั่น วาย 
มองเห็นจุดด้อยของการให้ความสนิทสนมมากเกินไป เนื่องด้วยองค์การเป็นองค์การที่มีโครงสร้าง 
แผนกท างานกับคนหมู่มาก บางทีภาพลักษณ์ของแผนกที่ดูไม่จริงจังเกินไป การพูดคุย การใช้สรรพ
นามที่มีความเป็นกันเอง ท าให้คนภายนอกแผนกรู้สึกไม่ดีกับภาพลักษณ์ของแผนก หรือการที่สื่อสาร
กันอย่างไม่เป็นทางการมากไป ท าให้ไม่เข้าใจว่าก าลังสื่อสารอย่างจริงจังหรือไม่ ท าให้มีความสับสน
กับจุดประสงค์ในการสื่อสารบ้างในบางครั้งบางคราวในการท างาน การตีความผิดท าให้น าไปสู่
สถานการณ์ที่ขัดแย้ง มีความรุนแรงในค าพูด การถกเถียง อารมณ์ท่ีไม่ดีเกิดขึ้นภายในแผนก ที่เกิดขึ้น
โดยไม่เจตนา ซึ่งบุคลากรบางท่านก็ได้ให้ความเห็นว่าไม่ได้ไม่พอใจในความเป็นกันเองของผู้บริหาร 
เจนเนอเรชั่น วาย แต่ควรอยู่ในสถานการณ์ที่เหมาะสมมากกว่า นอกจากนั้นยังมีประเด็นที่บุคลากร
เจนเนอเรชั่น เอ็กซ์ คิดว่าความสนิทสนมก็ควรมีขอบเขต และรู้จักเคารพซึ่งกันและกันมากกว่านี้  
เช่น เรื่องของการใช้สรรพนามที่อ่อนไหวทางความรู้สึก ค าว่า ฉัน หรือ เธอ ในมุมมองของคนที่มีอายุ
มากกว่า จะมีความรู้สึกว่าขาดความใส่ใจในเรื่องของกาลเทศะ   
     จากการศึกษาในสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นท าให้ได้เห็นว่า ผู้บริหารเจนเนอเรชั่น วาย  
ของแผนก ดิจิทัล บริษัท เซ้นส์ เอนเตอร์เทนเมนท์ จ ากัด นั้นมีแนวความคิดที่มุ่งจัดการบรรยากาศ 
ในการสื่อสารที่ให้ความส าคัญกับการสร้างทีมเวิร์ค และผ่อนคลายสภาวะความกดดันจากงานให้กับ
ทีม โดยใช้ความเป็นกันเองมากจากตัวผู้บริหารเอง และกิจกรรมต่างๆ โดยบุคลากรนั้นเข้าใจ และ
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สามารถรับรู้ได้ แต่บางส่วนก็มีความคิดเห็นที่แตกต่างออกไปในเรื่องของความเป็นกันเองมากเกินไป
นั้น สามารถน าไปสู่บรรยากาศที่ไม่ดีอันน าไปสู่ความสับสนในการสื่อสาร หรือความขัดแย้งได้  
โดยสามารถสรุปเป็นตารางเปรียบเทียบได้ ดังนี้ 
 
ตารางที่ 4.6 
 
ตารางแสดงการเปรียบเทียบสภาพแวดล้อมทางการจัดการสื่อสารของผู้บริหารเจนเนอเรชั่น วาย 

สภาพแวดล้อมทางการจัดการทางการสื่อสารของผู้บริหารเจนเนอเรชั่น วาย 

บริษัท ซุปเปอร์ทาโร่ ครีเอทีฟ จ ากัด 
แผนกดิจิทัล 

บริษัท เซ้นส์ เอนเตอร์เทนเมนท์ จ ากัด 

การสร้างบรรยากาศองค์การที่มีความสัมพันธ์
อันดีต่อกันภายในองค์การ เพื่อให้ท างานอย่าง 
มีความสุข 

การสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน เพ่ือมุ่งการลด
สภาวะการกดดันในการปฏิบัติงาน 

การท าให้ทุกฝ่ายตระหนักถึงเป้าหมายในการ
ปฏิบัติงาน 

บรรยากาศที่มุ่งเน้นในการท างานไปเป็นไปตาม
เป้าหมาย 

 
 จากตารางที่ 4.6 สามารถอธิบายได้ว่าทั้ง 2 องค์การนั้น ผู้บริหารมีแนวคิดเกี่ยวกับ 
การจัดการสภาพแวดล้อมการจัดการทางการสื่อสารที่ใกล้เคียงกัน ทั้งในเรื่องของการสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันภายในองค์การ และการให้พึงตระหนักถึงเป้าหมายในการท างาน 
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ตารางที่ 4.7 
 
ตารางแสดงการเปรียบเทียบสภาพแวดล้อมทางการจัดการสื่อสารของผู้บริหารเจนเนอเรชั่น วาย  
จากบุคลากรภายในองค์การ 

สภาพแวดล้อมทางการจัดการทางการสื่อสารของผู้บริหารเจนเนอเรชั่น วาย  
จากบุคลากรภายในองค์การ 

บริษัท ซุปเปอร์ทาโร่ ครีเอทีฟ จ ากัด 
แผนกดิจิทัล 

บริษัท เซ้นส์ เอนเตอร์เทนเมนท์ จ ากัด 
ได้รับอิสระในการสื่อสาร และได้รับความ 
เอาใจใส่ 

ผู้บริหารมีแนวทางในการลดช่องว่างระหว่าง
ต าแหน่งภายในแผนก 

การรักษาความสัมพันธ์ระหว่างกันมากไปนั้น 
ก่อให้เกิดปัญหา 

ความสนิทสนมภายในแผนกก่อให้เกิดปัญหา
การสื่อสารและด้านภาพลักษณ์ 

 
 จากตารางที่ 4.7 สามารถอธิบายได้ว่าบุคลากรทั้ง 2 แผนกเห็นเหมือนกันในเรื่องของ
การรักษาความสัมพันธ์ หรือการกระชับความสัมพันธ์ที่มากเกินไปว่าท าให้เกิดปัญหากับองค์การหรือ
แผนก ในส่วนที่ดีทางบุคลากรของบริษัท ซุปเปอร์ทาโร่ ครีเอทีฟ จ ากัด รู้สึกว่าได้รับอิสระในการ
สื่อสาร ในขณะที่บุคลากรแผนกดิจิทัล ของบริษัท เซ้นส์ เอนเตอร์เทนเมนท์ จ ากัด รู้สึกว่า ผู้บริหาร
พยายามลดช่องว่างระหว่างกัน เพ่ือให้เกิดความสนิทสนมกันมากขึ้น โดยไม่มีเรื่องของต าแหน่ง  
มาเป็นก าแพง   
   
 4.2.2 ปัจจัยเข้า 
    ปัจจัยเข้า คือ จุดเริ่มต้นของกระบวนการจัดการทางการสื่อสารที่น าไปสู่
กระบวนการแปรเปลี่ยน ให้เป็นปัจจัยออก มักได้รับอิทธิพลมาจากสภาพการณ์แวดล้อม ในการศึกษา
ครั้งนี้ จะศึกษาตัวแปรที่ส าคัญ ได้แก่ หน้าที่ในการสื่อสาร และ เกณฑ์ในการคัดเลือกสื่อ  
    หน้าที่ในการสื่อสาร เป็นการก าหนดประเด็นให้เข้ากับการสื่อสาร เพ่ือช่วย
ศักยภาพในของจัดการนั้นประสบความส าเร็จ ทั้งการสร้างและรักษาภาพลักษณ์ขององค์การ   
การสื่อสารและรักษาความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่ง 1 ในนั้นก็คือ บุคลากรผู้ที่ปฏิบัติงาน 
อยู่ในองค์การ โดยปัจจุบันได้รับความสนใจให้ความส าคัญมากเพ่ือรักษาไว้ซึ่งความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างผู้บริหารและบุคลากร  
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 เกณฑ์ในการคัดเลือกสื่อ จะต้องเลือกสื่อที่สามารถตอบสนองหน้าที่ทางการสื่อสาร จึง
เป็นสิ่งที่ต้องค านึงถึงก่อนน าไปสู่การปฏิบัติงานจริง 
 ประเด็นของหน้าที่ในการสื่อสาร ผู้บริหารเจนเนอเรชั่น วาย บริษัทซุปเปอร์ทาโร่ ครีเอ
ทีฟ จ ากัด นั้นให้ความส าคัญกับเรื่องของความคิดเห็นของบุคลากรภายในองค์การเป็นพิเศษ ตั้งแต่
เรื่องของการท างานไปจนถึงเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อตัวบุคลากรเอง เช่น กิจกรรมและสวัสดิการต่างๆ 
ส าหรับการท างานดังที่องค์การจะมีการจัดการประชุมอยู่อย่างสม่ าเสมอในการท างานแต่ละโครงการ 
นอกจากจะเป็นขั้นตอนของการชี้แจงและระดมสมอง ยังเป็นการเปิดโอกาสให้กับบุคลากรได้แบ่งปัน
ความคิดเห็นและเสนอแนะความคิดเห็นของงานร่วมกันอย่างอิสระเสรี บนพ้ืนฐานของประโยชน์ต่อ
ผลงานเ พ่ือให้ ได้ผลงานที่ดีที่สุดออกมา นอกเหนือไปจากนั้นผู้บริหารจะเปิดกว้าง  และ 
รับฟังความคิดเห็น เพ่ือน ามาต่อยอดและประกอบการตัดสินใจ โดยที่จะเป็นผู้ตัดสินใจต่อ 
ทุกความเห็นนั้นอีกครั้งหนึ่ง ในทุกสิ้นปีที่มีการประเมินผลเฉพาะบุคคล ก็จะมีช่วงเวลาหลังจาก 
ที่ท าการประเมิน ให้สามารถเสนอแนะต่อสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อองค์การและการท างาน รวมถึงการ
เปิดโอกาสใหเชี้แจงอธิบายในสิ่งที่คิดว่าไม่สมเหตุสมผลในการประเมินผล ในส่วนของเรื่องอ่ืนๆ  
ที่เป็นประโยชน์ต่อบุคลากรเอง ก็จะเปิดโอกาสให้เสนอความคิดเห็นเช่นเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นหัวข้อ
ของการฝึกอบรมที่สนใจ กิจกรรมที่อยากท า สถานที่ที่ต้องการไปสัมมนาภายนอกองค์การ เป็นต้น 
โดยผู้บริหารได้กล่าวเพ่ิมเติมว่า “อยากให้ทุกคนได้รู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งกับซุปเปอร์ทาโร่ อยากให้ทุก
คนได้มีความสุขที่อยู่ที่นี่ ท างานได้อย่างสบายใจ และมีก าลังใจในการท างานมากขึ้น” คุณทนงศักดิ์  
ชูพงศ์วัฒนา (สัมภาษณ์, 7 มิถุนายน 2560) 
 ส่วนเกณฑ์เกี่ยวกับการพิจารณาในการเลือกสื่อนั้นเป็นไปในลักษณะของการพิจารณา
สื่อที่เหมาะกับการใช้ชีวิตประจ าวัน และการท างานของบุคลากร ซึ่งผู้บริหารเน้นย้ าในการน า
เทคโนโลยีมาใช้ในการสื่อสารและการท างาน เพราะว่าสอดคล้องกับวิถีชีวิต และอุปกรณ์ที่ใช้ใน
ประจ าวัน อย่างโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน หรือ คอมพิวเตอร์ ที่สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เนตได้ทุกที่
ทุกเวลา อีกทั้งรูปแบบการปฏิบัติงานของบุคลากรทั้งหมด ที่ท างานกับคอมพิวเตอร์ตลอดเวลา ดังนั้น 
เครื่องมือหรือสื่อที่เลือกน ามาใช้ ไม่ว่าจะเป็นอีเมล แอปพลิเคชั่นไลน์ และ Google Sheet นั้น  
ท าให้การสื่อสารสะดวกขึ้น ในบางครั้งที่แผนกดูแลลูกค้าต้องเดินทางไปพบลูกค้าหรือประชุมนอก
สถานที่ก็จะสามารถทันเหตุการณ์และไม่พลาดในการติดต่อสื่อสาร เพราะเทคโนโลยีเหล่านี้ 
ก็สามารถเข้าถึงในการใช้สมาร์ทโฟน เช่นเดียวกัน จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารไม่ได้กล่าวถึงในเรื่องของ
งบประมาณ และค่าใช้จ่าย เพราะเทคโนโลยีที่เลือกน ามาใช้ไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด ไม่ได้ส่งผล
กระทบต่องบประมาณขององค์การเพ่ิมเติม   
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 จากการศึกษา ท าให้ได้ทราบว่าผู้บริหารเจนเนอเรชั่น วายของบริษัท ซุปเปอร์ทาโร่  
ครีเอทีฟ จ ากัด ให้ความส าคัญที่จะรักษาไว้ซึ่งความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารและบุคลากร  
โดยเปิดโอกาสและให้คุณค่ากับสิทธิ ความคิดเห็น และการส่งเสียงของบุคลากรในเรื่องต่างๆ 
โดยเฉพาะเรื่องงาน ที่รับฟังและเปิดกว้างในการปล่อยไอเดีย และแสดงความคิดเห็นในโครงการนั้นๆ 
รวมไปถึงเรื่องอ่ืนๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อองค์การและพนักงาน โดยสุดท้ายแล้วผู้บริหารจะเป็น 
ผู้ตัดสินใจ โดยน าทุกความคิดเห็นไปพิจารณาอีกครั้ง ส่วนในเรื่องของการเลือกใช้สื่อ การที่ผู้บริหาร
เติบโตมากับเทคโนโลยีและสามารถใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างหลากหลาย จึงให้ความส าคัญกับ
เทคโนโลยีที่สอดคล้องกับพฤติกรรมในชีวิตประจ าวัน และชีวิตในการท างานของบุคลากรเป็นหลัก 
เพราะท าให้สื่อสารถึงกันได้ง่าย ไม่มีปัญหาการตกหล่นในการสื่อสาร 
 ส าหรับฝั่งของบุคลากรนั้น ส่วนใหญ่จะมีความคิดเห็นว่า ตนเองได้มีสิทธิ มีสิทธิ์ 
มีเสียงในการแสดงความคิดเห็นจริง รู้สึกว่าตัวเองได้รับความสนใจและมีความส าคัญจากการท างาน
แต่ละโครงการ เช่น เวลาการประชุมระดมความคิด จะมีสิทธิ์ในการน าเสนอความคิดของตนเองเต็มที่ 
โดยไม่ถูกขัดจังหวะ ซึ่งบุคลากรบางท่านนั้นเคยท างานผู้บริหารเจนเนอเรชั่น เอ็กซ์มาก่อน ก็จะมีข้อ
แตกต่างเรื่องของสิทธิในการแสดงความคิดเห็นมาก ในขณะที่ผู้บริหารเจนเนอเรชั่น วาย จะพยายาม
เก็บไปฟัง และคิดตาม มีความยืดหยุ่นและให้อ านาจในการสื่อสารกับบุคลากรมากกว่า การวางตัว
สบายๆ ที่เป็นไปในลักษณะของพ่ีน้อง ท าให้บุคลากรกล้าที่จะพูด แสดงความเห็น  แต่การตัดสินใจ
หลังจากรับฟังนั้นจะเป็นอย่างไร ก็ขึ้นอยู่กับผู้บริหาร แต่บุคลากรรู้สึกสบายใจที่มีโอกาสได้พูดในสิ่งที่
ตนคิด ข้อส าคัญคือบุคลากรที่มีอายุน้อยกว่าผู้บริหาร ก็สามารถที่จะแสดงความคิดเห็นได้โดยไม่ต้อง
กังวลในเรื่องของอายุ แต่อีกมุมหนึ่ง บุคลากรบางท่านกล่าวว่าการที่เราได้รับโอกาสมากไปนั้น ท าให้
ขาดในเรื่องของความเด็ดขาด อันน ามาสู่การเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจอย่างกระทันหันจากผู้บริหาร 
ซึ่งเคยมีกรณีนี้เกิดขึ้นมาแล้ว และได้สร้างผลกระทบให้กับการท างาน เพราะบางเรื่องไม่ใช่เรื่องใหญ่
ส าหรับผู้บริหาร แต่เป็นเรื่องใหญ่ส าหรับบุคลากรผู้ที่ปฏิบัติงานนั้นๆ  จากการสังเกตการณ์ สิ่งที่พบ
คือจะได้ยินการถามความเห็นบุคลากรจากผู้บริหารอยู่ เสมอ ไม่ว่าจะเป็นในการประชุมอย่าง 
เป็นทางการ หรือการจับกลุ่มพูดคุยกันเล็กๆ น้อยในบริษัท โดยผู้บริหารจะท าหน้าที่เป็นทั้งผู้พูดและ
ผู้ฟัง หากมีคนไหนที่ไม่ได้แสดงความเห็นออกมา ก็จะกระตุ้นให้เกิดการพูด การซักถาม หรือกระตุ้น
ให้เกิดการแสดงออกทางความคิดของคนให้ได้มากท่ีสุด  
 ในแง่ของสื่อที่ผู้บริหารเลือกใช้ทุกคนลงความเห็นว่ามีความเหมาะสม เนื่องจาก
สอดคล้องกับชีวิตประจ าวันและการท างาน โดยเฉพาะการใช้เทคโนโลยีที่สามารถเข้าถึงได้งานอย่าง
ไม่ยุ่งยาก ทุกคนใช้เทคโนโลยีเหล่านี้อยู่แล้วในชีวิตประจ าวัน เช่น อีเมล และ ไลน์ แอปพลิเคชั่น  
ในกรณีอีเมลจะสะดวก เพราะสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ ไม่ต้องระมัดระวังในการรักษาเหมือนกับ
เอกสารทั่วไป ส าหรับแผนกครีเอทีฟที่พ้ืนที่ปฏิบัติงานค่อนข้างจะเต็มไปด้วยอุปกรณ์อ่ืนๆ หรือ  
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แผนกดูแลลูกค้าที่บางครั้งต้องออกไปท างานนอกสถานที่ การสื่อสารผ่านเทคโนโลยีจะท าให้รับรู้
ข้อมูลใหม่ๆ หรือข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว ท าให้ไม่เสียเวลา เสียโอกาส หรือถ้าเกิดก็จะ
เกิดอย่างน้อยท่ีสุด เพราะว่าบุคลากรได้รับสารอย่างรวดเร็ว  
 จากการศึกษาปัจจัยเข้าของบริษัท ซุปเปอร์ทาโร่ ครีเอทีฟ จ ากัด ในส่วนของหน้าที่ใน
การสื่อสารพบว่า ผู้บริหารนั้นให้ความส าคัญในการให้อ านาจการสื่อสาร ให้สิทธิ์ให้เสียงกับบุคลากรใน
การแสดงความคิดเห็นต่อสิ่งต่างๆ ภายในองค์การ ต้องการสร้างความรู้สึกในการเป็นเจ้าขององค์การ 
หรือเจ้าของงานชิ้นนั้นๆ ร่วมกัน และบุคลากรเองก็รับรู้ได้ และปฏิบัติตามแนวทางที่ผู้บริหารต้องการ
ได้เป็นอย่างดี และพึงพอใจที่ตนเองได้มีโอกาสให้การแสดงความคิดเห็นอย่างเสรีภาพ โดยไม่ต้อง
กังวลในปัจจัยอ่ืนๆ เช่น ต าแหน่ง หรือ อายุ ส าหรับการใช้สื่อผู้บริหารใช้เทคโนโลยีที่สามารถตอบ
โจทย์ความต้องการ ชีวิตการท างาน และชีวิตประจ าวันของบุคลากรได้ถูกจุด 
 ส าหรับผู้บริหารเจนเนอเรชั่น วาย แผนกดิจิทัลของบริษัท เซ้นส์ เอนเตอร์เทนเมนท์ 
จ ากัด จากการให้สัมภาษณ์สามารถจับประเด็นได้ถึง หน้าที่ในการสื่อสาร คือ ผู้บริหารมุ่งเน้นในการ
ให้ความส าคัญกับความเห็นและการเป็นส่วนหนึ่งกับองค์การของบุคลากร โดนได้กล่าวถึงการวางแผน
ในการให้ความส าคัญกับบุคลากรภายในแผนก ด้วยการที่พยายามให้ทุกคนมีส่วนร่วมกับการท างาน 
ให้โอกาสในการแสดงซึ่งความคิดเห็น เพ่ือน ามาช่วยกันพัฒนางานให้ออกมาดีที่สุด รวมไปถึงเรื่องอ่ืนๆ 
นอกเหนือจากเรื่องงาน ซึ่งผู้บริหารจะสนับสนุนให้เกิดความกล้าให้การพูดออกมา เพราะเชื่อว่าผล
ตอบรับที่มาจากผู้บริหารสูงสุดส าคัญ ผลตอบรับที่มาจากผู้ชม ผู้บริโภคส าคัญ ดังนั้นผลตอบรับที่มา
จากผู้ปฏิบัติงานเองก็ส าคัญเช่นเดียวกัน ทั้งเรื่องงานและเรื่องอ่ืนๆ ในสิ่งที่ผู้บริหารเป็นผู้เสนอ ทุกคน
สามารถแสดงความเห็น ปฏิ เสธ หรือให้ข้อแนะน ากับเรื่องนั้ นได้  เพราะผู้บริหารเชื่อว่า  
การที่เป็นฝ่ายสั่งเพียงฝั่งเดียวนั้น สามารถตัดสินใจได้รวดเร็ว ทันที แต่สิ่งที่ขาดไปคือการท างานเป็น
ทีม เมื่อให้ความใกล้ชิด สนิทสนมในระดับพ่ีน้อง ก็ต้องฟังเสียงของคนในแผนก ถ้าเป็นสิ่งที่ดีก็น ามา
ปรับและสานต่อ หากยังไม่ดี เรามีโอกาสจะน ามาแบ่งปันถึงความคิดเห็นของแต่ละคนได้ว่าดีอย่างไร 
ไม่ดีอย่างไร ซึ่งผู้บริหารมองว่าเป็นสิ่งที่ยุติธรรมดีกับทุกฝ่าย แต่ในบางครั้งการใช้ค าสั่งก็ยังเป็นเรื่องที่
จ าเป็น เพราะบางประเด็นเป็นนโยบายที่รับมาจากผู้บริหารสูงสุดอีกหนึ่งทอด ซึ่งทุกคนต้องปฏิบัติ
ตามอย่างเคร่งครัด ท าให้ผู้บริหารนั้นจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ โดยสิ่งเหล่านี้ผู้บริหาร
ปฏิบัติมาอย่างสม่ าเสมอ 
 ส่วนเกณฑ์พิจารณาในการเลือกใช้สื่อนั้น ผู้บริหารได้กล่าวว่าแผนกดิจิทัลนั้น เกิดขึ้น
เพ่ือพัฒนา และปรับภาพลักษณ์ขององค์การให้ดูสดใหม่ ทันสมัยขึ้น เกณฑ์ที่พิจารณาในการเลือกใช้
สื่อจึงต้องเป็นเทคโนโลยีที่ใหม่ ใช้ได้จริง และมีประโยชน์ต่อการท างาน โดยปกติหน้าที่เกี่ยวกับ
เทคโนโลยีการสื่อสาร เหมือนกับเป็นสายเลือดของแผนกนี้ ท าให้แผนกดิจิทัลต้องมีการใช้สื่อในการ
สื่อสารโดยเน้นเรื่องของเทคโนโลยีเป็นหลักอยู่แล้ว สื่อแต่ละประเภทที่เลือกมาจะต้องตอบสนองต่อ
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การท างานได้ดี เช่น การใช้ไลน์ ไลน์กรุ๊ปของแผนก ของแต่ละโครงการในการติดต่อสื่อสาร รองจาก
การประชุม อีกทั้งสะดวกในการใช้กับหลากหลายอุปกรณ์ ไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์สมาร์ทโฟน หรือ 
คอมพิวเตอร์ ล้วนใช้งานได้หมด คุณสมบัติในการใช้งานไม่แตกต่างกัน ข้อดีของไลน์คือ เป็นส่วนผสม
ของการพูดและการพิมพ์ตัวอักษร จึงใกล้เคียงกับการคุยกันแบบต่อหน้า แต่สิ่งที่ต้องระวังของ
เทคโนโลยีการสื่อสารพวกนี้ คือ การดัดแปลง ตัดต่อ เสี่ยงต่อการรั่วไหลของข้อมูล ซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้น  
จะโทษแค่เทคโนโลยีก็คงไม่ได้ ขึ้นอยู่กับผู้ใช้งานด้วยเช่นกัน แต่กลับกันในความง่ายและความเร็ว  
ก็ท าให้ทุกคนสามารถที่จะท างานที่ไหนก็ได้ มีความยืดหยุ่นในการท างานมากขึ้น บางครั้งทีมต้องออก
กองถ่ายท าเป็นเหตุให้ไม่สะดวกในการจัดประชุม ซึ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ผู้บริหารตั้งใจให้เกิดภายในแผนก
ดิจิทัล นอกจากไลน์ ยังพบแฮงก์เอาท์ โปรแกรมที่สามารถแชร์หน้าจอคอมพิวเตอร์ของอีกฝ่ายให้ดูได้ 
แต่กับภาพรวมของทั้งบริษัทเองก็มีการลงทุนให้กับเทคโนโลยีเฉพาะทางที่ใช้ในการสื่อสารของ
องค์การเช่นกัน ซึ่งผู้บริหารเองก็มีแนวทางในการน าเทคโนโลยีสื่อสารเข้ามาใช้ว่าจะสรรหาเทคโนโลยี
ที่สุดมาใช้ในการท างาน  
 ในส่วนของบุคลากรทุกคนได้ให้สัมภาษณ์ถึงการที่รู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าในแผนก  
ในองค์การนั้นมาจากการที่ตัวเองได้มีโอกาสที่จะแสดงความคิดเห็นของตนเองออกไปทั้งสิ้น แม้กระทั่ง
การตัดสินใจลาออก ก็มีสิทธิ์ในการที่จะเสนอว่าควรวางแผนอย่างไรในการท างานของตนเอง ก่อนที่
จะส่งมอบงานให้กับผู้ที่มารับผิดชอบคนต่อไป ซึ่งผู้บริหารก็รับฟังในส่วนนี้และน าไปตัดสินใจ 
นอกจากนั้นยังมีประเด็นในเรื่องของความสนิทสนมที่เกิดขึ้น ท าให้ไม่มีความรู้สึกเกร็งในการที่จะ
ตัดสินใจพูดอะไรออกไป แต่กลับเป็นผลดีในการเปิดใจรับฟังกันเพราะความสนิท หรือแม้กระทั่งเวลา
ที่เกิดปัญหา ผู้บริหารก็ให้บุคลากรได้มีโอกาสอธิบายและเสนอแนะแนวทางแก้ปัญหาด้วยตัวของคนๆ 
นั้นเอง เปิดโอกาสให้บุคลากรได้เป็นฝ่ายพูดก่อนด้วยซ้ าในบางคราว ส าหรับบุคลากรที่มีอายุมากกว่า
ได้ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่ารู้สึกถึงการได้รับเกียรติและให้ค่าความส าคัญจากผู้บริหารด้วย ผู้บริหารไม่
ปฏิบัติตนให้รู้สึกว่าบุคลากรด้อยกว่าด้วยต าแหน่งและหน้าที่ กับคนที่มีอายุรุ่นราวคราวเดียวกันก็ไม่
ข่ม และให้เกียรติในฐานะของเพ่ือนร่วมงาน บุคลากรท่านหนึ่ง (สัมภาษณ์ , 9 มิถุนายน 2560) สิ่งนี้
แสดงให้เห็นถึงการให้ความส าคัญของการท างานเป็นทีมที่มาก่อนปัจจัยอ่ืนๆ   
 ส าหรับเรื่องของเกณฑ์ในการเลือกสื่อนั้น บุคลากรภายในองค์การมองว่า ผู้บริหาร
สามารถเลือกสื่อที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตและลักษณะการปฏิบัติงานของแผนกดิจิทัลได้ดี จากค า
สัมภาษณ์ของบุคลากรท่านนึงกล่าวว่า แผนกดิจิทัลต้องท าการฝึกอบรม และจัดหาเทคโนโลยีใหม่ๆ  
ที่เหมาะกับองค์การ ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ขององค์การอยู่เสมอ เพ่ือช่วยให้ภาพลักษณ์และการท างานง่าย
ขึ้น คนในแผนกเองก็ต้องตื่นตัวและจริงจังกับการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยี ว่าคุณสมบัติเป็น
อย่างไร วิธีการใช้งานเป็นอย่างไร โดยเทคโนโลยีที่ใช้ก็มีเทคโนโลยีการสนทนาพ้ืนฐานอย่าง ไลน์ 
แฮงก์เอาท์ อีเมล และเทคโนโลยีเฉพาะทางของบริษัท เซ้นส์ เอนเตอร์เทนเมนท์ จ ากัด ซึ่งเทคโนโลยี
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ที่ผู้บริหารเลือกใช้เป็นสิ่งที่บุคลากรใช้ในประจ าวันอยู่แล้ว ใช้แอปพลิเคชั่นนี้เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตด้วย
ประจ าวัน และมองว่าเทคโนโลยีที่ใช้ก็เป็นสิ่งที่ไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายด้วย เป็นการใช้งานของที่ไม่ต้อง
จ่ายเงินให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่าเป็นอย่างดี ถึงแม้ว่าจะมีข้อเสียส าหรับบุคคลที่ไม่มีอุปนิสัยในการ
ตรวจสอบอีเมล ไลน์ อย่างสม่ าเสมอ หรือความเสี่ยงจากการตีความผิด แต่ข้อดีที่พบคือ การประหยัด
ค่าใช้จ่าย เวลา และสามารถแปรสภาพมาเป็นลายลักษณ์อักษรได้ และเป็นการสื่อสารที่เปรียบเสมือน
การสนทนากันโดยตรง   
 จากการศึกษาปัจจัยเข้าของแผนกดิจิทัล บริษัท เซ้นส์ เอนเตอร์เทนเมนท์ จ ากัด พบว่า
ในส่วนของหน้าที่ในการสื่อสาร ผู้บริหารนั้นให้ความส าคัญในการแสดงความคิดเห็นออกมา โดยไม่
ต้องกังวลถึงผลลัพธ์ว่าจะผิดหรือถูก มีประโยชน์น าไปใช้ได้จริงหรือไม่ เพราะทุกความเห็นจากส่วน
ล้วนส าคัญกับผู้บริหาร บุคลากรในทีมรู้สึกถึงการได้รับเกียรติจากผู้บริหาร ถึงแม้ว่าจะมีอายุที่น้อยกว่า 
หรือมีต าแหน่งที่น้อยกว่าก็ตาม ส าหรับการใช้สื่อผู้บริหารใช้เทคโนโลยีที่สามารถสอดคล้องไปกับการ
ท างานและชีวิตประจ าวันได้ และมองหาเทคโนโลยีที่มีคุณสมบัติที่ดี สดใหม่ เพ่ือส่งเสริมการท างาน
ของแผนกให้ดียิ่งขึ้น และตัดเทคโนโลยีที่ไม่จ าเป็นแล้วทิ้งไป เพ่ือป้องกันความสับสนในการท างาน  
โดยสามารถสรุปเป็นตารางเปรียบเทียบได้ ดังนี้ 
 
ตารางที่ 4.8 
 
ตารางแสดงการปัจจัยเข้า 

สภาพแวดล้อมทางการจัดการทางการสื่อสารของผู้บริหารเจนเนอเรชั่น วาย  
จากบุคลากรภายในองค์การ 

บริษัท ซุปเปอร์ทาโร่ ครีเอทีฟ จ ากัด 
แผนกดิจิทัล 

บริษัท เซ้นส์ เอนเตอร์เทนเมนท์ จ ากัด 

หน้าที่ในการสื่อสาร 
1. จะเน้นเรื่องของการรักษาไว้ซึ่งความสัมพันธ์
ซึ่งกันและกันระหว่างผู้บริหารและบุคลากร 
หน้าที่ในการสื่อสาร 

หน้าที่ในการสื่อสาร 
1. พยายามให้เกิดการมีส่วนร่วมในการท างาน 

2. ให้คุณค่ากับความคิดเห็น 2. ให้ความส าคัญกับเรื่องของความคิดเห็น 
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ตารางที่ 4.8 
 
ตารางแสดงการปัจจัยเข้า (ต่อ) 

สภาพแวดล้อมทางการจัดการทางการสื่อสารของผู้บริหารเจนเนอเรชั่น วาย  
จากบุคลากรภายในองค์การ 

บริษัท ซุปเปอร์ทาโร่ ครีเอทีฟ จ ากัด 
แผนกดิจิทัล 

บริษัท เซ้นส์ เอนเตอร์เทนเมนท์ จ ากัด 

เกณฑ์ในการคัดเลือกสื่อ 
1. ให้ความส าคัญกับเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับ
ชีวิตประจ าวันและชีวิตของบุคลากร 

เกณฑ์ในการคัดเลือกสื่อ 
1. ใช้เทคโนโลยีที่ไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายเป็นทุนเดิม 

2. ใช้เทคโนโลยีที่สอดคล้องไปกับชีวิต 
ประจ าวันได้ 

2. ไม่ได้ให้ความส าคัญเรื่องค่าใช้จ่ายเป็นหลัก 
เพราะองค์การสนับสนุนเต็มที่ และส่วนใหญ่ที่
เพ่ือการสื่อสารภายในแผนก ไม่ได้เสียค่าใช้จ่าย 

 
 จากตารางที่ 4.8 อธิบายได้ว่าในเรื่องหน้าที่ของการสื่อสารของผู้บริหารทั้ง 2 ท่าน  
นั้นให้ความส าคัญกับความคิดเห็นของบุคลากร ผู้บริหารของบริษัทซุปเปอร์ทาโร่ ครีเอทีฟ จ ากัดเน้น
เรื่องของการรักษาไว้ซึ่งความสัมพันธ์ระหว่างกันในองค์การ และผู้บริหารของแผนกดิจิทัล  
บริษัท เซ้นส์ เอนเตอร์เทนเมนท์ จ ากัด เน้นการมีส่วนร่วมในการท างานของทุกคน ส่วนเกณฑ์ในการ
เลือกสื่อทั้ง 2 องค์การเน้นการใช้สื่อเทคโนโลยี ที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับชีวิตประจ าวัน และใช้
เทคโนโลยีที่ไม่เสียค่าใช้จ่าย และในส่วนของแผนกดิจิทัล บริษัท เซ้นส์ เอนเตอร์เทนเมนท์ จ ากัดได้รับ
การสนับสนุนงบประมาณจากองค์การส าหรับเทคโนโลยีที่จ าเป็น แต่พ้ืนฐานแล้วใช้เทคโนโลยีที่ไม่ได้
เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด 
 
  



Ref. code: 25595807011209TBZ

85 
 

ตารางที่ 4.9 
 
ตารางแสดงการปัจจัยเข้าจากผลการศึกษาของบุคลากรภายในองค์การ 

ปัจจัยเข้าจากผลการศึกษาของบุคลากรภายในองค์การ 

บริษัท ซุปเปอร์ทาโร่ ครีเอทีฟ จ ากัด 
แผนกดิจิทัล 

บริษัท เซ้นส์ เอนเตอร์เทนเมนท์ จ ากัด 
หน้าที่ในการสื่อสาร 
1. ได้รับสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น 

หน้าที่ในการสื่อสาร 
1. รู้สึกได้รับเกียรติจากผู้บริหารในการท างาน 

2. การรักษาไว้ซึ่งความสัมพันธ์มากไป 
ก่อให้เกิดปัญหา ซึ่งสร้างผลกระทบกับงาน 

2. ให้ความส าคัญกับการท างานมาก่อนเรื่องของ
สัมพนัธภาพ ซึ่งบุคลากรมีความพึงพอใจ 

เกณฑ์ในการคัดเลือกสื่อ 
1. มีความเหมาะสม สอดคล้องกับ
ชีวิตประจ าวัน และการท างาน 

เกณฑ์ในการคัดเลือกสื่อ 
1. มีความเหมาะสม โดยคัดเลือกจากคุณสมบัติ
ที่เหมาะสมการท างานและชีวิตประจ าวัน 

 2. มองหาสิ่งที่ใหม่เสมอ และตัดสิ่งที่เก่าและ 
ไม่จ าเป็นทิ้งไป 

 
 จากตารางที่ 4.9 อธิบายได้ว่า ผลการศึกษาจากบุคลากรในองค์การทั้ง 2 แห่ง พบว่า 
บุคลากรมีความคิดเห็นถึงคุณค่าของตนเอง ได้รับอ านาจในการแสดงความเห็นของตน ส่วนเกณฑ์  
ในการคัดเลือกสื่อ คิดว่าผู้บริหารสามารถคัดเลือกได้อย่างเหมาะสมกับการด าเนินชีวิตและ 
การปฏิบัติงาน ซึ่งสิ่งที่บุคลากรของแผนกดิจิทัล บริษัท เซ้นส์ เอนเตอร์เทนเมนท์ จ ากัด ได้กล่าว
เพ่ิมเติมไว้คือ ผู้บริหารมักจะมองหาเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่มีประโยชน์และใช้งานได้ดีกว่ามาทดแทนเสมอ 
 
 4.2.3 กระบวนการแปรเปลี่ยน 
    กระบวนการแปรเปลี่ยน คือ การแปรสภาพจากปัจจัยเข้าไปสู่ปัจจัยออกเป็น 
การด าเนินงานตามกระบวนการจัดการทางการสื่อสาร จากการวางแผนไปสู่ผลลัพธ์ที่วางไว้ ประกอบ
ไปด้วย 6 ขั้นตอน ได้แก่ ลักษณะที่ใช้ในการจัดการ ระบบการสื่อสาร กิจกรรมการสื่อสาร และการ
พัฒนาในการสื่อสาร   
    ในส่วนของลักษณะการจัดการที่ใช้ในการบริหารองค์การนั้น เมื่อมองไปถึงการ
ท างานบริการในลักษณะขององค์การ ที่มักถูกบีบด้วยข้อจ ากัดหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นระยะเวลาการ
ด าเนินการ ความต้องการของลูกค้า ซึ่งบางทีก็มีความขัดแย้งกับสิ่งที่ครีเอทีฟต้องการที่จะคิดและ
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สร้างสรรค์ แต่เป้าหมายในการท างานคือการท าให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด และงานจะต้องมีคุณภาพ 
ท าให้บางครั้งบุคลากรต้องท างานภายใต้สภาวะความกดดันที่สูง ความตึงเครียดที่ปกคลุม จะท าให้
บรรยากาศโดยรวมขององค์การนั้นดูไม่ดี ด้วยความเป็นคนเจนเนอเรชั่น วาย ผู้บริหารจึงมองเห็นใน
ความจ าเป็นในการคลายสภาวะกดดันที่จนในเจนเนอเรชั่นนี้ไม่ปรารถนา ผู้บริหารจึงพยายามที่ลด
สถานการณ์ตึงเครียด และสร้างความสุขให้กับบุคลากรในการท างานมากขึ้น ไม่ว่าจะ เป็นการจัด
สวัสดิการอาหารกลางวัน ที่เป็นมื้อพิเศษให้กับบุคลากร หรือ สวัสดิการกาแฟสตาร์บักส์ ในช่วงบ่าย
ของวัน เพ่ือสร้างความผ่อนคลายเล็กน้อยให้กับบุคลากร จากการสังเกตการณ์พบว่า ผู้บริหารนั้น
พยายามที่พูดคุยกันสบายๆ ในเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับงาน เพ่ือฟ้ืนฟูสภาพบรรยากาศขององค์การให้ดีขึ้น 
หรือให้ค าแนะน าที่เป็นประโยชน์กับงานชิ้นนั้น มากกว่าที่จะเป็นการติดตามความเคลื่อนไหวใน  
การท างานของบุคลากร โดยที่ไม่ลืมว่า มาตรฐานในการท างานก็เป็นสิ่งที่ต้องให้ความใส่ใจ เพ่ือสร้าง
ความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า ซึ่งจะย้อนกลับมาเป็นชื่อเสียงและความไว้วางใจให้กับบริษัท ดังนั้น
ผู้บริหารจึงต้องใช้วิธีนี้ในการติดตามดูความคืบหน้าของงาน ประกอบกับการติดตามดูงานที่มีการนัด
หมายการประชุมตามกรอบเวลาที่ได้ก าหนดไว้ เพ่ืองานออกมาดีที่สุด “สิ่งเล็กๆ น้อยๆ ที่พยายาม
สร้างสอดแทรกเข้าไปในระหว่างการปฏิบัติงานแต่ละวัน เป็นการสร้างรัศมีแห่งความสุขให้เกิดขึ้น
ภายในบริษัท ผลงานที่ได้จากบุคลากรที่มีความสุขก็จะเป็นผลงานที่ดี” คุณทนงศักดิ์ ชูพงศ์วัฒนา 
(สัมภาษณ,์ 7 มิถุนายน 2560) 
 จากสิ่งที่เกิดขึ้นพบว่า ผู้บริหารพยายามที่จะเฉลี่ยระหว่างความสุขในการท างาน  
การเน้นไปที่พฤติกรรมกับ การเน้นเนื้องานและกิจกรรมเป็นหลัก คือ ผลงานที่ได้มีมาตรฐาน สามารถ
สร้างผลตอบรับที่ดีจากลูกค้าได้ เพราะคิดว่าถ้าสองอย่างนี้สามารถจัดสรรให้สมดุลได้ ก็จะเป็นผลดี
กับองค์การ บุคลากรสามารถท างานอย่างมีความสุขซึ่งจะส่งผลออกมาจากงานที่ได้รับมอบหมายใน
ทุกๆ ชิ้นด้วย โดยผู้บริหารมีการใช้เทคนิคเพ่ือลดความกดดันในการท างานให้กับบุคลากร และ 
การติดตามงาน มากกว่าการแสดงออกตรงๆ เพ่ือไม่ให้เกิดความหวาดระแวงต่อกันระหว่างผู้บริหาร 
และบุคลากร  
 ในส่วนของบุคลากรที่เป็นเจนเนอเรชั่น วายนั้นรู้สึกมีความสุขกับการที่ผู้บริหารให้
คุณค่าความส าคัญของบุคลากร บุคลากรที่มีอายุน้อยที่สุดในการสัมภาษณ์ครั้งนี้ ได้กล่าวว่า รู้สึกมี
ความสุขที่ผู้บริหารให้คุณค่ากับความคิดและการท างาน ยอมรับในสิ่งที่ตัวเองแสดงความคิดเห็น
ออกไป แม้ว่าจะเป็นคนที่อายุน้อยที่สุด และประสบการณ์น้อยที่สุดในองค์การก็ตาม บุคลากรอีกท่าน
ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่า สามารถสัมผัสได้ชัดเจนถึงการให้ความส าคัญกับเรื่องของคนของ
ผู้บริหาร แม้กระทั่งรายละเอียดเล็กน้อยจากสิ่งแวดล้อมในการท างาน เช่น เก้าอ้ี แสงไฟ หรือ
บรรยากาศโดยรวมภายในองค์การไม่ดี จะรีบด าเนินการแก้ไขหรือสอบถามทันที เพราะสิ่งเหล่านี้จะ
กระทบกับคนหมู่มากในองค์การ ก่อให้เกิดความเครียดและท าลายบรรยากาศที่ดีได้ แต่ในข้อดีของ  
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ผลการศึกษา ก็มองเห็นถึงข้อเสียของการที่ผู้บริหารให้น้ าหนักความส าคัญมาท่ีบุคลากรมากไป เพราะ
บางครั้งส่งผลกระทบกับเนื้องาน และมีผู้ที่ต้องได้รับผลกระทบโดยที่ไม่จ าเป็นจะต้องเกิดเหตุการณ์นี้
ขึ้นเลย จึงมีความเห็นว่าควรจะจัดสมดุลระหว่างเรื่องคนและเรื่องงานให้ดีกว่านี้ เพราะคนที่ท างานกับ
ความเปลี่ยนแปลง โดยที่สาเหตุไม่เกิดจากตนเองได้รับทั้งความเหนื่อยกาย และความเหนื่อยใจกับการ
แก้ปัญหาโดยไม่ทันได้เตรียมการ เช่น เรื่องกรอบเวลาในการท างานที่ผิดแผนการที่เตรียมไว้ 
 จากการศึกษาสิ่งที่เกิดขึ้นพบว่า บุคลากรภายใต้การบริหารของผู้บริหารเจนเนอเรชั่น 
วายของบริษัท ซุปเปอร์ทาโร่ ครีเอทีฟ จ ากัด พบว่า มีทั้งความเห็นส่วนที่เหมือนกันและแตกต่างกัน
ไปส าหรับลักษณะทางการจัดการของผู้บริหาร ส่วนใหญ่คิดว่ามีการให้ความส าคัญกับคนในบริษัทมาก 
มองเห็นความสัมพันธ์ที่จับต้องได้ในบริษัท ไม่ว่าจะเป็นระหว่างผู้บริหารกับบุคลากร และระหว่าง
บุคลากร  ด้วยกันเอง ท าให้บางท่าน  รู้สึกดีและพร้อมที่จะเดินหน้าไปกับองค์การ เพราะรู้สึกว่า  
มีความสุขในการท างานที่นี่ แต่ในขณะที่บางคนรู้สึกว่ายังไม่มีการให้ความส าคัญกับเนื้องานเท่าที่ควร 
เหมือนจะ เทน้ าหนักของความส าคัญไปที่ตัวตนของบุคลากรมากไป ท าให้มาตรฐานของการท างาน
ลดลง ซึ่งไม่ส่งผลดีกับภาพลักษณ์ และระบบการด าเนินงานขององค์การ 
 ในส่วนของกิจกรรมการสื่อสารของบริษัท จากการสังเกตการณ์และเก็บข้อมูลเพ่ิมเติม 
ในเรื่องของกิจกรรมการสื่อสารของบริษัท ซุปเปอร์ทาโร่ ครีเอทีฟ จ ากัด พบว่ามีการใช้สื่อเพ่ือ
ตอบสนองการสื่อสารภายในองค์การเป็นหลักเท่านั้น ซึ่งขณะนี้บริษัทก าลังพัฒนาเว็บไซต์ และ 
สื่อสังคมออนไลน์ของบริษัทเพ่ือสื่อสารกับบุคคลภายนอก ท าให้ ณ ขณะที่ก าลังศึกษายังไม่มี 
การเผยแพร่สื่อเพ่ือการสร้างภาพลักษณ์อย่างเป็นทางการ และไม่พบสื่อประเภทอ่ืนที่น ามาใช้ใน  
การสื่อสารภายในองค์การ ไม่ว่าจะเป็นสื่อประเพณี สื่อกดดัน หรือสื่อเพ่ือการชี้แจงนั้นมีการใช้เพียง
ครั้งคราวเท่านั้น ครั้งล่าสุดที่ใช้งาน คือ การชี้แจงเพ่ือเปลี่ยนวันหยุดนักขัตฤกษ์ประจ าปีขององค์การ
เท่านั้น  
 ในส่วนของลักษณะการจัดการที่ใช้ในการบริหารของคุณกรกานต์  กล่าวว่าเน้นการให้
ความส าคัญกับเนื้องานเป็นหลัก ก่อนที่จะให้ความสนใจไปที่คนตามมา เพราะการท างานในแผนก    
ดิจิทัลนั้น ไม่ได้น ากฏระเบียบการท างานของบริษัท เซ้นส์ เอนเตอร์เทนเมนท์ จ ากัด มาใช้ทุกส่วน 
แผนกนี้จะสามารถท างานนอกเหนือเวลาการท างานได้ ไม่ว่าจะมาเร็วกว่า ช้ากว่าปกติ หรือมาท างาน
ในวันหยุดด้วยภาระหน้าที่ การท างานของแผนกดิจิทัลจึงค่อนข้างยืดหยุ่น ท าให้เรื่องของความ
รับผิดชอบต้องมาก่อนเป็นหลัก ซึ่งคุณกรกานต์ถือคติว่า “คนเก่ง คนมีวินัย อยู่ที่ไหนก็ท างานได้”   
คุณกรกานต์ แย้มสัตย์ธรรม (สัมภาษณ์ , 9 มิถุนายน 2560) และผู้บริหารยังมีความเชื่อที่ว่า 
การส่งเสริมให้บุคลากรมีอิสระในจัดการการท างานของตนเอง ภายใต้การค านึงถึงภาระหน้าที่และ
ความรับผิดชอบ จะช่วยให้บุคลากรเกิดการพัฒนาที่ดี ส่งผลต่อความก้าวหน้าของแผนกและองค์การ 
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 จากการศึกษาสิ่งที่เกิดขึ้นพบว่า ผู้บริหารมีแนวคิดที่จะให้ความส าคัญกับเนื้องานมา
ก่อนบุคลากร โดยให้ความยืดหยุ่นและอิสระกับการท างาน แต่ควบคุมการท างานอีกขั้น ไม่ได้ตามใจ
บุคลากรจนเกินไป แต่ให้ความไว้ใจในความรับผิดชอบของบุคลากร   
 ในส่วนของบุคลากรภายใต้การบริหารงานของคุณกรกานต์ มีความคิดเห็นว่า  
ความยืดหยุ่นในการท างาน และการให้ความส าคัญกับเนื้องานมาก่อนเป็นสิ่งที่สร้างความพึงพอใจ
ให้กับบุคลากรได้ เพราะบรรยากาศในการท างานไม่ตึงเครียด ช่วยผ่อนคลายสภาวะความกดดันจาก
ลักษณะการท างานของแผนก อีกท้ังการท างานในลักษณะนี้มีความเหมาะสมกับบุคลิกของบุคลากรใน
แผนกดี และรู้สึกดีที่ได้รับการไว้วางใจว่าสามารถควบคุมตนเองได้ ซึ่งบุคลากรบางท่านก็มองว่า  
การที่ผู้บริหารสนใจถึงความสัมพันธ์ระหว่างกัน ใส่ใจบุคลากร นอกจากเรื่องการช่วยให้บุคลากรผ่อน
คลายและมีความสุขแล้ว มันคือการท าให้เส้นทางของการท างานราบรื่น เพราะทุกคนมีความสุข 
ที่จะท างานด้วยกัน เข้ากันได้ดี งานก็จะออกมาดีเช่นกัน     
 จากสิ่งที่เกิดขึ้นสะท้อนให้เห็นว่าบุคลากรภายในองค์การนั้นพึงพอใจที่คุณกรกานต์ ให้
ความส าคัญกับเนื้องาน และเรื่องของบุคลากรมาก่อนสิ่งอ่ืนๆ เพราะสามารถท าให้บุคลากรสามารถ
จัดสมดุลระหว่างการใช้ชีวิตและการท างานได้ดี อีกทั้งการลดสภาวะการกดดัน จะท าให้แผนก
สามารถด าเนินงานได้อย่างราบรื่นอีกด้วย  
 ในส่วนของกิจกรรมการสื่อสารของบริษัท จากการสังเกตการณ์และเก็บข้อมูลเพ่ิมเติม 
ในเรื่องของกิจกรรมการสื่อสารของแผนกดิจิทัล บริษัท เซ้นส์ เอนเตอร์เทนเมนท์ จ ากัด พบว่ามีการ
ใช้สื่อเพ่ือตอบสนองการสื่อสารภายในแผนกเป็นหลักเท่านั้น แต่หากเป็นการสื่อสารโดยรวมของ  
ทั้งองค์การนั้นมีเว็บไซต์อย่างเป็นทางการ ในการให้ข้อมูลข่าวสาร ผลิตภัณฑ์ และสื่อสังคมออนไลน์
ของบริษัทเพ่ือสื่อสารกับบุคคลภายนอก และมีการใช้สื่อเพ่ือชี้แจงภายในองค์การบ้างตามสถานการณ์ 
และความจ าเป็น และไม่พบสื่อประเภทอ่ืนที่น ามาใช้ในการสื่อสารภายในองค์การ ไม่ว่าจะเป็นสื่อ
ประเพณี หรือ สื่อกดดันก็ตาม  
 ในส่วนของระดับการสื่อสารภายในองค์การของผู้บริหารเจนเนอเรชั่น วาย  
บริษัทซุปเปอร์ทาโร่ ครีเอทีฟ จ ากัด คุณทนงศักดิ์เป็นทั้งฝ่ายที่สื่อสารออกไป และฝ่ายที่รับฟัง 
จากบุคลากร เพราะเชื่อว่าทุกความเห็นมีค่าในการพัฒนาองค์การ และมีส่วนช่วยในการยกระดับ
มาตรฐานในการท างาน โดยเฉพาะกับการที่บริษัทให้ความส าคัญกับการท างานเป็นทีม เพราะฉะนั้น
ทุกความเห็น ทุกความคิด จึงมีค่ามากกับการท างาน เพราะนั่นหมายถึงการร่วมแรงร่วมใจเพ่ือให้งาน
ออกมาส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ผู้บริหารใช้วิธีการสื่อสารแบบแนวราบ คือ ทุกคนมีสิทธิ์มีเสียงเท่ากัน 
มีอ านาจในการแสดงความคิดเห็นเท่ากัน ไม่ได้แบ่งด้วยอายุหรือต าแหน่งหน้าที่ บุคลากรสามารถบอก
ความต้องการกับผู้บริหาร ไม่ว่าจะเป็นความรู้เพ่ิมเติมที่ต้องการจะศึกษาเพ่ือพัฒนาศักยภาพให้กับ
ตนเอง และทีม โดยมีการตัดสินใจขั้นสุดท้ายจากผู้บริหาร  ซึ่งรวมไปถึงระบบของการสื่อสารที่  
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ครบวงจรของผู้บริหาร และบุคลากร คือมีการส่งสารออกไปจากผู้บริหารไปยังบุคลากร และบุคลากร
สามารถแสดงความคิดเห็นย้อนกลับมาได้ ซึ่งโดยปกติทุกสัปดาห์จะมีการจัดประชุม WIP (Work In 
Progress) เพ่ือให้ทุกฝ่ายได้มีพ้ืนที่ในการชี้แจงความคืบหน้าของแต่ละโครงการ โดยเปิดโอกาสให้มี
การซักถาม ตอบข้อสงสัย แบ่งปันปัญหาและเรื่องราวต่างๆ ร่วมกันทั้งผู้บริหารและบุคลากร จาก
การศึกษา และผลการสัมภาษณ์ ผู้บริหารมักสื่อสารโดยตรงกับบุคลากรทุกคน จึงไม่ได้มีการสร้าง
เครือข่ายอะไรในการสื่อสาร แต่ยังเกิดกลไกจากการสื่อสาร ด้วยการใช้สื่อในการน าพาข่าวสาร 
ไปยังบุคลากร 
 จากสิ่งที่เกิดขึ้นได้สะท้อนให้เห็นถึงแนวความคิดของผู้บริหารเจนเนอเรชั่น วายของ
บริษัท ซุปเปอร์ทาโร่ ครีเอทีฟ จ ากัด ว่าต้องการให้เกิดการสื่อสารสองทาง และการสื่อสารกลุ่มย่อย
ขึ้นภายในองค์การ เพราะเล็งเห็นถึงประโยชน์ของการได้เป็นฝ่ายรับฟัง และการท างานเป็นทีมด้วย 
เนื่องจากความคิดต่างๆ ที่แสดงความเห็นออกมาร่วมกันนั้นมีค่าและเป็นประโยชน์ต่อองค์การ และ
ผู้บริหารใช้การสื่อสารแบบแนวราบ ที่ให้อ านาจและสิทธิเท่าเทียมกันในการสื่อสารและการแสดง
ความคิดเห็น 
 ข้อมูลที่ได้จากบุคลากร บริษัท ซุปเปอร์ทาโร่ ครีเอทีฟ จ ากัด เกี่ยวกับระดับของ 
การสื่อสาร พบว่าระดับการสื่อสารที่ผู้บริหารใช้เป็นแบบการสื่อสารแบบสองทาง ที่เปิดโอกาสให้
บุคลากรมีสิทธิ์ในการสื่อสารกลับไปยังผู้บริหารเช่นเดียวกับที่ผู้บริหารกล่าวไว้ ซึ่งบุคลากรคิดว่า  
มีความเหมาะสมกับการท างาน และสร้างความเข้าใจได้ง่ายขึ้น เพราะการเปิดโอกาสรับส่งสารกัน  
ท าให้มีโอกาสในการซักถาม และคลี่คลายความสงสัยในสิ่งที่ไม่เข้าใจได้ง่ายขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการ
ประชุม Work In Progress ระหว่างผู้บริหาร และ แผนกดูแลลูกค้า การประชุมทุก 3 เดือนรวมกันทั้ง
บริษัททุกคนทุกแผนก ท าให้มีโอกาสได้พูดคุยกันอย่างเป็นจริงจังระหว่างผู้บริหารและบุคลากร  
รวมไปถึงในเรื่องของการท างาน ท าให้บุคลากรได้มีโอกาสเปิดเผยความคิด ตัวตน ได้คิดนอกกรอบ 
และมีพ้ืนที่ในการแสดงออกตามแนวทางการท างานที่ได้รับมอบหมาย เป็นการเพ่ิมความเข้าใจซึ่งกัน
และกันมากขึ้นระหว่างบุคลากรและผู้บริหาร 
 จากการศึกษาสะท้อนให้เห็นว่า บุคลากรบริษัท ซุปเปอร์ทาโร่ ครีเอทีฟ จ ากัด สามารถ
รับรู้ได้ว่าผู้บริหารได้ใช้การสื่อสารแบบสองทางรวมไปถึงการสื่อสารระดับกลุ่มย่อย และให้ความ
ร่วมมือทางการสื่อสาร และคิดว่าการสื่อสารลักษณะนี้เหมาะสมกับการท างานของบริษัท อีกทั้งยังมี
โอกาสและเวลาในการให้สามารถสื่อสารได้ นอกเหนือจากการสื่อสารแบบตัวต่อตัว ยังมีการประชุม  
ที่ท าให้การสื่อสารดูจริงจังมากข้ึน โดยนอกเหนือจากการสื่อสารโดยปกติแล้ว ยังรวมไปถึงการท างาน
อีกด้วย    
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 ในส่วนของระดับการสื่อสารภายในแผนกดิจิทัล บริษัท เซ้นส์ เอนเตอร์เทนเมนท์ จ ากัด  
ผู้บริหารมีแนวคิดในการเปิดให้มีการสื่อสารกันไปมาระหว่างผู้บริหารและบุคลากร เพราะเชื่อว่า  
ทุกความคิดเห็น คือสิ่งส าคัญที่จะช่วยกันพัฒนาแผนก และองค์การเป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นข้อติ  
ข้อชม ล้วนแต่เป็นความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ทั้งสิ้น ด้วยความที่ในแผนกค่อนข้างสนิทสนมกันเป็น
อย่างดีอยู่แล้ว ท าให้อุปสรรคในการสื่อสารกันไปมาไม่เกิดขึ้น ผู้บริหารเองก็แสดงตัวตนและ 
ความต้องการที่จะให้เกิดการสื่อสารสองทางอย่างชัดเจนให้บุคลากรทราบ เพ่ือให้บุคลากรเกิด  
ความกล้าในการพูด และการแสดงความคิดเห็น รวมไปถึงการจัดการประชุม ซึ่งหมายถึงระดับการ
สื่อสารแบบกลุ่มย่อย ซึ่งส่วนนี้ส าคัญกับการท างานเป็นทีม และงานดิจิทัลที่มีความเคลื่อนไหว
ตลอดเวลา หากการแสดงความคิดเห็นนั้นเป็นเรื่องใหม่ที่มีประโยชน์กับการท างาน จะยิ่งเป็นโอกาสที่
ดีที่ท าให้เนื้องานของแผนกพัฒนา ซึ่งส่งไปยังผลงานภาพรวมขององค์การด้วย จากการศึกษา และ 
ผลการสัมภาษณ์ ผู้บริหารมักสื่อสารโดยตรงกับบุคลากรภายในแผนกทุกคน ไม่ว่าจะเป็นตัวต่อตัว 
หรือเป็นกลุ่ม แต่ภายนอกแผนก และให้โอกาสที่บุคลากรเป็นฝ่ายได้สื่อสารไปยังผู้บริหารก่อนด้วย 
ภาพรวมทั้งหมดของบริษัท มีการสร้างเครือข่ายตามโครงสร้างขององค์การในการกระจายข้อมูล  
จึงเกิดกลไกจากการสื่อสาร ด้วยการใช้สื่อในการน าพาข่าวสารไปยังบุคลากร โดยมีทั้งสื่อบุคคล และ
สื่ออ่ืนๆ  
 จากสิ่งที่พบสะท้อนให้ทราบว่า แนวความคิดของผู้บริหารเจนเนอเรชั่น วายของ 
บริษัท เซ้นส์ เอนเตอร์เทนเมนท์ จ ากัด เชื่อมั่นในเรื่องของการเปิดโอกาสให้มีการสื่อสารไปกลับ
ระหว่างผู้บริหาร และบุคลากร และผู้บริหารใช้ความสนิทสนมที่ตนได้สร้างไว้ภายในแผนกกระตุ้นให้
เกิดความกล้าในการสื่อสารออกมา เพ่ือให้ความคิดเห็น หรือ ความต้องการเบื้องลึกท่ีต้องการสื่อสาร
ออกมาของบุคลากร เพ่ือน ามาใช้ในการท างาน หรือปรับปรุงให้เกิดการพัฒนาของเนื้องาน แผนก 
และองค์การ    
 บุคลากรภายในแผนกดิจิทัลที่ได้ท าการสัมภาษณ์ ต่างลงความเห็นว่าผู้บริหารนั้น  
เปิดโอกาสให้มีการสื่อสารกลับไปเป็นอย่างดี ทุกคนมีสิทธิ์มีเสียงในการแสดงความเห็น ไม่ปิดกั้น และ
น าความคิดเห็นของทุกคนมาปรับปรุงให้ดีขึ้น ทั้งนี้มีหลายความเห็นของบุคลากรภายในองค์การว่า 
ด้วยเรื่องของอายุที่ไม่แตกต่างกันมากนัก การเป็นคนในเจนเนอเรชั่นเดียวกันท าให้การท างาน  
การพูดคุยกันเหมือนกับเพ่ือนที่แบ่งปันความคิดเห็นด้วยกัน โดยเฉพาะการเปิดโอกาสให้แสดงความ
คิดเห็นซึ่ งกันและกัน ท าให้บุคลากรได้มองเห็นถึงการที่ผู้บริหารใส่ ใจถึงความรู้สึกของทีม  
มีการสอบถามถึงความต้องการ มีข้อเสนอแนะอย่างไร ซึ่งบางท่านกล่าวว่า สิ่งนี้ คือสิ่งที่ผู้บริหาร  
เจนเนอเรชั่น วายท าได้ดีกับบุคลากรที่ไม่ว่าช่วงอายุใด เท่ากัน มากกว่า หรือน้อยกว่า ทุกคนต่างได้รับ
โอกาสที่สามารถสื่อสารกลับไปยังผู้บริหารได้ โดยไม่ต้องรู้สึกเกรงใจกับต าแหน่งที่ต่างกัน   
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 จากการศึกษาพบว่า บุคลากรนั้นมีความเข้าใจในแนวทางที่ผู้บริหารต้องการให้เกิดการ
สื่อสารทั้งสองเป็นอย่างดี และเห็นด้วยกับแนวทางนี้พร้อมกับให้ความร่วมมือในการสื่อสารกลับไป
เป็นอย่างดี และเชื่อว่าด้วยความที่ผู้บริหารเป็นคนยุคใหม่ คนเจนเนอเรชั่นวาย ที่มีอายุไล่เลี่ยกันไม่
ต่างกันมากกับบุคลากรส่วนใหญ่ในแผนก ท าให้มีใจที่กว้างเพ่ือเปิดรับฟังความคิดเห็น เปรียบเสมือน
กับเพ่ือนร่วมงานกัน 
 ส่วนของการส่งเสริม ให้ค าปรึกษา และพัฒนาศักยภาพเพ่ิมเติมให้กับบุคลากรนั้น  
คุณทนงศักดิ์ ผู้บริหารของบริษัทซุปเปอร์ทาโร่ ครีเอทีฟ จ ากัด และได้ให้ความส าคัญกับเรื่องนี้  
เป็นอย่างมาก เพราะทั้งสองท่านคิดว่า นี่คืออีกหนึ่งสิ่งที่จะท าให้องค์กรขับเคลื่อนได้ดีขึ้น เพราะ
ผู้บริหารของบริษัทมีแนวความคิดที่เชื่ออยู่เสมอว่า การท าตัวเป็นน้ าเต็มแก้ว ที่ไม่ไขว่คว้า หยุดการ
เรียนรู้ นั่นคือวันที่เราก าลังก้าวตามหลังคนอ่ืน ผู้บริหารจึงผลักดันให้มีการจัดการฝึกอบรมทั้งที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยตรง และทางอ้อม เพ่ือช่วยผลักดันศักยภาพที่ซ่อนเร้นอยู่ภายในของ
บุคลากร รวมไปถึงการน าข้อมูลข่าวสารต่างๆ มาแบ่งปันกันภายในองค์การ มีการจัด Book Club 
เพ่ือน าหนังสือที่เราอ่านมาเล่าให้กับบุคลากรท่านอ่ืนๆ ในองค์การฟัง เพ่ือเป็นการแบ่งปันความรู้ 
แนวความคิด หรือสิ่งดีๆ ที่ได้จากการอ่าน เพ่ือช่วยจุดประกายทางด้านความคิดให้กับบุคลากร และ
อีกส่วนที่เห็นได้อย่างชัดเจนคือ เวลาที่ผู้บริหารมีให้บุคลากรเสมอ จากทั้งค าสัมภาษณ์  และ 
การสังเกตการณ์ พบว่าถึงแม้จะไม่ได้ปฏิบัติงานอยู่ในสถานที่เดียวกันบางช่วงเวลา บุคลากรสามารถ
ขอค าปรึกษา ค าแนะน า และติดต่อผู้บริหารได้ง่าย การท างานจึงเป็นไปอย่างราบรื่น  
 จากสิ่งที่ท าการศึกษาเกี่ยวกับประเด็นนี้ในส่วนของผู้บริหาร พบว่า ผู้บริหารให้
ความส าคัญในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร เพราะบุคลากรนั้นคือฟันเฟืองของบริษัท  
การที่บุคลากรเก่งขึ้น มีความรอบรู้และทักษะที่ดีขึ้นก็จะส่งผลดีกลับมายังองค์การด้วย โดยใช้วิธีการ  
ที่หลากหลายในการส่งเสริมไม่ว่าจะเป็นการจัดฝึกอบรม หรือแฝงอยู่ในกิจกรรมอ่ืนๆ ที่ท าร่วมกัน  
ในส่วนของการให้ค าแนะน าและการปรึกษา ผู้บริหารได้มีโอกาสลงมาดูแลด้วยตนเองอย่างใกล้ชิด  
ในทุกโครงการอยู่แล้ว จึงไม่ได้มีปัญหาในเรื่องของการไม่มีเวลาให้กับบุคลากร  
 บุคลากรในองค์การเองนั้นก็สามารถเข้าใจได้ถึงวิธีการส่งเสริม และสนับสนุนการพัฒนา
ศักยภาพของผู้บริหาร แต่บางท่านก็จะมีมุมมองและข้อเสนอแนะที่ต่างออกไปจากสิ่งที่ผู้บริหาร
คิดเห็น ในส่วนแรกบุคลากรบางท่านรู้สึกถึงว่าการส่งเสริมที่ได้รับนั้นมาจากงานที่ได้รับมอบหมาย 
มากกว่า ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานที่ท้าทายขึ้น ที่ท าให้รู้สึกเหมือนได้เรียนรู้ กระตือรือร้นที่จะคิด และ
การที่ผู้บริหารไม่ได้สร้างกรอบแนวความคิดให้กับเรามาก ก็เป็นช่วยสอนให้บุคลากรได้คิดให้มากขึ้น 
กว้างขึ้น ได้โอกาสในการมองหาสิ่งใหม่ๆ ที่แตกต่างไปจากเดิม แต่ เมื่อถึงเวลาของการแก้ปัญหา 
บุคลากรบางท่านได้ให้ข้อคิดเห็นว่า ไม่ค่อยได้รับโอกาสในการฝึกตัวเองในการแก้ไขปัญหามากนัก 
โดยจะได้รับวิธีการแก้ปัญหาตรงๆ มาจากผู้บริหารมากกว่า ซึ่งบางครั้งบุคลากรต้องการที่จะลอง
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แก้ปัญหาด้วยตนเอง แต่ผู้บริหารไม่ยอมเสี่ยง และไม่ยอมรอเวลาให้เราได้มีโอกาสทดลอง เพราะ
น่าจะมีความกังวลในผลกระทบที่จะเกิดขึ้น ในส่วนของการให้เวลานั้น บุคลากรคิดว่า ผู้บริหารมีเวลา
ให้อย่างพอเพียง สามารถติดต่อพบเจอได้ตลอดเวลาเพ่ือขอค าแนะน า หรือค าปรึกษา แต่ทั้งนี้ยังมี
ความคิดเห็นที่เพ่ิมเติมมาจากบุคลากรเกี่ยวกับเรื่องของการให้ค าปรึกษาของผู้บริหารว่า ยังมีในสิ่งที่
ผู้บริหารยังไม่ถนัดหรือไม่ร่วมอยู่ในโครงการตั้งแต่เริ่มในกรณีที่ เป็นโครงการต่อเนื่องมาก่อน  
ท าให้ผู้บริหารเองต้องใช้เวลาในการปรับตัว ปรับความคิด ซึ่งบางทีจะไม่ทันกับกรอบเวลา การท างาน  
ก่อ ให้เกิดปัญหาคาราคาซังบางครั้ง แต่มองอีกมุมก็เป็นการพัฒนาบุคลากรด้วยตนเองเช่นกัน 
 จากการศึกษาในส่วนของบุคลากรได้สะท้อนให้เห็นว่า บุคลากรรู้สึกได้รับการพัฒนา
จากงานที่ได้รับมอบหมาย โอกาสที่ให้แสดงความคิดเห็นและแนวทางการท างานอย่างเต็มที่ โดยไม่ได้
มีบุคลากรผู้บริหารท่านใดกล่าวถึงเรื่องของการจัดฝึกอบรม หรือกิจกรรมอ่ืนๆ ว่าเป็นส่งเสริมให้เกิด
การพัฒนาตนเอง แต่ค าตอบจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของงานที่ได้รับมอบหมาย แต่สิ่งที่ขาดไปอีกหนึ่งส่วน
คือ การไม่มีโอกาสได้เรียนรู้ในเรื่องของการแก้ไขปัญหา ซึ่งแตกต่างกับการปล่อยให้คิดงานอย่าง
สิ้นเชิง  
 ส่วนของการส่งเสริม ให้ค าปรึกษา และพัฒนาศักยภาพเพ่ิมเติมให้กับบุคลากรของ
ผู้บริหาร บริษัท เซ้นส์ เอนเตอร์เทนเมนท์ จ ากัดนั้น คุณกรกานต์ได้ให้ความส าคัญกับเรื่องเทคโนโลยี
ใหม่ๆ เป็นพิเศษ เนื่องด้วยการท างานที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีและดิจิทัล จึงเปิดโอกาส พัฒนา และ
ส่งเสริมในส่วนนี้อย่างเต็มที่  ไม่ว่าจะเป็นการน าข่าวใหม่ๆ เกี่ยวกับเทคโนโลยีมาแบ่งปัน  
การน าเทคโนโลยีใหม่เข้ามาทดลองใช้ โดยให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการทดลองใช้งาน และแบ่งปัน
ความคิดเห็นที่มีต่อเทคโนโลยีนั้นได้  ในส่วนของการให้ค าปรึกษา การมีเวลาให้กับบุคลากร คุณกร
กานต์เปิดโอกาสให้ทุกคนสามารถติดต่อได้ตลอดเวลา และพ้ืนที่ในการท างานก็เ อ้ืออ านวย  
หากไม่สามารถพบกันได้ ณ เวลานั้นก็สามารถติดต่อผ่านโทรศัพท์ โปรแกรมแชท หรือช่องทางอ่ืนๆ ที่
สะดวกรวดเร็วได้ทันที เป็นเหตุส าคัญอีกประการที่ผู้บริหารได้ให้ความส าคัญในเรื่องของเทคโนโลยี 
เพราะสิ่งนี้ท าให้การท างานคล่องตัว 
 จากผลการศึกษาของผู้บริหารนั้น พบว่าตรงกับความคิดเห็นของบุคลากรที่กล่าวไว้ว่า
ผู้บริหารนั้นเปิดโอกาสให้เรียนรู้อย่างเต็มที่ในทุกเรื่องสนใจและมีประโยชน์กับการท างาน บุคลากรได้
ให้ความคิดเห็นตรงกันว่า ผู้บริหารจะมีการน าเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่สามารถพัฒนาการท างานได้ 
มาแบ่งปันข้อมูลกับบุคลากรในแผนก เพราะด้วยลักษณะงานของแผนกดิจิทัลที่ต้องวิ่งให้ทันตาม
กระแสของเทคโนโลยี ต้องรู้จัก เรียนรู้วิธีใช้ เข้าใจและประเมินสิทธิภาพได้ว่าสามารถท างานได้ดี และ
ท างานได้จริงหรือไม่ และมีบุคลากรให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า หากต้องการฝึกอบรมหรือเรียนรู้ใดๆ  
ก็ตามแล้วต้องใช้เวลาในการเรียนรู้มาก ก็สามารถชี้แจงกับผู้บริหารเพ่ือขอโอกาสในการเรียนรู้ได้  
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ถ้าหากไม่กระทบกับการท างาน ผู้บริหารเองก็ยินดีที่จะสนับสนุนเพ่ือให้เกิดการน ามาต่อยอดกับ
บุคลากรท่านอ่ืนๆ และองค์การด้วย     
 จากการศึกษานั้นพบว่า บุคลากรมีความเข้าใจในแนวความคิดที่ผู้บริหารให้ความส าคัญ
ในเรื่องของการเฉพาะเจาะจงการส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่มีผลกับงานที่ปฏิบัติอยู่  
โดยทุกคนให้ความเห็นตรงกันว่าผู้บริหารให้โอกาส และสนับสนุนในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่องานอย่าง
เต็มที่ โดยสามารถสรุปเป็นตารางเปรียบเทียบได้ ดังนี้ 
 
ตารางที่ 4.10 
 
ตารางแสดงการเปรียบเทียบกระบวนการแปรเปลี่ยน 

กระบวนการแปรเปลี่ยน 

บริษัท ซุปเปอร์ทาโร่ ครีเอทีฟ จ ากัด 
แผนกดิจิทัล 

บริษัท เซ้นส์ เอนเตอร์เทนเมนท์ จ ากัด 
ลักษณะท่ีใช้ในการจัดการ 
1. เฉลี่ยระหว่างการเน้นพฤติกรรมกับการเน้น
เนื้องานและกิจกรรม 

ลักษณะท่ีใช้ในการจัดการ 
1. ให้ความส าคัญการเน้นเนื้องานและกิจกรรม 
มาก่อนการเน้นพฤติกรรม 

2. ใช้เทคนิคในการลดความกดดันจากสภาวะ
การท างานมากกว่าแสดงออกตรงๆ 

2. การท างานค่อนข้างยืดหยุ่นในเรื่องของเวลา 
สถานที่ ให้ความส าคัญกับเรื่องของความ
รับผิดชอบ พยายามผ่อนสภาวะตึงเครียด 

กิจกรรมการสื่อสาร 
1. ใช้สื่อเพ่ือตอบสนองการสื่อสารภายใน
องค์การเป็นหลัก และใช้สื่อเพ่ือการชี้แจง 
น้อยมาก 

กิจกรรมการสื่อสาร 
1. ใช้สื่อเพ่ือตอบสนองการสื่อสารภายใน
องค์การเป็นหลัก และใช้สื่อเพ่ือการชี้แจงบ้าง
ตามวาระ และสถานการณ์ 

2. ไม่มีสื่อเพ่ือพัฒนาภาพลักษณ์ สื่อประเพณี 
และสื่อกดดัน 

2. สื่อเพ่ือพัฒนาภาพลักษณ์มีขององค์การ แต่
ไม่มีของแผนก และไม่มีสื่อประเพณี และสื่อ
กดดัน 
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ตารางที่ 4.10 
 
ตารางแสดงการเปรียบเทียบกระบวนการแปรเปลี่ยน (ต่อ) 

กระบวนการแปรเปลี่ยน 

บริษัท ซุปเปอร์ทาโร่ ครีเอทีฟ จ ากัด 
แผนกดิจิทัล 

บริษัท เซ้นส์ เอนเตอร์เทนเมนท์ จ ากัด 
ระดับการสื่อสาร 
1. ใช้การสื่อสาร 2 ทาง 

ระดับการสื่อสาร 
1. ใช้การสื่อสาร 2 ทาง 

2. ใช้การสื่อสารกลุ่มย่อย 2. ใช้การสื่อสารกลุ่มย่อย 

3. ใช้การสื่อสารแนวราบ 3. มีการสื่อสารทั้งแบบบนลงล่าง และ 
ล่างขึ้นบน 

การพัฒนาในการสื่อสาร 
1. ให้ความส าคัญกับการพัฒนาศักยภาพ  
ในด้านของทักษะการท างาน และความรอบรู้ 

การพัฒนาในการสื่อสาร 
1. ให้ความส าคัญกับการพัฒนาศักยภาพ  
ในด้านที่เก่ียวกับเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับงาน 
เป็นพิเศษ 

2. มีเวลาในการค าปรึกษาเสมอ 2. มีเวลาให้กับบุคลากรเสมอ 

3. ส่งเสริมด้วยการจัดฝึกอบรม และ ส่งเสริม
ทางอ้อมด้วยกิจกรรมอ่ืนๆ 

3. ส่งเสริมการฝึกอบรม และการทดลองใช้งาน
เทคโนโลยีใหม่ๆ และกิจกรรมอ่ืนๆ 

 
 จากตารางที่ 4.10 สามารถอธิบายได้ ดังนี้ ลักษณะที่ใช้ในการจัดการระหว่างผู้บริหาร
ทั้ง 2 ท่าน มีความแตกต่างกัน ผู้บริหารของบริษัท ซุปเปอร์ทาโร่ ครีเอทีฟ จ ากัด จะเฉลี่ยระหว่าง  
การเน้นพฤติกรรมกับการเน้นเนื้องานและกิจกรรม และใช้เทคนิคในการลดการท างานใต้สภาวะความ
กดดันให้กับบุคลากร ส่วนผู้บริหาร แผนกดิจิทัล บริษัท เซ้นส์ เอนเตอร์เทนเมนท์ จ ากัด เน้นเนื้องาน
และกิจกรรมมาก่อนเรื่องพฤติกรรม และให้ความส าคัญในความรับผิดชอบของบุคลากร ในส่วนของ
กิจกรรมการสื่อสาร ทั้ง 2 องค์การใช้สื่อพ้ืนฐานเพ่ือตอบสนององค์การเป็นหลัก ใช้สื่อเพ่ือการชี้แจง
ในปริมาณน้อย และไม่มีสื่อกดดัน สื่อประเพณี แต่บริษัท เซ้นส์ เอนเตอร์เทนเมนท์ จ ากัด มีสื่อ 
เพ่ือพัฒนาภาพลักษณ์ แต่แผนกดิจิทัลไม่มี ในส่วนของระดับการสื่อสาร ทั้ง  2 องค์การใช้แนวทาง
เหมือนกันคือ การสื่อสาร 2 ทาง และการสื่อสารแบบกลุ่มย่อย ส่วนข้อแตกต่างคือ กัน ผู้บริหารของ
บริษัท ซุปเปอร์ทาโร่ ครีเอทีฟ จ ากัด จะใช้การสื่อสารแนวราบ ในขณะที่ ผู้บริหาร แผนกดิจิทัล 
บริษัท เซ้นส์  เอนเตอร์ เทนเมนท์  จ ากัด ใช้การสื่อสารทั้ งแบบบ นลงล่าง และล่างขึ้นบน  



Ref. code: 25595807011209TBZ

95 
 

ส าหรับการพัฒนาในการสื่อสาร ทั้ง 2 องค์การให้ความส าคัญในการพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับงาน และ
ส่งเสริมการอบรมของบุคลากร และท้ัง 2 ท่าน ต่างมีเวลาให้กับบุคลากรเสมอ 
 
ตารางที่ 4.11 
 
ตารางแสดงการเปรียบเทียบกระบวนการแปรเปลี่ยนจากผลการศึกษาของบุคลากรในองค์การ 

กระบวนการแปรเปลี่ยนจากผลการศึกษาของบุคลากรในองค์การ 

บริษัท ซุปเปอร์ทาโร่ ครีเอทีฟ จ ากัด 
แผนกดิจิทัล 

บริษัท เซ้นส์ เอนเตอร์เทนเมนท์ จ ากัด 

ลักษณะท่ีใช้ในการจัดการ 
1. มีความสุขที่ผู้บริหารให้ความส าคัญกับ
บุคลากร 

ลักษณะท่ีใช้ในการจัดการ 
1. มีความพึงพอใจในการยืดหยุ่นของ 
การท างาน 

2. ผู้บริหารให้ความส าคัญกับเรื่องของบุคลากร
มากกว่าเนื้องาน 

2. มีความพึงพอใจที่ผู้บริหารให้น้ าหนักของ 
การท างานมากกว่าเรื่องคน 

3. การให้ความส าคัญกับบุคลากร บางครั้งส่ง 
ผลกระทบ ควรจัดสมดุลให้มากกว่านี้ 

3. การให้ความส าคัญกับบุคลากร ส่งผลดี 
กับการท างานในแผนก และเหมาะสมดีแล้ว 
กิจกรรมการสื่อสาร 

กิจกรรมการสื่อสาร 
ใช้สื่อพ้ืนฐานเพื่อตอบสนองการสื่อสารภายใน
องค์การเป็นหลัก และมีการใช้สื่อแจงเฉพาะกิจ 
เช่น แจ้งวันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือ  
การปรับต าแหน่งและเงินเดือน 

กิจกรรมการสื่อสาร 
ใช้สื่อพ้ืนฐานเพื่อตอบสนองการสื่อสารภายใน
องค์การเป็นหลัก และมีการใช้สื่อแจงเฉพาะกิจ
ตามสถานการณ์ 

ระดับการสื่อสาร 
1. เข้าใจและให้ความร่วมมือในการสื่อสาร 
แบบ 2 ทาง และการสื่อสารแบบกลุ่มย่อย 

ระดับการสื่อสาร 
1. เข้าใจและให้ความร่วมมือในการสื่อสาร 
แบบ 2 ทาง และการสื่อสารแบบกลุ่มย่อย 

2. การสื่อสารแนวราบ ท าให้มีโอกาสได้แสดง
ความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมกันในทุกระดับ
ต าแหน่ง 

2. ผู้บริหารกับบุคลากร เปรียบเสมือนเพ่ือน
ร่วมงานกัน รู้สึกถึงความเท่าเทียม การพัฒนา 
ในการสื่อสาร 
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ตารางที่ 4.11 
 
ตารางแสดงการเปรียบเทียบกระบวนการแปรเปลี่ยนจากผลการศึกษาของบุคลากรในองค์การ (ต่อ) 

กระบวนการแปรเปลี่ยนจากผลการศึกษาของบุคลากรในองค์การ 

บริษัท ซุปเปอร์ทาโร่ ครีเอทีฟ จ ากัด 
แผนกดิจิทัล 

บริษัท เซ้นส์ เอนเตอร์เทนเมนท์ จ ากัด 
การพัฒนาในการสื่อสาร 
1. ได้รับการพัฒนาจากงานที่ได้รับมอบหมาย 

การพัฒนาในการสื่อสาร 
1. คิดว่าได้รับการพัฒนาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
งานโดยตรง 

2. ไม่มีการกล่าวถึงการฝึกอบรม หรือ 
กิจกรรมอ่ืนๆ 

2. ได้รับการฝึกอบรมตามที่ตนเองสนใจ 

3. ไม่มีโอกาสได้พัฒนาในเรื่องของการแก้ไข
ปัญหา 

3. ผู้บริหารให้โอกาสในการพัฒนาตนเองเต็มที่
ในเรื่องการแก้ปัญหาด้วยตนเอง 

 
 จากตารางที่ 4.11 สามารถอธิบายได้ ดังนี้ บุคลากรทั้ง 2 องค์การ มีความพึงพอใจและ
มีความสุขกับลักษะที่ใช้ในการจัดการของผู้บริหาร ซึ่งมีความพึงพอใจแตกต่างกันไป บุคลากรของ
บริษัท ซุปเปอร์ทาโร่  ครีเอทีฟ จ ากัด มีความพึงพอใจที่ผู้บริหารให้ความส าคัญกับบุคลากร  
แต่ในขณะเดียวกันก็พบปัญหาที่เกิดขึ้นจากส่วนนี้ ซึ่งอยากให้เกิดการจัดสมดุลระหว่างการเน้นเนื้อ
งาน และเรื่องของพฤติกรรม ในส่วนของบุคลากร แผนกดิจิทัล บริษัท เซ้นส์ เอนเตอร์เทนเมนท์ 
จ ากัด นั้น พึงพอใจในเรื่องความยืดหยุ่นในการท างาน และการที่ผู้บริหารให้น้ าหนักในเรื่องของงาน
มากกว่าคน ส่วนของกิจกรรมการสื่อสาร ทั้ง 2 องค์การใช้สื่อพ้ืนฐานเพ่ือตอบสนองการสื่อสารภายใน
องค์การเป็นหลัก มีการใช้สื่อชี้แจงประปราย และไม่มีสื่อประเภทอ่ืนปรากฏว่ามีการใช้ภายในองค์การ 
ในส่วนของระดับการสื่อสาร บุคลากรทั้ง 2 องค์การเข้าใจและให้ความร่วมมือทั้งการสื่อสารแบบ  
2 ทาง และการสื่อสารแบบกลุ่มย่อย โดยได้รับความเท่าเทียมในการแสดงความเห็น ส่วนการพัฒนา
ในการสื่อสาร ทั้ง 2 องค์นั้น บุคลากรมีความเห็นแตกต่างกัน ทางบริษัท ซุปเปอร์ทาโร่ ครีเอทีฟ จ ากัด 
คิดว่าการพัฒนาที่ เกิดมาจากการมอบหมายงานโดยตรง และไม่ได้รับโอกาสในการเรียนรู้  
การแก้ปัญหา ในขณะที่บุคลากร แผนกดิจิทัล บริษัท เซ้นส์ เอนเตอร์เทนเมนท์ จ ากัด คิดว่าได้รับ
โอกาสในการพัฒนาที่เก่ียวข้องกับงาน และเปิดโอกาสให้พัฒนาส่วนอื่นๆ อย่างเต็มที ่    
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 4.2.4 ปัจจัยออก 
    ปัจจัยออก เป็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากกระบวนการแปรเปลี่ยน ที่พัฒนามาจาก
ปัจจัยเข้า โดยได้รับอิทธิพลจากสภาพแวดล้อม ผลลัพธ์อาจส่งผลได้ทั้งระยะสั้นและระยะยาว 
ภาพรวมภาพย่อย รูปธรรม และนามธรรม โดยประกอบไปด้วย เป้าหมายในการสื่อสาร ความส าเร็จ
จากการสื่อสาร  ประโยชน์ที่ได้จากการใช้สื่อ และผลกระทบจากการสื่อสาร  
    เป้าหมายในการสื่อสาร มักจะน ามาซึ่งความเข้าใจของบุคลากรภายในองค์การ 
ในการน าไปสู่การเห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งร่วมกัน การยอมรับร่วมกัน และ การน าไปสู่การวิพากษ์วิจารณ์
ภายในองค์กร เพ่ือไปสู่แนวความคิดท่ีหลากหลาย 
    ความส าเร็จจากการสื่อสาร สามารถวัดได้จากเนื้อหาหรือข้อมูลข่าวสาร  
ที่สามารถเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียมกัน  
    ในแง่ของเป้าหมายและความส าเร็จในการสื่อสาร คุณทนงศักดิ์ มองว่า เป้าหมาย
ในการสื่อสารของคือ  การที่บุคลากรสามารถเข้าใจและท างานไปบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การได้ 
ประสบความส าเร็จในการสื่อสารกับลูกค้าตามที่คุณทนงศักดิ์ได้วางแผนไว้ บุคลากรในทีมสามารถ
เข้าใจในเนื้องานและท าออกมาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งตัวชี้วัดที่ผู้บริหารใช้วัดความส าเร็จในการ
สื่อสารของผู้บริหารคือ เนื้องาน ที่สามารถสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้ การด าเนินงานประสบ
ความส าเร็จ พบอุปสรรคไม่มาก และทุกคนในองค์การสามารถท างานได้อย่างมีความสุข เข้าใจ และ
เห็นภาพที่ชัดเจนเป็นภาพเดียวกันจากการสื่อสารของผู้บริหาร ซึ่งจากการประเมินด้วยตัวชี้วัดของ
ผู้บริหารเองนั้น ผู้บริหารมีความคิดเห็นว่าตนเองยังคงต้องปรับปรุงและพัฒนาตนเองให้ดียิ่งขึ้นต่อไป  
    จากผลการศึกษาข้างต้นนั้น สะท้อนให้เห็นว่า ผู้บริหารคิดว่าตนเองสามารถ
สื่อสารได้ประสบความส าเร็จ และเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ คือ บุคลากรนั้นสามารถเห็นภาพ  
ภาพเดียวกันในการท างานให้กับองค์การ คือ การที่เนื้องานสามารถออกมาอย่างมีประสิทธิภาพ และ
บุคลากรสามารถท างานได้อย่างมีความสุข โดยก็มีความคิดเห็นในการที่พัฒนาและปรับปรุงการ
สื่อสารของตัวเองให้ดียิ่งขึ้นไป  
    ส าหรับแผนกดิจิทัล บริษัท เซ้นส์ เอนเตอร์เทนเมนท์ จ ากัด ในแง่ของเป้าหมาย
และความส าเร็จในการสื่อสาร คุณกรกานต์ ผู้บริหารมอง มองว่า เป้าหมายในการสื่อสารของตนคือ 
การที่บุคลากรในแผนกสามารถสนุกไปกับการท างานได้  เข้าใจในเนื้องานที่สื่อสารออกไป  
ซึ่งความส าเร็จในการสื่อสารที่เกิดขึ้น ตัวชี้วัดของความส าเร็จก็คือ ผลงานที่ออกมาอย่างที่ควรจะเป็น
และมีคุณภาพ  และได้รับผลตอบรับที่ดีจากการปฏิบัติงาน ซึ่งในอดีตแผนกดิจิทัลมีผู้บริหารท่านอ่ืน
ก่อน โดยมีบุคลิก ลักษณะ อุปนิสัย และเจนเนอเรชั่นที่แตกต่างกับผู้บริหาร ท าให้ต้องวางแผนในการ
สื่อสารและการบริหารงานเป็นอย่างดี เพ่ือให้บุคลากรรับฟัง ไว้ใจ เชื่อใจ ส่งผลให้เกิดความราบรื่น  
ในการท างานต่อไปได้    
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 ผลจากการศึกษาข้างต้นพบว่า ผู้บริหารมีตัวชี้วัดในการประสบความส าเร็จทาง 
การสื่อสาร คือ คุณภาพของผลงาน ความพึงพอใจและมีความสุขในการท างาน โดยเป้าหมายคือ 
จะต้องสามารถสื่อสารให้เกิดความเข้าใจ และเห็นภาพที่ชัดเจนกลับไปยังบุคลากร ซึ่งผู้บริหารเคย
ผ่านการแก้ปัญหาทางการสื่อสาร ที่ เกิดจากปัจจัยอ่ืนมาแล้วเลยค่อนข้างมีประสบการณ์ใน 
การแก้ปัญหาได้ดี   
 ส าหรับฝั่งของบุคลากรภายในบริษัทของซุปเปอร์ทาโร่ ครีเอทีฟ จ ากัด นั้นมีความ
คิดเห็นที่แตกต่างกันออกไปในเรื่องของประสิทธิภาพ และความส าเร็จในการสื่อสารของผู้บริหาร  
โดยแบ่งออกเป็นฝั่งของกลุ่มที่คิดว่าผู้บริหารประสบความส าเร็จในการสื่อสาร และยังไม่ประสบ
ความส าเร็จในการสื่อสาร ในกลุ่มแรกนั้น บุคลากรบางคนกล่าวว่ารับฟังข้อมูลในฐานะที่อยู่  
ในต าแหน่งของลูกน้อง ซึ่งประสบความส าเร็จในการท าให้เรามองเห็นเป้าหมายตามแผนที่ผู้บริหาร
วางไว้ แต่ก็มีบางครั้งที่คิดว่ายังไม่มีประสิทธิภาพมากพอ และสร้างผลกระทบตามมาภายหลัง  
โดยบุคลากรบางท่านได้ให้ความเห็นไว้ว่า ถ้าเปรียบเป็นเปอร์เซนต์แล้วยังอยู่ในระดับ 50 เปอร์เซนต์ 
เพราะบางจุดที่ขาดหายไป เช่น การที่ต้องสรุปข้อมูลจากลูกค้ากลับมายังบุคลากรนั้น ไม่สามารถ
จัดการข้อมูลให้เป็นกลุ่มเป็นก้อนได้ ขาดความต่อเนื่อง ก่อให้เกิดอุปสรรคในการด าเนินงาน ส่งผลให้
เกิดการแก้ไขหรือความล่าช้าบ่อยครั้ง โดยบุคลากรบางท่านคิดว่าการผู้บริหารลงมาร่วมปฏิบัติงานกับ
ทีม ท าให้มีเวลาในการใส่ใจกับรายละเอียดของการสื่อสารลดลง ท าให้มีข้อบกพร่องบ้ าง ส าหรับ
บุคลากรบางท่านนั้น ยังมองว่าผู้บริหารยังไม่ประสบความส าเร็จในการสื่อสาร เพราะบางปัจจัย  
ที่ส าคัญอย่างยิ่งในการสื่อสารหายไป นั่นคือเรื่องของความชัดเจน และการลงรายละเอียด ซึ่งคิดว่า
ผู้บริหารอาจจะต้องการผู้ช่วยเพื่อช่วยจัดการในส่วนนี้ 
 จากผลการศึกษาที่พบท าให้เห็นว่า การคาดหวังของบุคลากรในเป้าหมายและ
ความส าเร็จทางการสื่อสารกับผู้บริหารนั้นมีระดับตัวชี้วัดที่แตกต่างกัน ผู้บริหารคิดว่าประสบ
ความส าเร็จในระดับหนึ่งแล้วแต่ก็มุ่งมั่นที่จะพัฒนาต่อไป แต่บุคลากรยังคิดว่ามีบางอย่างที่ควรจะ
แก้ไข และเติมเต็ม เช่นเรื่องของความชัดเจน เพ่ือให้การสื่อสารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และ
เป็นไปตามเป้าหมายมากกว่านี้  
 ส่วนของบุคลากรภายในแผนกดิจิทัล ของบริษัท เซ้นส์ เอนเตอร์เทนเมนท์ จ ากัด  
มีความคิดเห็นว่าผู้บริหาร ประสบความส าเร็จในการสื่อสารกับทุกคนในแผนก เพราะ สามารถท า
ความเข้าใจได้ มองเห็นภาพในสิ่งที่ต้องการจะสื่อสาร และปฏิบัติงานออกมาได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ 
ซึ่งบุคลากรบางท่านได้มองเห็นถึงความผิดพลาดในประเด็นของการสื่อสารบ้าง ท าให้เกิดความสับสน
ในสถานการณ์ตรงหน้า และเทคโนโลยีที่ผู้บริหารน ามาใช้นั้นมีบทบาทช่วยให้เกิดความส าเร็จทางการ
สื่อสาร ซึ่งบุคลากรมองว่าเป็นสิ่งที่ดี  
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 จากผลการศึกษาท าให้มองเห็นถึงมุมมองของบุคลากรที่มีต่อผู้บริหารนั้นว่า  
ประสบความส าเร็จในการสื่อสาร และสามารถสื่อสารให้เป็นไปตามเป้าหมายของการสื่อสารที่วางไว้
ได้เป็นอย่างดี เนื่องจากบุคลากรทั้งหมดสามารถมองเห็นภาพที่ผู้บริหารต้องการจะสื่อสารเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน มีการตกหล่นในบางประเด็นบ้างท าให้เกิดการสื่อสารผิดประเด็นในบางครั้ง แต่ข้อดี
คือ การน าเทคโนโลยีมาช่วยในการสื่อสาร เพ่ือประสบความส าเร็จและบรรลุเป้าหมายในการสื่อสาร 
ได้ดีขึ้น  
 ส่วนของการแก้ปัญหา โดยจะศึกษาเฉพาะกรณีของปัญหาในการสื่อสาร ซึ่งเป็นอีกหนึ่ง
ประเด็นของเป้าหมายในการสื่อสาร  เนื่องจากบริษัทซุปเปอร์ทาโร่ ครีเอทีฟ จ ากัด มีลักษณะการ
ท างานเพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้า คุณทนงศักดิ์ คิดว่าปัญหาทางการสื่อสารที่เกิดขึ้นมัน 
มีปัจจัยมาจากภายนอกมากกว่าภายใน เพราะลูกค้ามีระบบการท างานที่แตกต่างจากระบบภายใน
ของเรา และคิดว่าระหว่างผู้บริหารกับลูกทีมยังไม่ได้พบปัญหาการสื่อสารที่หนักหน่วง จนเกินกว่า  
จะแก้ไข เพราะเราสามารถพูดคุยกันได้ตรงๆ ท าให้สามารถค่อยๆ คลี่คลายปัญหาลงได้ แต่ปัจจัย
บางอย่างก็เกินกว่าการควบคุมในการสร้างปัญหาให้กับองค์การ เช่น ลูกค้า ซึ่งเป้าหมายของการ
สื่อสารส่วนหนึ่ง ก็คือ สร้างความพึงพอใจให้กับคนกลุ่มนี้ ผู้บริหารได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับประเด็น
เพ่ิมเติมไว้ว่า ระบบการสื่อสารภายในระหว่างผู้บริหารกับบุคลากรยังเป็นไปได้ด้วยดี โดยระบุว่าไม่ได้
พบประเด็นปัญหามากมาย และผู้บริหารเองใช้ความพยายามในการปรับปรุงระบบการสื่อสารระหว่าง
ตนและบุคลากร เพ่ือรักษาไว้ซึ่งผลงานและสัมพันธภาพภายในองค์การ  
 จากผลการศึกษาที่เกิดขึ้น ท าให้พบว่า ผู้บริหารมองเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นในการสื่อสาร
อยู่ แต่ผู้บริหารเองได้เลี่ยงที่บอกประเด็นว่าเกี่ยวข้องกับสิ่งใด โดยระบุว่าสามารถจัดการแก้ไขได้จาก
การพูดคุยที่เกิดขึ้นภายในองค์การ แต่ปัจจัยภายนอกบางอย่างนั้นก็เกินกว่าที่จะควบคุมไม่ให้สร้าง
ปัญหากับการท างานภายในองค์การได้  
 ส่วนของการแก้ปัญหาฝั่งของผู้บริหารแผนกดิจิทัล บริษัท เซ้นส์ เอนเตอร์เทนเมนท์ 
จ ากัดนั้น ก่อนหน้านี้คุณกรกานต์ไม่ได้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารแผนกดิจิทัลเพียงคนเดียว มีทีมเก่าที่มี
คนอายุมากกว่าและหัวหน้าอีกท่านเป็นคนเจนเนอเรชั่น เอ็กซ์ ระบบการท างานที่ ผ่านมาก็จะเป็น
แบบคนเจนเนอเรชั่นก่อนหน้า ที่มีความเป็นระบบระเบียบมากกว่า ซึ่งค่อนข้างมีความแตกต่างกับคุณ
กรกานต์ที่มีลักษณะการท างานแบบคนเจนเนอเรชั่น วายที่มีความยืดหยุ่นสูง ท าให้คุณกรกานต์ต้องมี
การแก้ ปรับการสื่อสาร และพฤติกรรมเพ่ือให้เกิดความเชื่อมั่นในในตัวของผู้บริหาร ประเด็นของ
ลักษณะการสื่อสาร เป็นสิ่งผู้บริหารระมัดระวังเป็นพิเศษ โดยเลี่ยงการใช้ค าสั่งและกิริยาท่าทางที่ไม่
เหมาะสมกับบุคลากรที่มีอายุมากกว่า จะเลือกจะใช้ลักษณะของการแนะน าแทน ให้เกียรติและแสดง
ความนอบน้อม เป็นฝ่ายที่ปรับตัวเข้าหาก่อน เนื่องด้วยปัจจัยของอายุและต้องการที่จะให้ทีมนั้น 
เป็นหนึ่งเดียวกันได้ ซึ่งผู้บริหารกล่าวว่าเพียรพยายามท าสิ่งนี้อยู่เสมอ จนในที่สุดความตึงเครียดจาก
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การเปลี่ยนผ่านผู้บริหารก็ลดลง สามารถประยุกต์น าแนวทางการบริหารงาน การสื่อสารแบบคน  
เจนเนอเรชั่น วาย เข้ามาใช้ได้มากข้ึน ปัจจุบันนั้นสามารถท างานร่วมกันได้อย่างไม่มีอุปสรรค  
 จากข้อมูลข้างต้นท าให้ เห็นว่าผู้บริหารนั้นเผชิญกับการแก้ปัญหาในเรื่องของ 
การปรับเปลี่ยนการท างาน โดยมีปัจจัยเรื่องของเจนเนอเรชั่นในการท างานเข้ามาเกี่ยวข้อง  
ท าให้ผู้บริหารต้องใช้เทคนิควิธีการแก้ปัญหาอย่างใจเย็น เพ่ือให้สามารถผ่านพ้นไปด้วยดี  
 ส าหรับทางบริษัท ซุปเปอร์ทาโร่ ครีเอทีฟ จ ากัด ทางบุคลากรในองค์การเองก็พบปัญหา
จากการสื่อสารที่เกิดขึ้นระหว่างผู้บริหารและบุคลากรเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยที่เกิดจากภายในหรือ
ภายนอก โดยได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาทางการสื่อสารของผู้บริหารเจนเนอเรชั่น วาย 
ไว้ว่าผู้บริหารมักจะลงมาจัดการแก้ไขปัญหาด้วยตัวเองเสมอ โดยเลือกจะแก้ไขอย่างใจเย็นและตั้งใจ 
ซึ่งผลลัพธ์ก็สามารถผ่านไปได้ด้วยดี  มีการสื่อสารว่าจะแก้ปัญหานี้ แต่บางครั้งบุคลากรต้องการที่ 
จะเกิดการเรียนรู้ในการแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง ซึ่งผู้บริหารได้แก้ปัญหาไปก่อนเองแล้ว เป็นเรื่องที่ดีที่
ผู้บริหารตัดสินใจแก้ปัญหาเองเพ่ือเลี่ยงผลกระทบที่บานปลาย แต่ท าให้ไม่เกิดการเรียนรู้ ทั้งนี้ยังมี
ประเด็นอ่ืนๆ ที่บุคลากรมองว่าเป็นประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับการสื่อสารของผู้บริหาร โดยบุคลากร
บางท่าน ได้ให้ความเห็นไว้ว่า ความเกรงใจและความเป็นกันเองที่ถูกมอบให้กับบุคลากรมากไปก่อ
ปัญหากับความชัดเจน ความหนักแน่นในการสื่อสารและการตัดสินใจ บุคลากรจึงมีความเห็นว่าควร  
ที่จะจัดสมดุลให้ดีในเรื่องของความยืดหยุ่นกับความชัดเจน     
 จากผลการศึกษาที่เกิดขึ้นสะท้อนความคิดของบุคลากรออกมาว่า มองเห็นถึงปัญหา
ทางการสื่อสารที่เกิดขึ้นเช่นเดียวกับผู้บริหาร แต่ฝั่งของบุคลากรจะพูดถึงประเด็นที่เกิดขึ้นที่มาจาก
ความเป็นกันเอง และเกรงใจบุคลากร ท าให้ขาดความเด็ดเดี่ยวในการแก้ไขปัญหา แต่ข้อดีที่บุคลากร
สัมผัสได้คือ มีความตั้งใจในการแก้ปัญหาจริงๆ และสามารถแก้ไขให้ปัญหานั้นผ่านพ้นไปได้  
 ส่วนของบุคลากรแผนกดิจิทัล บริษัท เซ้นส์ เอนเตอร์เทนเมนท์ จ ากัด บุคลากรทุกคน
มองว่าผู้บริหารสามารถแก้ไขปัญหาได้ดี และมีความพยายามในการแก้ไขปัญหาอย่างเต็มที่   
โดยสังเกตจากประสบการณ์การแก้ปัญหาที่ผ่านมาของผู้บริหาร และบุคลากรบางท่าน ได้พูดถึง
ปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ซึ่งบางครั้งเกิดจากการใช้ค าพูดที่ดูสนิทสนมมากเกินไป สรรพนามที่ถ้าไม่มี
ความเข้าใจ หรือ มีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน อาจก่อให้เกิดปัญหาได้ แต่เมื่อมีคนเตือนหรือติติง  
ก็จะรีบแก้ไขสิ่งที่จะก่อให้เกิดปัญหานั้นทันที ไม่ได้ดื้อรั้นแต่อย่างใด รู้จักขอโทษ และรู้ว่าต้องท าตัว
แบบไหน รวมไปถึงปัญหาที่เกิดขึ้นจากการท างานที่ค่อนข้างจะรวดเร็ว จึงต้องมีการแก้ปัญหาเฉพาะ
หน้าของผู้บริหารอยู่บ้างบางครั้ง ซึ่งผู้บริหารก็จัดการแก้ปัญหาด้วยตนเองในบางที โดยไม่ได้ชี้แจงกับ
ใคร ซึ่งบุคลากรบางท่านมองว่าอยากให้เล่าให้กับแผนกฟังบ้างถึงสิ่งที่เกิดขึ้น และมีการแก้ไขปัญหา
นั้นไปอย่างไร  
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 จากผลการศึกษาข้างต้นพบว่า ผู้บริหารนั้นสามารถแก้ไขปัญหาได้ดีในสายตาของ
บุคลากร ทั้งความเต็มที่และการอาศัยประสบการณ์ในการน ามาต่อยอดเพ่ือแก้ไขปัญหา แต่บางครั้ง 
ก็ยังมีปัญหาที่เกิดขึ้นมาจากตัวผู้บริหารเองอยู่บ้าง แต่ก็สามารถแก้ไขและผ่านสถานการณ์นั้นไปได้
ด้วยดี    
 ในส่วนของประโยชน์ที่ได้จากสื่อ และผลกระทบทางการสื่อสาร ซึ่งเป็น 2 ส่วนประกอบ
ของปัจจัยออก โดยทั้ง 2 ส่วน มีความหมายสั้นๆ ดังนี้  
 ประโยชน์ที่ได้จากสื่อ คือ การหาผลประโยชน์ทางบวกจากการสื่อสาร ซึ่งประโยชน์ที่
ท าการศึกษาเป็นเรื่องของความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร  
 ผลกระทบทางการสื่อสาร คือ การที่บุคลากรสามารถรับรู้เบื้องลึกของข้อมูลข่าวสาร
ภายในองค์การ เบื้องลึกของงานที่ปฏิบัติอยู่ ท าให้รู้เท่าทันข้อมูลข่าวสาร บุคลากรสามารถพัฒนา
ทักษะและพฤติกรรมการท างาน รวมถึงการมีส่วนร่วมกับองค์การ อันน าไปสู่ความรู้สึกท่ีดีต่องานและ
องค์การ  
 การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของบริษัทซุปเปอร์ทาโร่ ครีเอทีฟ จ ากัด ทางฝั่งผู้บริหาร  
คุณทนงศักดิ์ นั้นได้จัดให้มีระบบการประชุมประจ าสัปดาห์ เพ่ือรายงานความคืบหน้าล่าสุดของแต่ละ
โครงการให้กับทุกฝ่ายรับทราบ รวมทั้งมีการใช้ Google Sheet ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่บุคลากร 
ทุกสามารถเข้าถึงได้ และจะมีการประชุมทุกไตรมาส เพ่ือชี้แจงความเคลื่อนไหวของบริษัท  
โดยจะชี้แจงในขอบเขตท่ีผู้บริหารตัดสินใจว่าควรรู้เพียงเท่าไหน โดยกล่าวเพ่ิมเติมว่าการท่ีพยายามท า
ให้ทุกคนทราบความเคลื่อนไหวล่าสุดของทุกโครงการนั้นจ าเป็น เพราะเป็นส่วนที่เกี่ยวเนื่องกับการ
วางแผนการด าเนินงานโดยรวมขององค์การ และยังสืบเนื่องไปยังการจัดสรรบุคลากรที่เหมาะสมกับ
งาน เพื่อผลงานที่มีคุณภาพ     
 จากผลการศึกษาข้างต้นพบว่า ผู้บริหารพยายามที่เปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ 
การท างานให้ได้รับรู้ทั่วกันผ่านสื่อที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ โดยมีการปรับปรุงข้อมูลอย่างสม่ าเสมอ 
เพ่ือให้ทันต่อข่าวสารที่จ าเป็นต้องรู้ภายในองค์การ แต่ขอบเขตของข้อมูลนั้นขึ้นอยู่กับการตัดสินใจ
ของผู้บริหารว่าจะให้มีขอบเขตที่สามารถรับรู้ได้แค่ไหน  
 การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ทางฝั่งผู้บริหารแผนกดิจิทัล ของ บริษัท เซ้นส์ เอนเตอร์      
เทนเมนท์ จ ากัด คุณกรกานต์จะต้องมีการประชุมร่วมกับผู้บริหารท่านอ่ืนและผู้บริหารระดับสูง  
เพ่ือรับทราบถึงนโยบาย ข้อชี้แจงในการด าเนินงานของบริษัท ซึ่งคุณ  กรกานต์ก็จะน ามาถ่ายทอด
ให้กับคนในทีมรับทราบ ซึ่งขั้นตอนก่อนการชี้แจงภายในแผนก คุณกรกานต์จะต้องจัดล าดับข้อมูล 
ขอบเขตข้อมูล ที่บุคลากรจ าเป็นต้องทราบ หลังจากนั้นจึงจัดการประชุมย่อยเพ่ือชี้แจง ให้โอกาส
ซักถาม โดยพร้อมเพรียงกันเพ่ือลดความเข้าใจผิดจากการตีความและการบิดเบือนสาร ซึ่งผู้บริหาร  



Ref. code: 25595807011209TBZ

102 
 

คิดว่า บุคลากรทุกคนมีสิทธิในการรู้และเข้าถึงข้อมูลที่จ าเป็น เพ่ือจะได้รู้สึกถึงการเป็นส่วนหนึ่งกับ
องค์การ    
 จากผลการศึกษาข้างต้นพบว่า ผู้ บริหารมุ่ ง เน้นการถ่ายทอดข้อมูล นโยบาย  
จากองค์การสู่ภายในแผนกให้ครบถ้วนทุกประเด็นตามที่ทางองค์การต้องการจะให้ได้มากที่สุด  
เพ่ือให้ทุกคนในแผนกสามารถเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้อง เข้าใจตรงกัน โดยเป็นการสื่อสารกันต่อหน้าผ่าน
ลักษณะของการจัดประชุม  
 ในขณะที่ฝ่ายบุคลากรเกือบทั้งหมดของ บริษัท ซุปเปอร์ทาโร่ ครีเอทีฟ จ ากัด  
มีความเห็นที่แตกต่างจากผู้บริหาร ว่าบุคลากรควรสิทธิในการรับรู้ถึงรายละเอียดในส่วนของการ
บริหารงาน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผลประกอบการ หรือการประเมินผลงาน ประเมินภาพรวมของ
บริษัทที่ผ่านไปในแต่ละไตรมาส สถานการณ์องค์การในปัจจุบัน และแนวโน้มของการบริหารต่อไป 
เพ่ือสามารถน าไปประกอบในการพัฒนาตนเองอันจะน าไปสู่การพัฒนาผลงานของบริษัทในภาพรวม 
ซึ่งบุคลากรคิดว่ายังไม่ได้รับข้อมูลข่าวสารที่จ าเป็นมากพอ ได้รับรู้เฉพาะเกี่ยวกับการท างานเท่านั้น 
ส่งผลให้รู้สึกถึงการไม่มีส่วนร่วม และไม่ได้เป็นหนึ่งเดียวกับองค์การในบางครั้ง   
 จากข้อมูลทั้งหมดสะท้อนให้เห็นว่าบุคลากรคิดว่าขอบเขตข้อมูลที่สามารถรับรู้ได้  
ยังไม่ครอบคลุมมากพอ คิดว่าหากเป็นส่วนหนึ่งขององค์การแล้ว เรื่องราวข้อมูลข่าวสารที่เข้าถึงได้
ควรจะมีขอบเขตท่ีกว้างกว่าการรับรู้ถึงตารางงาน หรือ ความเคลื่อนไหวของโครงการต่างๆ ที่สามารถ
เข้าถึงได้ดีอยู่แล้ว เพราะบางประเด็นนั้นส าคัญต่อการน ามาประเมินและพิจารณาการท างานของ
ตัวเองได้ จึงคิดว่าผู้บริหารควรจะขยายขอบเขตมากกว่านี้    
 ส่วนบุคลากรภายในองค์การของแผนกดิจิทัล บริษัท เซ้นส์ เอนเตอร์เทนเมนท์ จ ากัด 
บางส่วนมองว่า มีโอกาสเข้าถึงอย่างชัดเจนในบางประเด็น และคิดว่าข้อมูลข่าวสารที่ได้รับนั้นเพียงพอ 
โดยบุคลากรได้ให้ความเห็นไว้อย่างตรงกันว่า ความสามารถในการส่งต่อข้อมูลข่าวสารให้กับบุคลากร
ภายในแผนกนั้นดีแล้ว ครบถ้วนดี และได้รู้ในสิ่งที่บริษัทควรจะให้รู้ครบทุกประเด็น บุคลากรบางท่าน
ก็ได้ให้ความเห็นไว้เพ่ิมเติมว่าเป็นเพราะ บริษัท เซ้นส์ เอนเตอร์เทนเมนท์ จ ากัด เป็นบริษัท  
ที่มีโครงสร้างแตกแขนงไปมากมาย มีเรื่องราวที่เกินขอบเขตที่บุคลากรจ าเป็นจะต้องรับทราบ  
การที่ผู้บริหากลั่นกรองมาให้เป็นอย่างดีถึงปริมาณและขอบเขตท่ีจะได้รับนั้นช่วยบุคลากรได้มาก   
 จากข้อมูลที่ศึกษาในส่วนของบุคลากรพบว่า ในส่วนของผู้บริหารนั้นสามารถถ่ายทอด
ข้อมูลให้กับภายในแผนกได้ดีแล้ว ด้วยความที่องค์การเป็นองค์การที่มีโครงสร้างที่ประกอบไปด้วย
แผนก และบุคลากรจ านวนมาก การควบคุมขอบเขตข้อมูลที่ เหมาะสมส าหรับบุคลากรนั้น  
เป็นสิ่งที่เหมาะสมแล้ว โดยสามารถสรุปเป็นตารางเปรียบเทียบได้ ดังนี้ 
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ตารางที่ 4.12 
 
ตารางแสดงการเปรียบเทียบปัจจัยออก 

ปัจจัยออก 

บริษัท ซุปเปอร์ทาโร่ ครีเอทีฟ จ ากัด 
แผนกดิจิทัล 

บริษัท เซ้นส์ เอนเตอร์เทนเมนท์ จ ากัด 
เป้าหมายในการสื่อสารและความส าเร็จ 
จากการสื่อสาร 
1. คิดว่าตนเองสื่อสารได้ประสบความส าเร็จ 

เป้าหมายในการสื่อสารและความส าเร็จ 
จากการสื่อสาร 
1. คิดว่าตนเองสื่อสารได้ประสบความส าเร็จ 
โดยมีตัวชี้วัดคือ งานมีคุณภาพ คนมีความสุข 

2. เป้าหมาย คือ งานดี คนมีความสุข 2. เป้าหมายคือ บุคลากรสามารถมองภาพเดียว
เห็นเหมือนกันกับผู้บริหาร 

3. มีความเห็นว่ายังต้องปรับปรุงการสื่อสาร 
ของตน 

3. มีความคิดที่จะพัฒนาตนเองด้านการสื่อสาร
ต่อไป ให้ดียิ่งขึ้น 

การแก้ปัญหา 
1. มองเห็นปัญหาที่เกิดขึ้น แต่เลี่ยงจะระบุ
ปัญหา 

การแก้ปัญหา 
1. เผชิญกับปัญหา โดยปรับการสื่อสาร และ
พฤติกรรมเพ่ือสร้างความเชื่อมั่น 

2. มีปัจจัยภายนอกที่ส่งผลกับการเกิดปัญหา 2. มีปัจจัยภายนอกและภายในที่ส่งผลกับ 
การเกิดปัญหา 

ประโยชน์ที่ได้จากสื่อ และผลกระทบของ 
การสื่อสาร 
ผู้บริหารพยายามเปิดเผยข้อมูล ตามขอบเขต
ข้อมูลที่ได้ก าหนดไว้ให้รับทราบทั่วกัน 

ประโยชน์ที่ได้จากสื่อ และผลกระทบของ 
การสื่อสาร 
เน้นการถ่ายทอดนโยบายจากองค์การสู่แผนก 
ให้ครบถ้วน 

 
 จากตารางที่ 4.12 สามารถอธิบายได้ ดังนี้ในแง่ของเป้าหมายและความส าเร็จทาง 
การสื่อสาร ผู้บริหารทั้ง 2 องค์กรนั้นคิดว่าตนสามารถสื่อสารได้อย่างประสบความส าเร็จ และเป็นไป
ตามเป้าหมายที่ทั้ง 2 ท่านคาดหวัง ส่วนการแก้ปัญหานั้นทั้ง 2 ท่านมองว่าตนสามารถแก้ไขได้ตาม 
ที่คาดหวังไว้ ซึ่งมีการเผชิญปัญหาที่แตกต่างกัน ทางผู้บริหารของบริษัท ซุปเปอร์ทาโร่ ครีเอทีฟ จ ากัด 
เผชิญกับปัญหาที่เกิดด้วยปัจจัยภายนอก ในขณะที่ผู้บริหาร แผนกดิจิทัล บริษัท เซ้นส์ เอนเตอร์  
เทนเมนท์ จ ากัด พบกับปัญหาที่เกิดด้วยปัจจัยภายใน ส่วนของประโยชน์ที่ได้จากสื่อและผลกระทบ
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ของการสื่อสารนั้น ผู้บริหารทั้ง 2 ท่านคิดว่าตนสามารถท าหน้าที่ในการกระจายข่าวสารได้ดีตาม
ขอบเขตข้อมูล และจัดไว้อย่างเหมาะสม 
 
ตารางที่ 4.13 
 
ตารางแสดงการเปรียบเทียบปัจจัยออกจากผลการศึกษาบุคลากร 

ปัจจัยออกจากผลการศึกษาของบุคลากรภายในองค์การ 

บริษัท ซุปเปอร์ทาโร่ ครีเอทีฟ จ ากัด 
แผนกดิจิทัล 

บริษัท เซ้นส์ เอนเตอร์เทนเมนท์ จ ากัด 

เป้าหมายในการสื่อสารและความส าเร็จ 
จากการสื่อสาร 
1. มีทั้งกลุ่มท่ีคิดว่าประสบความส าเร็จ และ 
ไม่ประสบความส าเร็จในการสื่อสาร 

เป้าหมายในการสื่อสารและความส าเร็จ 
จากการสื่อสาร 
1. คิดว่าผู้บริหารสื่อสารได้ประสบความส าเร็จ 

2. กลุ่มท่ีคิดว่าประสบความส าเร็จ  
สามารถมองเห็นตามเป้าหมายที่ได้วางไว้  
ซึ่งน าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการลดปัญหา
ทางการสื่อสาร 

2. มีการน าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพิ่ม
ประสิทธิผลให้กับทั้งการสื่อสารและการท างาน 

3. กลุ่มคิดว่าไม่ประสบความส าเร็จ เพราะ 
ขาดเรื่องความชัดเจนในการสื่อสาร และ 
การลงรายละเอียด 

3. มีการตกหล่นประเด็นในการสื่อสาร  
ที่สร้างความเข้าใจคลาดเคลื่อนในบางครั้ง  
แต่ไม่ได้คิดว่าผู้บริหารไม่ประสบความส าเร็จ 

การแก้ปัญหา 
1. ขาดความเด็ดเดี่ยวในการแก้ปัญหา มีความ
ตั้งใจที่จะแก้ไข และสามารถผ่านไปได้ 

การแก้ปัญหา 
1. ผู้บริหารสามารถแก้ปัญหาได้ดี โดยอาศัย
ประสบการณ์ และความตั้งใจอย่างเต็มที่ 

2. เห็นปัญหาจากความเป็นกันเองมากเกินไป 
ซึ่งเป็นปัญหาที่เกิดจากอุปนิสัยของผู้บริหารเอง 

2. ปัญหาบางครั้งมาจากตัวผู้บริหารเอง  
จากระดับภาษาที่ใช้ในการสื่อสาร  
แต่เมื่อมีคนติติง ก็พร้อมแก้ไข 
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ตารางที่ 4.13 
 
ตารางแสดงการเปรียบเทียบปัจจัยออกจากผลการศึกษาบุคลากร (ต่อ) 

ปัจจัยออกจากผลการศึกษาของบุคลากรภายในองค์การ 

บริษัท ซุปเปอร์ทาโร่ ครีเอทีฟ จ ากัด 
แผนกดิจิทัล 

บริษัท เซ้นส์ เอนเตอร์เทนเมนท์ จ ากัด 
ประโยชน์ที่ได้จากสื่อ และผลกระทบของ 
การสื่อสาร 
ขอบเขตข้อมูลที่สามารถรับรู้ได้ไม่ตอบสนอง
ความต้องการ 

ประโยชน์ที่ได้จากสื่อ และผลกระทบของ 
การสื่อสาร 
1. สามารถถ่ายทอดข้อมูลจากองค์การได้
ครบถ้วน 

 2. พึงพอใจในขอบเขตข้อมูลที่ได้รับ 

 
 จากตารางที่ 4.13 สามารถอธิบายได้ ดังนี้ บุคลากรมีความคิดเห็นที่แตกต่างไปในเรื่อง
ของเป้าหมายในการสื่อสารและความส าเร็จทางการสื่อสาร กรณีของบริษัท ซุปเปอร์ทาโร่ ครีเอทีฟ 
จ ากัด นั้นมีทั้งกลุ่มที่คิดว่าประสบความส าเร็จ และไม่ประสบความส าเร็จ ในขณะที่ แผนกดิจิทัล 
บริษัท  เซ้นส์  เอนเตอร์ เทนเมนท์  จ ากัด  คิดว่ าสามารถสื่ อสารได้ประสบความส า เร็ จ  
มีการน าเทคโนโลยีเข้ามาช่วย แม้จะมีการผิดพลาดบ้างในบางครั้ง ส่วนของการแก้ปัญหา บุคลากร
ของ บริษัท ซุปเปอร์ทาโร่ ครีเอทีฟ จ ากัด นั้นคิดว่าความเป็นกันเองมากเกินไปก่อให้เกิดปัญหา  
แต่ผู้บริหารมีความตั้งใจดีที่จะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ส่วนบุคลากรของแผนกดิจิทัล บริษัท เซ้นส์ เอน
เตอร์เทนเมนท์ จ ากัด พบปัญหาที่มาจากระดับภาษาของผู้บริหาร แต่ผู้บริหารสามารถใช้
ประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหาจนสามารถผ่านไปได้ ส่วนประโยชน์จากการใช้สื่อและผลกระทบของ
การสื่อสารนั้น ทั้ง 2 องค์การสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ดี แต่ บุคลากรของบริษัท ซุปเปอร์ทาโร่ 
ครีเอทีฟ จ ากัด คิดขอบเขตของข้อมูลข่าวสารนั้นไม่เพียงพอ แต่บุคลากรของแผนกดิจิทัล  
บริษัท เซ้นส์ เอนเตอร์เทนเมนท์ จ ากัด มีความพึงพอใจในขอบเขตข่าวสารที่ได้รับแล้ว 
 
  4.2.5 การยอมรับต่อผู้บริหารเจนเนอเรชั่น วาย 
    ในแง่ของการยอมรับ คุณทนงศักดิ์คิดว่าตนเองได้รับการยอมรับในฐานะของ
ผู้บริหารสูงสุดของบริษัท ซุปเปอร์ทาโร่ ครีเอทีฟ จ ากัด ในฐานะที่เป็นผู้บริหารเจนเนอเรชั่น วาย  
ที่อายุยังน้อย โดยคุณทนงศักดิ์มองว่า การที่ได้รับการยอมรับจากคนในทีมเป็นเรื่องส าคัญ ซึ่งปัจจัยใน
การยอมรับน่าจะมาจากลักษณะนิสัยเด่นของเจนเนอเรชั่นเดียวกันที่ยอมรับได้ ไม่ว่าจะเป็นการที่ท า
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ให้การท างานเกิดความยืดหยุ่น การให้อิสระกับบุคลากรในการรับผิดชอบตนเอง ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้บริหาร
พึงพอใจที่ได้ท างานในลักษณะนี้ และการถ่ายทอดความรู้ที่ได้จากประสบการณ์การศึกษาต่างประเทศ 
และการท างานที่ผ่านมาที่ผ่านมาของผู้บริหาร เป็นสิ่งที่นอกเหนือไปจากช่องว่างระหว่างวัยที่ไม่มาก 
หรือลักษณะบางส่วนของคนในเจนเนอเรชั่น วายที่เหมือนกันและเข้ากันได้ดีกับบุคลากรเจนเนอเรชั่น 
วาย  ส าหรับคนที่อายุมากกว่าถึงแม้จะยอมรับด้วยสถานะต าแหน่ง แต่ผลงานที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็น
เครือข่ายลูกค้าที่ผู้บริหารสร้างไว้ การบริหารงานในรูปแบบที่แตกต่างออกไป เน้นการใส่ใจในทุกการ
กระท าเป็นส่วนหนึ่งที่ผู้บริหารคิดว่าเป็นสิ่งที่สร้างความไว้วางใจ ความเชื่ อมั่น และการยอมรับให้
เกิดข้ึนในตัวผู้บริหาร     
 บุคลากรในองค์การเองก็มีการยอมรับในตัวผู้บริหาร ทั้งสถานะต าแหน่ง และปัจจัยอ่ืนๆ 
ที่สร้างการยอมรับ ไม่ว่าจะเป็นอุปนิสัย การศึกษา หรือการบริหารงาน โดยเฉพาะนโยบายและ
แนวความคิดเกี่ยวกับการยืดหยุ่น เป็นกันเอง โดยรวม บุคลากรส่วนใหญ่นั้นไม่เกิดความขัดแย้ง 
ในออฟฟิส ไม่มีเส้นกั้นจากอายุเหมือนกับผู้บริหารเจนเนอเรชั่น เอ็กซ์ อย่างที่บุคลากรบางท่านเคย
ร่วมงานด้วย จึงรู้สึกว่ายอมรับในทัศนคติ  และการบริหารจัดการที่ค่อนข้างสมัยใหม่ อีกส่วน 
ที่ส าคัญคือการเคารพและให้เกียรติในการท างานของบุคลากร ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการให้เสรีภาพ
ทางความคิด และการตัดสินใจเบื้องต้นที่บุคลากรสามารถท าได้ ถึงแม้จะยังมีข้อติดขัดในเรื่องของการ
ที่ไม่สามารถจัดการปัญหาได้อย่างชัดเจน หรือให้ความเกรงใจและความส าคัญกับเรื่องของคนมากไป 
จนกระทบการท างานบ้าง แต่ภาพรวมผู้บริหารก็ยังได้รับการยอมรับทั้งในเรื่องของต าแหน่ง และ
ปัจจัยอ่ืนที่สามารถสร้างการยอมรับได้ โดยบุคลากรท่านหนึ่งได้ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องของ  
การยอมรับผู้บริหารเจนเนอเรชั่น วาย ว่า ในยุคสมัยที่คนในเจนเนอเรชั่น วายอยู่ในองค์การและ
ผู้บริหารเป็นคนในเจนเนอเรชั่นเดียวกันนั้น ท าให้มีหลายสิ่งที่น ามาประกอบกันเพ่ือตัดสินใจ 
ที่จะแสดงการยอมรับ “ปัจจุบัน คนในเจนเนอเรชั่น วาย นั้นไม่ได้เชื่อคนจากผลลัพธ์จากการท างาน
เพียงอย่างเดียว แต่ว่าแนวคิด ประสบการณ์ ที่แสดงผ่านงาน จะสามารถสร้างความเชื่อมั่น ท าให้เรา
เชื่อในสิ่งที่ผู้บริหารอยากให้เชื่อ ซึ่งผู้บริหารของเราพยายามท าให้มันแข็งแรง”คุณดวิษ ประภายนต์ 
(สัมภาษณ,์ 6 มิถุนายน 2560) 
 ส าหรับผู้บริหารเจนเนอเรชั่น วาย ของบริษัท เซ้นส์ เอนเตอร์เทนเมนท์ จ ากัด  
ในแง่ของการยอมรับ คุณกรกานต์เป็นผู้บริหารที่อายุน้อยที่สุดในบริษัท เซ้นส์ เอนเตอร์เทนเมนท์ 
จ ากัด ซึ่งบริหารงานในแผนกดิจิทัล ข้อมูลสนับสนุนจากคุณวราวุธ เจนธนากุล ผู้บริหารสูงสุดของ 
บริษัท เซ้นส์ เอนเตอร์เทนเมนท์ จ ากัด จากค าบอกเล่าของคุณกรกานต์ได้บอกว่า แผนกนี้เป็นแผนก
ที่เหมาะกับคนรุ่นใหม่และเข้าใจกับสถานการณ์ปัจจุบันที่เปลี่ยนไป คุณวราวุธเองเข้าใจในเรื่องของ
ความเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านเทคโนโลยี และเจนเนอเรชั่นในการท างานที่มีการผลัดมือสู่คนรุ่นเจน
เนอเรชั่น วาย ปัจจุบันก็มีปะปนกันไปกันเจนเนอเรชั่น เอ็กซ์ด้วย คุณกรกานต์จึงมีโอกาสได้ขึ้น  
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มาสู่ต าแหน่งผู้บริหารของแผนกดิจิทัลที่ต้องดูแลภารกิจกับบุคลากรกว่า 200 คน ท าให้กว่าจะเกิด
การยอมรับต้องได้รับการพิสูจน์มากมาย แต่สิ่งที่ท าให้คุณกรกานต์ได้รับการยอมรับก็คือ ความประสบ
ความส าเร็จในการท างาน เนื้องานที่เห็นได้ชัดเจน ที่สามารถสร้างการยอมรับได้จากบุคลากรในแผนก 
และคนอ่ืนๆ ในบริษัท รวมถึงผู้บริหารระดับเดียวกันที่มีอายุมากกว่า เช่น การเริ่มการออกอากาศ
รายการพร้อมกับเทคโนโลยีของ ไลน์ ทีวี การดูแลระบบดิจิทัลของบริษัท การควบคุมและพัฒนา  
สื่อสังคมออนไลน์ของรายการต่างๆ ที่ผลิตโดยบริษัทให้เกิดประสิทธิภาพในการสื่อสารกับผู้บริโภค
สูงสุด และการบริหารงานที่มีรูปแบบแปลกใหม่ ใส่แนวความคิด พฤติกรรมของคนเจนเนอเรชั่น วาย
ลงไปในหลายๆ ขั้นตอน ทั้งการบริหารและการสื่อสาร 
 ซึ่งบุคลากรภายในแผนกดิจิทัลได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องการยอมรับในตัวของ
ผู้บริหารไว้ว่า การยอมรับที่ เกิดขึ้นนั้นมาจากประสบการณ์ในการท างานร่วมกัน กา รพูดคุย
แลกเปลี่ยนระหว่างการท างาน หรือได้สนทนากันผ่านเรื่องส่วนตัวของแต่ละฝั่ง ส าหรับบุคลากร  
ที่มีอายุมากกว่าคุณกรกานต์นั้นมองเห็นว่า อายุที่น้อยไม่ได้ท าให้ความรู้และความสามารถนั้นน้อย
ตาม นอกจากนั้นการสอน การถ่ายทอดความรู้และสิ่งต่างที่เป็นประโยชน์รอบตัวนั้ นช่วยเพ่ิมการ
ยอมรับ จากการสังเกตการณ์พบเห็นพฤติกรรมของการค้นข้อมูลข่าวสารระหว่างวัน และน ามา
แบ่งปัน สนทนากันแบบไม่ได้จริงจังมากนัก สิ่งเหล่านี้ได้สร้างไว้ซึ่งความไว้ใจ เชื่อมั่น และวางใจ  
ที่จะท างานภายใต้การน าของผู้บริหารท่านนี้ 
 จากผลการศึกษา สามารถสรุปเป็นตารางเปรียบเทียบได้ ดังนี้ 
 
ตารางที่ 4.14 
 
ตารางแสดงการเปรียบเทียบการยอมรับ 

การยอมรับต่อผู้บริหารเจนเนอเรชั่น วาย 

บริษัท ซุปเปอร์ทาโร่ ครีเอทีฟ จ ากัด 
แผนกดิจิทัล 

บริษัท เซ้นส์ เอนเตอร์เทนเมนท์ จ ากัด 

ผู้บริหาร 
1. ได้รับการยอมรับด้วยต าแหน่งผู้บริหารสูงสุด 

ผู้บริหาร 
1. ความเชื่อใจจากผู้บริหารระดับสูงสร้าง 
การยอมรับ 

2. การประสบความส าเร็จในเรื่องของเนื้องาน
ไม่ได้แสดงถึงการยอมรับที่ชัดเจน  

2. การประสบความส าเร็จในงานที่ได้รับ
มอบหมาย 
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ตารางที่ 4.14 
 
ตารางแสดงการเปรียบเทียบการยอมรับ (ต่อ) 

การยอมรับต่อผู้บริหารเจนเนอเรชั่น วาย 

บริษัท ซุปเปอร์ทาโร่ ครีเอทีฟ จ ากัด 
แผนกดิจิทัล 

บริษัท เซ้นส์ เอนเตอร์เทนเมนท์ จ ากัด 
ผู้บริหาร (ต่อ) 
3. ลักษณะนิสัยเจนเนอเรชั่น วาย ที่ใกล้เคียง
กับบุคลากรสร้างการยอมรับ 

ผู้บริหาร (ต่อ) 
3. การใช้แนวทางท่ีเป็นจุดเด่นของคน 
เจนเนอเรชั่น วายมาบริหารเพ่ือสร้าง 
การยอมรับ 

บุคลากร บุคลากร 

1. ผู้บริหารได้รับการยอมรับด้วยต าแหน่ง 1. ผู้บริหารได้รับการยอมรับด้วยต าแหน่ง 
2. ได้รับการยอมรับด้วยคุณลักษณะพิเศษ
เฉพาะทาง เช่น ประสบการณ์ อุปนิสัย 

2. ได้รับการยอมรับด้วยคุณลักษณะพิเศษ
เฉพาะทาง เช่น ประสบการณ์ อุปนิสัย 

 
 จากตารางที่ 4.14 สามารถอธิบายได้ ดังนี้ ทั้ง 2 องค์การ ผู้บริหารนั้นคิดว่าตนได้รับ
การยอมรับด้วยต าแหน่งทั้งคู่ เป็นไปตามผลการศึกษาที่ได้จากบุคลากร นอกเหนือจากนั้นยังมีเรื่อง
ของคุณลักษณะพิเศษเฉพาะของผู้บริหาร ในส่วนของผู้บริหาร บริษัท ซุปเปอร์ทาโร่ ครีเอทีฟ จ ากัด 
ที่คิดว่า คุณสมบัติของคนเจนเนอเรชั่น วายเป็นปัจจัยในการสร้างการยอมรับ รวมไปถึงภาวะผู้น า 
ในขณะที่ผู้บริหาร แผนกดิจิตัล บริษัท เซ้นส์ เอนเตอร์เทนเมนท์ จ ากัด มีปัจจัยจากความไว้วางใจจอง
ผู้บริหารระดับสูง และผลงานในการสร้างกรยอมรับ ส่วนความคิดเห็นของบุคลากร พบว่า นอกจาก
การยอมรับด้วยต าแหน่งแล้ว ก็ยอมด้วยคุณลักษณะพิเศษ เช่นกัน โดยบุคลากรของแผนกดิจิตัล 
บริษัท เซ้นส์ เอนเตอร์เทนเมนท์ จ ากัดนั้น ต่างยอมรับจากผลงานของผู้บริหารที่ผ่านมาอีกด้วย 
  
 จากผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ที่ 2  พบว่ากระบวนการในการจัดการทางการสื่อสาร
ของทั้ง 2 องค์การนั้นประกอบไปด้วย สภาพแวดล้อม ปัจจัยเข้า กระบวนการแปรเปลี่ยน และปัจจัย
ออก ซึ่งท้ัง 2 องค์การนั้น มีลักษณะของแต่ละองค์ประกอบที่แตกต่างกันไป ตามที่ได้จากผลการศึกษา
ที่กล่าวไปในข้างต้นทั้งหมด โดยสามารถน าเสนอเป็นแผนภาพกระบวนการในการจัดการทาง  
การสื่อสารในภาพรวมได้ ดังนี้ 
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ภาพที่ 4.11 แผนภาพแสดงกระบวนการในการจัดการทางการสื่อสารโดยรวมของทั้ง 2 องค์การ 
 
 จากผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ทางการศึกษาทั้ง 2 ข้อ พบผลการศึกษา ดังนี้  
บริษัทซุปเปอร์ทาโร่ ครีเอทีฟ จ ากัด ด าเนินการบริหารด้วยผู้บริหารที่อยู่ในช่วงอายุเจนเนอเรชั่น วาย 
โดยจากการศึกษาทั้ง 2 วัตถุประสงค์ พบว่า แบบภาษาที่ใช้ในการสื่อสารนั้น เป็นการเลือกใช้ 
การสื่อสาร ทั้งวจนภาษาและอวจนภาษา โดยคุณทนงศักดิ์ ชูพงศ์วัฒนา Managing Director ของ
บริษัทซุปเปอร์ทาโร่ ครีเอทีฟ จ ากัด นั้นเน้นใช้ค าพูดในการสื่อสารกันมากกว่าตัวอักษร เลือกค าพูดที่
ใช้จะเป็นระดับภาษาที่ไม่เป็นทางการ สื่อสารด้วยท่าทางสบายๆ เป็นกันเองแบบคนในครอบครัว  
แต่หากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นไม่เหมาะสมกับการสื่อสารกันโดยตรง จะปรับเปลี่ยนเป็นการสื่อสารผ่าน
อีเมล หรือ จดหมายส่วนตัวของผู้ที่ต้องการสื่อสารด้วย และมีการปรับระดับภาษาให้เหมาะสมกับ  
ผู้ที่สื่อสารด้วย โดยมีปัจจัยเรื่องของความอาวุโส และสถานการณ์รอบตัว ณ ขณะนั้น ในการตัดสินใจ
เลือกใช้ระดับภาษาที่เหมาะสม ส่วนวิธีการติดต่อสื่อสาร แม้บริษัท ซุปเปอร์ทาโร่ ครีเอทีฟ จ ากัด  
จะเป็นบริษัทขนาดไม่ใหญ่มาก มีบุคลากรจ านวนน้อย แต่มีระบบการจัดการแบ่งเป็นแผนกอย่ าง
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ชัดเจน ซึ่งหน้าที่ของแต่ละแผนกก็จะต่างกันไปตามที่ได้รับมอบหมาย วิธีการสื่อสารจึงมีลักษณะ
แตกต่างไปเช่นกัน หากผู้บริหารต้องการพูดคุยกับบุคลากรเป็นการส่วนตัว ไม่ว่าจะเป็นแบบสาธารณะ
หรือเป็นส่วนตัว การสื่อสารในลักษณะนี้ตัวต่อตัวจะเกิดขึ้น ส าหรับแผนกครีเอทีฟและแผนกดูแล
ลูกค้าที่ต้องท างานประสานกันนั้นจะเป็นวิธีการสื่อสารแบบการจัดการประชุมที่เป็นขั้นเป็นตอน และ
มีรูปแบบการสื่อสารผ่านลายลักษณ์อักษรในปริมาณที่น้อย และเป็นในรูปแบบดิจิทัล เช่น อีเมล  
เกือบทั้งหมด ส าหรับผลการศึกษาเรื่องขอบเขตการสื่อสาร ด้วยความที่ทุกคนในองค์การจะต้อง
ประสานงานกันอยู่ตลอดเวลา ดังนั้น การสื่อสารภายในองค์การ จึงเป็นสิ่งที่ผู้บริหารให้ความส าคัญ
มาก โดยมีแนวคิดทางการสื่อสาร คือ การเน้นการพูดคุยกันให้มากเพ่ือสร้างความเข้าใจอันดีในงาน  
ที่ปฏิบัติ และเข้าถึงยังความต้องการของลูกค้า เพ่ือให้งานเป็นไปตามกรอบเวลา มีคุณภาพตามที่
ลูกค้าพึงพอใจและคาดหวัง น าไปสู่การรักษาซึ่งภาพลักษณ์ขององค์การที่มีต่อบุคคลภายนอก และ
การเน้นการสร้างสัมพันธ์ที่ดีต่อกันภายในองค์การ ทั้งระหว่างผู้บริหารและบุคลากร หรือ ระหว่าง
บุคลากรด้วยกัน ซึ่งผู้บริหารต้องการให้สภาพบรรยากาศภายในองค์การนั้นเหมือนบ้านของบุคลากร 
ทุกคนสามารถอยู่และปฏิบัติงานได้อย่างมีความสุข ในแง่ของยุทธศาสตร์การสื่อสาร จากการศึกษา
ด้วยรูปแบบการท างานของบริษัท ซุปเปอร์ทาโร่ ครีเอทีฟ จ ากัด ซึ่งพบว่ามียุทธศาสตร์องค์การ  
คือ การผลิตงานที่ดีกว่า เหนือกว่า และตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี ดังนั้น
ยุทธศาสตร์ทางการสื่อสารจึงตอบสนองต่อสิ่งที่องค์การตั้งไว้ โดยพบว่าข่าวสารที่ไหลเวียนในองค์การ
นั้นเกี่ยวข้องกับเนื้องานเป็นหลัก และมาจากผู้บริหารโดยตรง มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการสื่อสาร
พร้อมกับการจัดประชุมที่ยังส าคัญ ส่วนอุปกรณ์สื่อสารนั้น เน้นการช่วยไหลเวียนข้อมูลข่าวสารและ
สอดคล้องกับชีวิตประจ าวัน และมีเงื่อนไขทางการจัดการสื่อสารเพ่ือตอบสนองยุทธศาสตร์ของ
องค์การที่มุ่งเน้นการผลิตงานเพ่ือความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า คือ ต้องส่งเสริมประสิทธิภาพ 
การท างานและสอดคล้องกับชีวิตประจ าวัน ส่วนผลการศึกษาของแนวทางการปรับปรุงการจัดการ 
ผู้บริหารใช้การพิจารณาในการแก้ไขปัญหาอย่างรอบคอบและถี่ถ้วนที่สุด โดยจะมองปัญหาทีละจุด
อย่างละเอียดและลึกซึ้ง แล้วแก้ไขไปในทีละจุด มากกว่าแก้จากภาพรวม เพ่ือให้เกิดการปัญหาแบบ
ถาวร นอกจากนั้นยังให้ความส าคัญของการท างานเป็นทีม ใส่ใจปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลต่อจิตใจ เพราะ
เชื่อว่าการท างานอย่างมีความสุข ส่งผลต่อศักยภาพและผลงานที่แสดงออกมา แต่ถ้าหากมีปัญหา  
ที่เกิดขึ้นผู้บริหารจะเป็นผู้แก้ปัญหาด้วยตนเองทั้งหมด เพราะต าแหน่งและอ านาจในการแก้ไขปัญหา
จะท าให้สามารถลดความเสียหาย และใช้เวลาในการจัดการได้อย่างรวดเร็วมากกว่า เนื่องจากกังวล 
ในเรื่องของผลกระทบจากความเสียหาย  
 ในส่วนของกระบวนจัดการทางการสื่อสารของผู้บริหารเจนเนอเรชั่น วาย ของบริษัท 
ซุปเปอร์ทาโร่ ครีเอทีฟ จ ากัด พบว่า สภาพการณ์แวดล้อมของการจัดการทางการสื่อสารของบริษัท 
ซุปเปอร์ทาโร่ ครีเอทีฟ จ ากัด คุณทนงศักดิ์ ชูพงศ์วัฒนา ผู้บริหารเจนเนอเรชั่น วายนั้น ได้มีการสร้าง
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บรรยากาศภายในองค์การ ทั้งการที่ผู้บริหารมีความสัมพันธ์อันดีต่อกันกับบุคลากร รวมไปถึงบุคลากร
มีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน ทิศทางของความสัมพันธ์เป็นลักษณะแบบครอบครัว พี่น้อง และต้องท าให้
ทุกฝ่ายในองค์การตระหนักถึงเป้าหมายในการท างาน ตลอดจนการจัดสรรงานให้เป็นระบบระเบียบ
ตามระยะเวลาในการด าเนินโครงการ เพ่ือรักษาไว้ซึ่งความพึงพอใจ ซึ่งบุคลากรเอง มองเห็นถึง
บรรยากาศของการสื่อสารภายในองค์การ ที่ได้รับอิสระในการสื่อสาร และการดูแลเอาใจใส่จาก
ผู้บริหาร แต่การรักษาความสัมพันธ์ระหว่างกันมากไปนั้น สามารถก่อให้เกิดปัญหาได้ เพราะความ
ยืดหยุ่นที่มีมากจนเกินไป หรือ บางครั้ งเกิดปัญหาเรื่องของการตัดสินใจแบบถนอมน้ าใจ  
ความไม่เด็ดขาด ซึ่งส่งผลกระทบกับงานและความรู้สึกของบุคลากรบางท่านได้ จึงได้มีข้อคิดเห็นว่า
ผู้บริหารควรที่จะจัดสมดุลระหว่าง 2 สิ่งนี้ให้ดี ส าหรับปัจจัยเข้า ส่วนของหน้าที่ในการสื่อสาร 
ผู้บริหาร ให้ความส าคัญที่จะรักษาไว้ซึ่งความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารและบุคลากร โดยเปิดโอกาส
และให้คุณค่ากับสิทธิในการแสดงความคิดเห็นของบุคลากร แล้วผู้บริหารจะเป็นผู้ตัดสินใจในขั้นตอน
สุดท้ายอีกครั้ง โดยน าทุกความคิดเห็นไปพิจารณาประกอบ ส่วนในเรื่องของการเลือกใช้สื่อ ผู้บริหาร
ให้ความส าคัญกับเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับพฤติกรรมในชีวิตประจ าวัน และชีวิตในการท างานของ
บุคลากรเป็นหลัก ส าหรับฝั่งของบุคลากรนั้น ส่วนใหญ่จะมีความคิดเห็นได้ มีสิทธิ์มีเสียงในการแสดง
ความคิดเห็นจริง รู้สึกว่าตัวเองได้รับความสนใจและมีความส าคัญจากการท างาน ในขณะที่อีกมุมหนึ่ง 
บุคลากรบางท่านกล่าวว่า การที่บุคลากรได้รับโอกาสมากไปนั้น ท าให้ขาดในเรื่องของความเด็ดขาด  
ในการตัดสินใจของผู้บริหาร ในแง่ของสื่อที่ผู้บริหารเลือกใช้ทุกคนลงความเห็นว่ามีความเหมาะสม 
เนื่องจากสอดคล้องกับชีวิตประจ าวันและการท างานเป็นอย่างดี ในส่วนของกระบวนการแปรเปลี่ยน
นั้น ผู้บริหารเฉลี่ยการเน้นไปพฤติกรรมกับการเน้นเนื้องานและกิจกรรมเป็นหลัก คือ ผลงานที่ได้มี
มาตรฐาน สามารถสร้างผลตอบรับที่ดีจากลูกค้าได้ และบุคลากรสามารถท างานอย่างมีความสุขซึ่งจะ
ส่งผลออกมาจากงานที่ได้รับมอบหมายในทุกๆ ชิ้นด้วย โดยผลการศึกษาจากบุคลากรส่วนใหญ่พบว่า
มีการให้ความส าคัญกับคนในบริษัทจากผู้บริหารมาก มองเห็นความสัมพันธ์ที่จับต้องได้ในบริษัท  
ท าให้รู้สึกมีความสุขในการท างาน แต่ขณะเดียวกันผลการศึกษาบางส่วนพบว่า บุคลากรรู้สึกว่ายังไม่มี
การให้ความส าคัญกับเนื้องานเท่าที่ควร ท าให้มาตรฐานของการท างานลดลง ส่วนของกิจกรรม  
การสื่อสารของบริษัทพบว่ามีการใช้สื่อเพ่ือตอบสนองการสื่อสารภายในองค์การเป็นหลัก และไม่พบ
สื่อประเภทอ่ืนที่น ามาใช้ในการสื่อสารภายในองค์การ ส่วนระดับการสื่อสารภายในองค์การนั้น  
เกิดการสื่อสารสองทาง และการสื่อสารกลุ่มย่อยขึ้นจากการประชุม เพราะเล็งเห็นถึงประโยชน์ของ
การได้เป็นฝ่ายรับฟัง และการท างานเป็นทีมด้วย เนื่องจากความคิดต่างๆ ที่แสดงความเห็นออกมา
ร่วมกันนั้นมีค่าและเป็นประโยชน์ต่อองค์การ และผู้บริหารใช้การสื่อสารแบบแนวระนาบ ที่ให้อ านาจ
และสิทธิเท่าเทียมกันในการสื่อสารและการแสดงความคิดเห็น ซึ่งเมื่อพิจารณาผลการศึกษาจาก
บุคลากรพบว่าเหมาะสมกับการท างานของบริษัท ส าหรับในแง่ของการส่งเสริม ให้ค าปรึกษา และ
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พัฒนาศักยภาพ ผู้บริหารเชื่อว่าการที่บุคลากรเก่งขึ้นก็จะส่งผลดีกลับมายังองค์การด้วย จึงใช้วิธีการ
จัดฝึกอบรม หรือกิจกรรมอ่ืนๆ เข้ามาส่งเสริมบุคลากร การให้ค าแนะน าและการปรึกษานั้น ผู้บริหาร
มีเวลาให้กับบุคลากรเสมอ ด้านบุคลากรในองค์การเองนั้นรู้สึกได้รับการพัฒนาจากงานที่ได้รับ
มอบหมาย โอกาสที่ให้แสดงความคิดเห็นและแนวทางการท างานอย่างเต็มที่ โดยไม่ได้มีบุคลากร
ผู้บริหารท่านใดกล่าวถึงเรื่องของการจัดฝึกอบรม หรือกิจกรรมอ่ืนๆ ในผลการศึกษาส่วนของปัจจัย
ออก ในแง่ของเป้าหมายและความส าเร็จในการสื่อสารผู้บริหาร มองว่าตนเองสามารถสื่อสารได้
ประสบความส าเร็จ และเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ คือ บุคลากรนั้นสามารถเข้าใจในภาพเดียวกัน
กับผู้บริหาร ซึ่งบุคลากรภายในบริษัทของซุปเปอร์ทาโร่ ครีเอทีฟ จ ากัด นั้นมีความคิดเห็นที่แตกต่าง
กันออกไปในเรื่องของประสิทธิภาพ และความส าเร็จในการสื่อสารของผู้บริหาร โดยแบ่งออกเป็นฝั่ง
ของกลุ่มที่คิดว่าผู้บริหารประสบความส าเร็จในการสื่อสาร และยังไม่ประสบความส าเร็จในการสื่อสาร 
โดยบุคลากรคิดว่ามีบางอย่างที่ควรจะแก้ไข เช่นเรื่องของความชัดเจน เพ่ือให้การสื่อสารเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามเป้าหมายกว่านี้  ส่วนของการแก้ปัญหา ลูกค้า ผู้บริหารมองเห็นปัญหา
ที่เกิดขึ้นในการสื่อสารอยู่ แต่ผู้บริหารเองได้เลี่ยงที่บอกประเด็นว่าเกี่ยวข้องกับสิ่งใด โดยระบุว่า
สามารถจัดการแก้ไขได้จากการพูดคุยที่เกิดขึ้นภายในองค์การ แต่ปัจจัยภายนอกบางอย่างนั้นก็เกิน
กว่าที่จะควบคุมไม่ให้เป็นส่วนหนึ่งของปัญหาได้ ฝั่งของบุคลากร ก็มองเห็นถึงปัญหาทางการสื่อสารที่
เกิดขึ้นเช่นเดียวกับผู้บริหาร ซึ่งประเด็นที่เกิดขึ้นที่มาจากความเป็นกันเอง และเกรงใจบุคลากร  
ท าให้ขาดความเด็ดเดี่ยวในการแก้ไขปัญหา แต่ข้อดีที่บุคลากรสัมผัสได้คือ มีความตั้งใจใน  
การแก้ปัญหาเป็นอย่างดี ในส่วนของการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของบริษัทซุปเปอร์ทาโร่ ครีเอทีฟ จ ากัด 
ทางฝั่งผู้บริหารนั้นแสดงให้เห็นถึงผู้บริหารพยายามที่เปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการท างานให้ได้รับรู้ 
แต่ขอบเขตของข้อมูลนั้นขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของผู้บริหาร ในขณะที่ฝ่ายบุคลากรเกือบทั้งหมด  
ของ บริษัท ซุปเปอร์ทาโร่ ครีเอทีฟ จ ากัด มีความเห็นที่แตกต่างออกมา ทุกคนมองเห็นว่าขอบเขต
ของข้อมูลนั้นไม่เพียงพอ  
 ส าหรับการยอมรับในตัวของผู้บริหารเจนเนอเรชั่น วาย นั้น ผู้บริหารคิดว่าตนเองได้รับ
การยอมรับในฐานะของผู้บริหารสูงสุดของบริษัท จากลักษณะนิสัยเด่นของเจนเนอเรชั่น เดียวกัน 
บุคลากรในองค์การเองก็มีการยอมรับในตัวผู้บริหาร ทั้งสถานะต าแหน่ง และปัจจัยอ่ืนๆ ที่สร้าง  
การยอมรับ ไม่ว่าจะเป็นคุณลักษณะบางประการของคนเจนเนอเรชั่น วาย อุปนิสัย การศึกษา หรือ
ประสบการณ์ในการบริหารงาน โดยเฉพาะนโยบายและแนวความคิดเกี่ยวกับการยืดหยุ่น เป็นกันเอง 
ที่น าข้อเด่นของคนเจนเนอเรชั่น วายมาใช้ และอีกส่วนที่ส าคัญคือการเคารพและให้เกียรติใน 
การท างานของบุคลากร 
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ภาพที่ 4.12 แผนภาพสรุปกระบวนการจัดการทางการสื่อสารของผู้บริหารเจนเนอเรชั่น วาย  
ของบริษัท ซุปเปอร์ทาโร่ ครีเอทีฟ จ ากัด 
 
 ส าหรับผลการศึกษาของผู้บริหารเจนเนอเรชั่น วาย แผนกดิจิตอล บริษัท เซ้นส์ เอน
เตอร์เทนเมนท์ จ ากัด นั้น พบว่า ภายในแผนกจะใช้ค าพูดในการสื่อสารเป็นส่วนมาก และใช้ภาษา  
ที่ไม่เป็นทางการกันในการสื่อสาร แต่หากเป็นกรณีเฉพาะที่ต้องการชี้แจงจะเป็นการส่งสารให้เป็นลาย
ลักษณอั์กษร และจะเลือกใช้เลือกใช้ภาษาท่ีเป็นทางการทั้งหมดเมื่อเกิดการติดต่อสื่อสารกับบุคคลอื่น
นอกแผนก ในส่วนวิธีการสื่อสาร เนื่องจากเป็นบริษัทที่มีโครงสร้างการท างานที่เป็นระบบ ประกอบไป
ด้วยแผนก และบุคลากรจ านวนมากซึ่งแตกต่างกับบริษัทซุปเปอร์ทาโร่ ครีเอทีฟ จ ากัด จึ งใช้ 
การสื่อสารแบบลายลักษณ์อักษรกับบุคลากรภายนอกแผนกเป็นส่วนมาก แต่เป็นในรูปแบบดิจิทัล 
เช่น อีเมล ในแผนกดิจิทัลเองนั้นให้ความส าคัญกับการสื่อสารแบบพบซึ่งหน้ากัน โดยมีใช้การสื่อสาร
แบบตัวต่อตัวกับภายในแผนกเพราะสามารถเข้าใจสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว และสามารถ
สื่อสารกลับไปได้ทันที รวมไปถึงการจัดประชุมด้วย ส าหรับขอบเขตการสื่อสารของผู้บริหารท่านนี้ใช้
การสื่อสารภายในที่เน้นรายละเอียดในสารเป็นส าคัญ เนื่องจากงานดิจิทัล เป็นงานที่มีความเสี่ยงสูง  
ในการเผยแพร่ ต้องใช้ความระมัดระวังในการสื่อสาร และมุ่งเน้นการสร้ างความสนิทสนมภายใน
แผนกเพ่ือให้สามารถท างานเป็นทีมได้อย่างราบรื่น ส่วนผลการศึกษาด้านยุทธศาสตร์การสื่อสาร 
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พบว่า ข่าวสารที่ไหลเวียนมาจาก 2 ฝั่ง คือ ผู้บริหารสูงสุด และผู้บริหารประจ าแผนก ซึ่งเป็นเรื่อง
เกี่ยวกับเรื่องงานทั้งสิ้น มีขั้นตอนของการถ่ายทอดสารให้กับบุคลากร โดยอุปกรณ์ในการสื่อสารเป็น
การคัดสรรเทคโนโลยีใหม่ๆ ร่วมกับการสนทนาด้วยการประชุม ดังนั้นเงื่อนไขของการจัดการทางการ
สื่อสาร คือ คัดในสิ่งที่มีประโยชน์ และคัดสิ่งที่ไม่จ าเป็นทิ้ง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน  
ผลการศึกษาในการแก้ปัญหานั้น สิ่งส าคัญในการพิจารณาแก้ปัญหาส าหรับผู้บริหาร คือ การพิจารณา
แก้ปัญหาเฉพาะจุดมากกว่าการแก้ปัญหาโดยมองภาพรวม เป็นสิ่งส าคัญส าหรับงานดิจิทัล และสื่อ
สังคมออนไลน์ทุกประเภท เพราะการที่เทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวกับข้องกับการเกิดปัญหาทางการสื่อสาร 
มันกลายเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อน และผลกระทบเกินควบคุมหากไม่แก้ปัญหาให้ถูกจุด  
 ในส่วนของกระบวนจัดการทางการสื่อสารนั้น พบว่ามีบรรยากาศที่มุ่งเน้นในการท างาน
ไปเป็นไปตามเป้าหมายสภาพบรรยากาศทั่วไปของบุคลากรภายในแผนกค่อนข้างสนิทสนมกันเป็น
อย่างดี แต่มีบางเวลาที่ต้องใช้ค าสั่งและมีความจริงจัง นอกจากนี้ผู้บริหารมุ่งที่จะสร้างให้พนักงานทุก
คนมีทักษะที่ดี ทันสมัย ท าให้แผนกมีเป้าหมายที่ชัดเจนในการท างาน และมุ่งสร้างสร้างความสัมพันธ์
อันดีกันภายในแผนกเพ่ือลดสภาวะกดดันในการท างาน ในส่วนผลการศึกษาของบุคลากรพบว่า 
ผู้บริหารมีความเป็นกันเองมากกับในทีม เปิดเผยตัวตนให้รับทราบ ใช้ค าพูดที่ค่อนข้างเป็นกันเองมาก
อย่างสนิทสนม ไม่ใช่เพียงแค่ผู้บริหารกับบุคลากร แต่บุคลากรด้วยกันเองก็ใช้การสื่อสารในลักษณะ
เดียวกันนี้ต่อกัน ส่งผลให้เกิดความสบายใจในการท างาน แต่จุดด้อยที่พบคือ ภาพลักษณ์ที่เป็นกันเอง 
ท าให้คนภายนอกแผนกรู้สึกไม่ดีกับภาพลักษณ์ของแผนก บางครั้งมีความสับสนกับจุดประสงค์ 
ในการสื่อสารบ้างในการท างานบางครั้งซึ่งการตีความผิดท าให้น าไปสู่สถานการณ์ที่ขัดแย้งกัน  
ผลการศึกษาในส่วนของปัจจัยเข้า พบว่าหน้าที่ในการสื่อสารนั้น ผู้บริหารจะมุ่งเน้นในการให้
ความส าคัญกับความเห็นและการเป็นส่วนหนึ่ งกับองค์การของบุคลากร ส่วนเกณฑ์พิจารณาใน 
การเลือกใช้สื่อนั้นต้องเป็นเทคโนโลยีที่ใหม่ ใช้ได้จริง และมีประโยชน์ต่อการท างาน ในส่วนของ
บุคลากรทุกคน รู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าในการท างาน เนื่องมาจากการที่โอกาสที่ได้แสดงความคิดเห็น
ของตนเองเพ่ืองานและองค์การ ส าหรับเรื่องของเกณฑ์ในการเลือกสื่อนั้น บุคลากรภายในองค์การ
มองว่า ผู้บริหารสามารถเลือกสื่อที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตและลักษณะการปฏิบัติงานของแผนกดิจิทัล  
ได้ดี ด้านผลการศึกษาของกระบวนการแปรเปลี่ยน พบว่า ผู้บริหารนั้นมีแนวคิดที่จะให้ความส าคัญกับ
เนื้องานมาก่อนบุคลากร โดยให้ความยืดหยุ่นและอิสระกับการท างานบนพ้ืนฐานของความรับผิดชอบ
ของบุคลากร โดยแสดงให้เห็นถึงความไว้วางใจ ในส่วนของกิจกรรมการสื่อสารของบริษัท พบว่ามี  
การใช้สื่อเพ่ือตอบสนองการสื่อสารภายในแผนกเป็นหลักเท่านั้น แต่หากเป็นการสื่อสารโดยรวมของ
ทั้งองค์การนั้นมีเว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสื่อสังคมออนไลน์ของบริษัทเพ่ือสื่อสารกับ
บุคคลภายนอก และมีการใช้สื่อเพ่ือชี้แจงภายในองค์การบ้างตามสถานการณ์หรือกรณีที่จ าเป็น และ
ไม่พบสื่อประเภทอ่ืน ไม่ว่าจะเป็นสื่อประเพณี หรือ สื่อกดดัน ในส่วนของระดับการสื่อสารภายใน
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แผนกดิจิทัล บริษัท เซ้นส์ เอนเตอร์เทนเมนท์ จ ากัด  ผู้บริหารเชื่อมั่นในเรื่องของการเปิดโอกาสให้มี
การสื่อสารไปกลับระหว่างผู้บริหาร และบุคลากร โดยบุคลากรภายในแผนกดิจิทัลมีความเข้าใจ  
ในแนวทางที่ผู้บริหารต้องการให้เกิดการสื่อสารทั้งสองเป็นอย่างดี และเห็นด้วยกับแนวทางนี้พร้อมกับ
ให้ความร่วมมือในการสื่อสารกลับไปเป็นอย่างดี ส่วนของการส่งเสริม ให้ค าปรึกษา และพัฒนา
ศักยภาพเพ่ิมเติมให้กับบุคลากร ได้ให้ความส าคัญกับเรื่องเทคโนโลยีใหม่ๆ เป็นพิเศษ เนื่องด้วย 
การท างานที่ เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีและดิจิทัล จึงเปิดโอกาส พัฒนา และให้การส่งเสริม  
การให้ค าปรึกษาการมีเวลาให้กับบุคลากร ผู้บริหารเปิดโอกาสให้ทุกคนสามารถติดต่อได้ตลอดเวลา
เพ่ือขอค าแนะน า พบว่าตรงกับความคิดเห็นของบุคลากรที่กล่าวไว้ว่าผู้บริหารนั้นเปิดโอกาสให้เรียนรู้
อย่างเต็มที่ในทุกเรื่องสนใจและมีประโยชน์กับการท างาน และมีเวลาให้อย่างสม่ าเสมอ เมื่ อศึกษาไป
ยังปัจจัยออก ในแง่ของเป้าหมายและความส าเร็จในการสื่อสาร พบว่าผู้บริหารมีตัวชี้วัดในการประสบ
ความส าเร็จทางการสื่อสาร คือ คุณภาพของผลงาน ความพึงพอใจและมีความสุขในการท างาน  
โดยมีเป้าหมายคือ ต้องสามารถสื่อสารให้เกิดความเข้าใจ และเห็นภาพที่ชัดเจนกลับไปยังบุคลากร 
ส่วนผลการศึกษาจากบุคลากร มีความคิดเห็นว่าผู้บริหารประสบความส าเร็จในการสื่อสาร และ
สามารถสื่อสารให้เป็นไปตามเป้าหมายได้เป็นอย่างดี เนื่องจากบุคลากรทั้งหมดสามารถมองเห็นภาพ  
ที่ผู้บริหารต้องการจะสื่อสารเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เกิดการสื่อสารผิดประเด็นในบา งครั้ง 
นอกจากนั้นการน าเทคโนโลยีมาช่วยในการสื่อสาร ส่วนของการแก้ปัญหายังนับเป็นข้อดีที่โดดเด่นของ
ผู้บริหารที่เห็นได้ชัดเจนจากผลการศึกษา ผู้บริหารสามารถปรับการสื่อสาร และพฤติกรรมเพ่ือให้เกิด
ความเชื่อมั่น และใช้เทคนิควิธีการแก้ปัญหาอย่างใจเย็น เ พ่ือให้สามารถผ่ านพ้นไปด้วยดี  
ส าหรับบุคลากรทุกคนมองว่าผู้บริหารสามารถแก้ไขปัญหาได้ดี และมีความพยายามในการแก้ไข
ปัญหา และสามารถใช้ประสบการณ์เพ่ือแก้ไขปัญหา แต่บางครั้งก็ยังมีปัญหาที่เกิดขึ้นมาจากตัว
ผู้บริหารเอง แต่ก็สามารถแก้ไขและผ่านสถานการณ์นั้นไปได้ด้วยดี  ในแง่ของการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร 
ทางฝั่งผู้บริหารจะต้องมีการประชุมร่วมกับผู้บริหารท่านอ่ืนและผู้บริหารระดับสูง เพ่ือรับทราบถึง
นโยบาย ข้อชี้แจงในการด าเนินงานของบริษัท ซึ่งผู้บริหารก็จะน ามาถ่ายทอดให้ทีมรับทราบให้ข้อมูล
ครบถ้วนทุกประเด็นตามที่ทางองค์การต้องการจะให้ได้มากท่ีสุด  โดยผลการศึกษาจากบุคลากรพบว่า 
ความสามารถในการส่งต่อข้อมูลข่าวสารให้กับบุคลากรภายในแผนกนั้นดีแล้ว ครบถ้วนดี และได้รู้ใน
สิ่งที่บริษัทควรจะให้รู้ครบทุกประเด็น  
 ส าหรับการยอมรับในตัวของผู้บริหารเจนเนอเรชั่น วาย นั้น ผู้บริหารคิดว่าสิ่งที่ท าให้
ได้รับการยอมรับก็คือ ความประสบความส าเร็จในการท างาน เนื้องานที่เห็นได้ชัดเจน ที่สามารถสร้าง
การยอมรับได้จากบุคลากรในแผนก และคนอ่ืนๆ ในบริษัท รวมถึงผู้บริหารระดับเดียวกันที่มีอายุ
มากกว่า รวมไปถึงความไว้วางใจจากผู้บริหารสูงสุด โดยบุคลากรของแผนกดิจิทัล บริษัท เซ้นส์  
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เอนเตอร์เทนเมนท์ จ ากัดนั้น ก็ยอมรับด้วยต าแหน่ง คุณลักษณะพิเศษบางอย่างจากผลงาน และ
ประสบการณ์ของผู้บริหารที่ผ่านมาอีกด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4.13 แผนภาพสรุปกระบวนการจัดการทางการสื่อสารของผู้บริหารเจนเนอเรชั่น วาย  
ของแผนกดิจิทัล เซ้นส์ เอนเตอร์เทนเมนท์ จ ากัด 
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บทที่ 5 
สรุปผลการศึกษา และข้อเสนอแนะ 

 
 การศึกษาเรื่อง “การจัดการทางการสื่อสารของผู้บริหารเจนเนอเรชั่น วาย เพ่ือสร้าง
การยอมรับจากบุคลากรภายในองค์การ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)  
โดยใช้การสัมภาษณ์แบบเจาะลึกร่วมกับการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม และไม่มีส่วนร่วม  
กับผู้บริหารที่มีช่วงอายุในเจนเนอเรชั่น วาย และบุคลากรภายในองค์การที่อยู่ภายใต้การบริหารงาน
ของผู้บริหารเจนเนอเรชั่น วาย โดยใช้ระย ะเวลาในการศึกษาระหว่างเดือนพฤษภาคม– 
เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2560  แบ่งการศึกษาออกเป็น 2 วัตถุประสงค์ คือ 
 1. เพ่ือศึกษาการจัดระเบียบทางการสื่อสาร เพ่ือสร้างการยอมรับของผู้บริหารเจนเนอ-    
เรชั่น วาย 
 2. เพ่ือศึกษากระบวนการจัดการทางการสื่อสารที่มีผลต่อการยอมรับผู้บริหารเจนเนอ-    
เรชั่น วาย จากบุคลากรในองค์การ 
 จากการศึกษาสามารถสรุปผลการศึกษาได้ ดังนี้  
 
5.1 สรุปและอภิปรายผลการศึกษา  
 
 การศึกษาเรื่องการจัดการทางการสื่อสารของผู้บริหารเจนเนอเรชั่น วาย เพ่ือสร้าง 
การยอมรับจากบุคลากรภายในองค์การ 
 
 5.1.1 การจัดระเบียบทางการสื่ อสารเพื่อสร้ างการยอมรับของผู้บริหาร 
เจนเนอเรชั่น วาย  
  1. แบบภาษาที่ใช้ของผู้บริหารเจนเนอเรชั่น วาย 
      ส าหรับผู้บริหารเจนเนอเรชั่น วายของบริษัท ซุปเปอร์ทาโร่ ครีเอทีฟ จ ากัด 
เน้นการใช้สื่อสารในรูปแบบของอวจนภาษาและวจนภาษา แล้วมีการเลือกใช้ค าพูดที่ไม่เป็นทางการ 
และสื่อสารด้วยท่าทีสบายๆ บุคลากรสามารถเข้าถึงได้ง่าย และมีความรวดเร็วในการสื่อสารมากกว่า
การส่งอีเมล โดยผู้บริหารเองได้มีการจัดสรรพ้ืนที่ภายในบริษัทให้เอ้ือต่อการสื่อสารในลักษณะที่
ต้องการให้เป็น พ้ืนที่จึงเชื่อมต่อ เปิดโล่ง สามารถเข้าถึงกันและกันได้ง่ายระหว่างผู้บริหารและ
บุคลากร แต่สิ่งที่ผู้บริหารค านึงถึงเป็นสิ่งส าคัญ คือ สารที่ส่งออกไป และสถานการณ์ ณ ขณะนั้น 
รวมถึงการแตกต่างของผู้ที่ต้องการสื่อสารด้วย โดยเฉพาะในเรื่องของอายุ ซึ่งให้ความส าคัญใน  
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การพิจารณาการใช้ค าพูดกับบุคลากรที่มีอายุมากกว่า ซึ่งเกิดขึ้นความเชื่อและการปลูกฝังในเรื่อง 
การให้เคารพผู้ที่มีความอาวุโสมากกว่า และไม่สร้างความห่างเหินกับบุคลากรที่มีช่วงอายุใกล้เคียงกัน  
      ในส่วนของการศึกษาแบบภาษาที่ใช้ของผู้บริหารเจนเนอเรชั่น วายของแผนก
ดิจิทัล บริษัท เซ้นส์ เอนเตอร์เทนเมนท์ จ ากัด พบว่า ผู้บริหารจะเลือกใช้แบบภาษาไปตามความ
เหมาะสมของสถานการณ์เป็นหลัก ซึ่งจะแบ่งระหว่างการสื่อสารภายในแผนกและภายนอกแผนก
อย่างชัดเจน การสื่อสารภายในแผนกจะเป็นแบบภาษาท่ีเป็นอวจนภาษามากกว่าการใช้วจนภาษา ซึ่ง
การเลือกใช้ค าก็จะเป็นกันเอง ตามความสนิทสนมที่เกิดขึ้นภายในแผนก โดยใช้แบบภาษาในลักษณะ
นี้ต่อเมื่อต้องการชี้แจงให้เป็นลายลักษณ์อักษร ส าหรับการสื่อสารภายนอกแผนก ผู้บริหารจะใช้วจน
ภาษา และมีความเป็นทางการในการเลือกใช้ค า เพ่ือความชัดเจน เป็นทางการ และหลีกเลี่ยงการมี
ปัญหาในการสื่อสารกับผู้ที่อาวุโสกว่า 
  2. วิธีการติดต่อสื่อสารของผู้บริหารเจนเนอเรชั่นวาย  
      ส าหรับผู้บริหารเจนเนอเรชั่น วายของบริษัท ซุปเปอร์ทาโร่ ครีเอทีฟ จ ากัด  
มีการผสมผสานระหว่างการสื่อสารแบบซึ่งหน้า ซึ่งเป็นการประชุมตั้งแต่เริ่มต้นจนจบโครงการแต่ละ
โครงการกับการสื่อสารแบบลายลักษณ์อักษร ในรูปแบบของการท าบรีฟงาน จดหมายแจ้งเฉพาะกิจ 
เนื่องจากบางครั้งด้วยลักษณะการท างานที่ต้องเดินทางไปพบลูกค้า หรือ ท างานนอกสถานที่ท าให้ต้อง
อาศัยการสื่อสารโดยอาศัยเครื่องมือทางการสื่อสาร เช่น อีเมล หรือ ไลน์ ซึ่งเป็นแอปพลิเคชั่น  
การสื่อสาร เข้ามาช่วยบ้าง แต่ผู้บริหารเองให้ความส าคัญกับการสื่อสารแบบซึ่งหน้า มากกว่าวิธีการ
ติดต่อสื่อสารอื่นๆ และใช้วิธีการนี้เป็นหลักในการติดต่อสื่อสารภายในองค์การ  
      ในส่วนของการศึกษาแบบภาษาที่ใช้ของผู้บริหารเจนเนอเรชั่น วายของแผนก
ดิจิทัล บริษัท เซ้นส์ เอนเตอร์เทนเมนท์ จ ากัด พบว่าผู้บริหารได้ให้ความส าคัญ และใช้วิธีการสื่อสาร
แบบซึ่งหน้ามากกว่า โดยเฉพาะการจัดการประชุม ด้วยลักษณะโครงสร้างองค์การที่มีขนาดใหญ่กว่า 
ท าให้แผนกดิจิทัลต้องท างานร่วมกับแผนกอ่ืนเยอะ ก็จะมีข้อมูลที่ต้องรับทราบและมีความจ าเป็นต่อ
การท างาน ดังนั้นการสื่อสารแบบซึ่งหน้า โดยเฉพาะการเรียกประชุมท าให้สามารถสื่อสารได้ทั่วถึง 
ทุกคน ใช้เวลาน้อย ไม่ซ้ าซ้อน เกิดความเข้าใจตรงกัน และมีโอกาสในการซักถาม  
  3. ขอบเขตการสื่อสารของผู้บริหารเจนเนอเรชั่น วาย  
      การศึกษาในครั้งนี้มุ่งเน้นไปที่การสื่อสารภายในองค์การ ซึ่งเป็นเรื่องของ
พฤติกรรม และการปฏิบัติงานภายในองค์การ ส าหรับผู้บริหารเจนเนอเรชั่น วายของบริษัท ซุปเปอร์
ทาโร่ ครีเอทีฟ จ ากัด ผลการศึกษาพบว่า ผู้บริหารมุ่งเน้นไปที่การพูดคุยภายในเป็นส าคัญ เพ่ือให้เกิด
ความชัดเจนในการสื่อสารที่ส่งผลต่องาน ซึ่งเชื่อว่าผลงานที่ออกมาจากการสื่อสารที่ดี น าไปสู่การ
รักษาซึ่งภาพลักษณ์ขององค์การที่มีต่อบุคคลภายนอก รวมไปถึงความสัมพันธ์อันดีต่อกันของบุคลากร
ในองค์การ 
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      ในส่วนของผู้บริหารเจนเนอเรชั่น วายของแผนกดิจิทัล บริษัท เซ้นส์ เอนเตอร์
เทนเมนท์ จ ากัดนั้น มุ่งเน้นในการสื่อสารเพ่ือท าความเข้าใจกับงานให้ได้ดี และระมัดระวังในเรื่องของ
ข้อผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นให้ได้มากที่สุด เพราะลักษณะที่ต้องท างานควบคู่กับเทคโนโลยี ที่สามารถ
แพร่กระจายได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งอาจส่งผลกระทบกลับมายังองค์การได้มาก    
  4. ยุทธศาสตร์การสื่อสารของผู้บริหารเจนเนอเรชั่น วาย 
      จากการศึกษาจากผู้บริหารเจนเนอเรชั่น วาย บริษัทซุปเปอร์ทาโร่ ครีเอทีฟ 
จ ากัด พบผลการศึกษาว่า ผู้บริหารนั้นได้ให้ความส าคัญกับแนวทางการเลือกอุปกรณ์ทางการสื่อสาร  
ที่จ าเป็นต้องใช้ในองค์การ อันได้แก่ เทคโนโลยีที่สามารถตอบสนองการด าเนินชีวิต และ  
การปฏิบัติงานของบุคลากรได้เป็นอย่างดี และยังให้เทคโนโลยีเป็นตัวช่วยในการไหลเวียนข้อมูล
ข่าวสารภายในองค์การ โดยผู้บริหารจะเป็นผู้ควบคุมปริมาณและคุณภาพของข้อมูลข่าวสารด้วย
ตนเอง และมีการก าหนดทิศทางขององค์การว่าจะต้องเป็นองค์การที่สามารถท างานออกมาได้ เพราะ
คนมีความสุขกับการท างาน  
      ในส่วนของผู้บริหารของแผนกดิจิทัล บริษัท เซ้นส์ เอนเตอร์เทนเมนท์ จ ากัด 
ให้ความส าคัญกับแนวทางการเลือกอุปกรณ์ทางการสื่อสารที่จ าเป็นต้องใช้ในองค์การ โดยเฉพาะ
เทคโนโลยีในการสื่อสาร เนื่องจากลักษณะงานที่ท าอยู่มีความจ าเป็นต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่ วย 
เพ่ือให้การท างานง่านขึ้น โดยค านึงถึงความทันสมัยและเหมาะสมกับลักษณะงานมากที่สุด ต้องท าให้
การสื่อสารง่าย สะดวกรวดเร็ว และได้รับข้อมูลที่ครบถ้วนถูกต้อง ต่อการติดต่อสื่อสารระหว่างกัน
ภายในแผนก   
  5. แนวทางการปรับปรุงการจัดการ 
      ผลการศึกษาที่พบจากผู้บริหารเจนเนอเรชั่น วาย บริษัท ซุปเปอร์ทาโร่  
ครีเอทีฟ จ ากัด นั้น ผู้บริหารใช้การพิจารณาในลักษณะขององค์ประกอบเป็นส าคัญ เพราะสามารถ  
ท าให้แก้ไขปัญหาเฉพาะจุดมากกว่า โดยเฉพาะปัญหาที่เกิดขึ้นกับการสื่อสาร ซึ่งเป็นเรื่องละเอียดอ่อน 
ที่ผู้บริหารพยายามท่ีจะหลีกเลี่ยง เพราะส่งผลกับจิตใจ และขวัญก าลังใจในการท างานของบุคลากร  
      ส าหรับ ผู้บริหารของแผนกดิจิทัล บริษัท เซ้นส์ เอนเตอร์เทนเมนท์ จ ากัด นั้น 
จากการศึกษาแนวทางพบว่ามีการใช้การพิจารณาในลักษณะขององค์ประกอบ เพราะการที่เทคโนโลยี
ในการสื่อสารได้สร้างปัญหาทางการสื่อสารขึ้น จะกลายเป็นเรื่องที่มีรายละเอียด และละเอียดอ่อน
มาก ต้องค่อยๆ แก้ไปในทีละจุด และด้วยเนื้องานของแผนก ถ้าไม่แก้ไขอย่างตรงจุดและถูกต้องแล้ว 
ก็จะไม่สามารถแก้ปัญหาได้อย่างส าเร็จลุล่วง ความเสียหายอาจบานปลาย ขยายขึ้น  
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 5.1.2 กระบวนการจัดการทางการสื่อสารที่ มีผลต่อการยอมรับของผู้บริหาร 
เจนเนอเรชั่น วาย จากบุคลากรในองค์การ  
  1. สภาพแวดล้อมของการจัดการทางการสื่อสาร 
      ผลจากการศึกษาแนวทางการจัดการของสภาพแวดล้อมของการจัดการ
ทางการสื่อสารของผู้บริหารเจนเนอเรชั่น วาย บริษัท ซุปเปอร์ทาโร่ ครีเอทีฟ จ ากัด และรวมถึง
บุคลากรภายในองค์การ พบว่า บรรยากาศท่ัวไปของการจัดการทางการสื่อสารที่ผู้บริหารสร้างขึ้นนั้น
เป็นการใช้จิตวิทยาการสื่อสารในองค์การ และการสร้างบรรยากาศอันเป็นการรับรู้ถึงประสบการณ์
ร่วมกัน โดยผสานสองลักษณะนี้เข้าด้วยกัน บุคลากรนั้นรับรู้ และเกิดความเข้าใจที่ตรงกัน และ 
จากแนวทางการจัดการนี้ท าให้เกิดผลที่ดีในเรื่องของการลดสภาวะกดดัน และความตึงเครียดใน  
การท างาน ท าให้บุคลากรมีความสุขจากการท างาน แต่การจัดการบรรยากาศทั่วไปในลักษณะได้สร้าง
ผลกระทบต่องาน และความรู้สึกของบุคลากรบางท่าน และได้เสนอแนะข้อคิดเห็นว่าควรจะจัดสมดุล
ระหว่าง 2 บรรยากาศนี้เข้ากันด้วยกัน เพ่ือรักษาไว้ซึ่งมาตรฐานของการท างานด้วย 
      ส าหรับ แผนกดิจิทัล บริษัท เซ้นส์ เอนเตอร์เทนเมนท์ จ ากัด ผู้บริหาร 
มีแนวความคิดมุ่งเน้นไปที่การจัดการบรรยากาศในการสื่อสารโดยใช้จิตวิทยาการสื่อสารในองค์การ 
และให้ความส าคัญการสร้างการท างานเป็นทีม และผ่อนคลายสภาวะความกดดันจากลักษณะของงาน
ที่ต้องปฏิบัติให้กับทีม โดยใช้ความเป็นกันเองเข้ามาช่วย ซึ่งบุคลากรสามารถเข้าใจและสัมผัสได้เป็น
อย่างดี แต่มีความคิดเห็นจากบุคลากรบางท่านว่า บางทีการที่ให้ความส าคัญกับความเป็นกันเองมาก
ไป จะน าไปสู่ความสับสนในการสื่อสาร หรือก่อความขัดแย้งได้ 
  2. ปัจจัยเข้า 
      ผู้บริหารเจนเนอเรชั่น วายของบริษัท ซุปเปอร์ทาโร่ ครีเอทีฟ จ ากัด ในส่วน
ของหน้าที่การสื่อสารพบว่า ผู้บริหารให้ความส าคัญกับเรื่องของอ านาจในการสื่อสารของทุกคนใน
องค์การ เปิดโอกาสให้ทุกคนได้มีสิทธิ์ และเสรีภาพในแสดงความคิดเห็นต่อสิ่งต่างๆ ภายในองค์การ 
และต้องการที่จะสร้างความรู้สึกในการเป็นเจ้าขององค์การร่วมกันให้กับบุคลากร ในส่วนของบุคลากร
เองสามารถรับรู้และได้ปฏิบัติตามแนวทางที่ผู้บริหารวางไว้ และพึงพอใจที่ได้มีสิทธิเสรีภาพในการ
แสดงความเห็น โดยไม่ต้องกังวลในเรื่องของต าแหน่งหน้าที่ อายุ และในส่วนของเกณฑ์การเลือกใช้สื่อ
ผู้บริหารมุ่งเน้นการคัดเลือกคุณสมบัติที่สามารถตอบโจทย์การใช้ชีวิต และการท างานของบุคลากร
เป็นหลัก เพราะท าให้สื่อสารถึงกันได้ง่าย และลดปัญหาในเรื่องของการตกหล่นในการสื่อสาร  
ซึ่งก็สามารถตอบโจทย์และสนองความต้องการ และการใช้งานของบุคลากรได้เป็นอย่างดี 
      ส าหรับผู้บริหารเจนเนอเรชั่น วายของแผนกดิจิทัล บริษัท เซ้นส์ เอนเตอร์เท
นเมนท์ จ ากัด นั้น ในส่วนของหน้าที่ในการสื่อสาร ผู้บริหารให้ความส าคัญกับการผลักดันให้บุคลากร
ได้แสดงความคิดเห็นออกมา โดยไม่ต้องกังวลถึงความถูกผิด เพราะผู้บริหารนั้นมองเห็นค่าและ
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ความส าคัญของจากทุกๆ ความเห็นที่จะช่วยมาพัฒนาแผนก และบุคลากรในแผนกเองก็รู้สึกได้รับ
เกียรติจากผู้บริหาร โดยปราศจากข้อจ ากัดเรื่องของต าแหน่ง และอายุ  ส าหรับการเกณฑ์ 
ในการเลือกใช้สื่อนั้น ผู้บริหารจะคัดเลือกจากคุณสมบัติของเทคโนโลยีที่ดี สดใหม่ เพ่ือส่งเสริม
ประสิทธิภาพการท างานของแผนกให้ดียิ่งขึ้น และตัดเทคโนโลยีที่ไม่จ าเป็นทิ้งไป เพ่ือป้องกัน  
ความสับสน  
  3. กระบวนการแปรเปลี่ยน 
      สิ่งเกิดขึ้นในบริษัท ซุปเปอร์ทาโร่ ครีเอทีฟ จ ากัด สะท้อให้เห็นถึงแนวคิดของ
ผู้บริหารที่พยายามจะเฉลี่ยนะหว่างเรื่องของการเน้นเนื้องานและกิจกรรมเป็นหลัก เข้ากับการเน้น
พฤติกรรม คือ ผลงานที่ออกมาจากบุคลากรจะต้องได้มาตรฐาน ในขณะบุคลากรเองก็ต้องเป็นสุข  
จากการท างานด้วย ซึ่งความสุขที่บุคลากรมีจะส่งผลออกไปยังงานทุกชิ้น และมีการใช้เทคนิคเพ่ือลด
ความกดดันในการท างานให้กับบุคลากรในการติดตามงาน มากกว่าแสดงออกไปตรงๆ เพื่อสร้างความ
สบายใจต่อกัน ในส่วนบุคลากรนั้นมองว่า ผู้บริหารให้ความส าคัญและให้น้ าหนักในเรื่องการเน้น
พฤติกรรมมากกว่าการเน้นเนื้องานและกิจกรรมเป็นหลัก บุคลากรบางท่านรู้สึกดี และพร้อมที่จะเดิน
ร่วมทางไปกับองค์การ ในขณะที่อีกมุมมองว่าการให้ค่าในเรื่องของพฤติกรรมมากไป ท าให้มาตรฐาน
ของการท างานลดลงได้ ส าหรับส่วนของกิจกรรมในการสื่อสารนั้น พบว่าใช้สื่อพ้ืนฐานในการสื่อสาร
เพียงเท่านั้น โดยขณะที่อยู่ในระหว่างการด าเนินการเพ่ือท าสื่อเพ่ือพัฒนาภาพลักษณ์  โดยไม่พบสื่อ
ประเพณี สื่อกดดัน ในองค์การ แต่บางครั้งมีการใช่สื่อเพ่ือการชี้แจงบ้างในกรณีท่ีจ าเป็นจริงๆ  
      ส าหรับเรื่องของระดับการสื่อสารภายในองค์การนั้น ผู้บริหาร มีความต้องการ
ให้เกิดการสื่อสารสองทางขึ้นภายในองค์การ รวมไปถึงการสื่อสารกลุ่มย่อย เพราะเล็งเห็นถึงประโยชน์
ของการได้เป็นฝ่ายรับฟังและการท างานเป็นทีม เนื่องจากมองเห็นในความส าคัญของความคิดเห็น  
ที่แสดงออกมาร่วมกันว่ามีค่าและเป็นประโยชน์ต่อองค์การ และผู้บริหารได้ใช้การสื่อสารแบบแนวราบ 
ที่ให้อ านาจและสิทธิเท่าเทียมกันในการสื่อสารและแสดงความคิดเห็นต่อกันระหว่างผู้บริหารและ
บุคลากร ซึ่งบุคลากรสามารถรับรู้ได้ว่าผู้บริหารมีแนวคิดและความตั้งใจในการจัดระดับทางการ
สื่อสารอย่างไร และให้ความร่วมมือทั้งการสื่อสารแบบสองทาง รวมไปถึงการสื่อสารระดับกลุ่มย่อย 
      ส่วนประเด็นเกี่ยวกับการพัฒนาในการสื่อสาร ส าหรับผู้บริหารของบริษัท 
ซุปเปอร์ทาโร่ ครีเอทีฟ จ ากัด นั้น ผู้บริหารให้ความส าคัญการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร เพราะ
บุคลากรนั้นคือพละก าลังของบริษัท การที่สามารถช่วยส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาตนเองมากขึ้น  
โดยใช้วิธีการที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการจัดฝึกอบรม หรือ แฝงเข้าไปในกิจกรรมอ่ืนๆ ที่ท าร่วมกัน 
ในส่วนของการให้ค าน าแนะและการปรึกษานั้น ไม่พบปัญหาในเรื่องของการไม่มีเวลาให้กับบุคลากร  
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      ส าหรับบุคลากรรู้สึกได้รับการพัฒนาตนเองจากการที่ได้รับมอบหมาย โอกาสที่
ให้แสดงความคิดเห็นและแนวทางการท างานอย่างเต็มที่ โดยบุคลากรไม่ได้เห็นถึงความส าคัญในส่วน
ของการจัดฝึกอบรม หรือกิจกรรมอ่ืนๆ และต้องการที่จะได้เรียนรู้และพัฒนาในเรื่องของการแก้ไข
ปัญหาด้วยตนเองเพ่ิมเติม 
      ในส่วนของแผนกดิจิทัล บริษัท เซ้นส์ เอนเตอร์เทนเมนท์ จ ากัดนั้น พบว่า 
ผู้บริหารมีแนวคิดในการให้ความส าคัญกับการเน้นเนื้องานกับกิจกรรมเป็นหลัก โดยให้ความส าคัญกับ
เรื่องของการเน้นพฤติกรรมในล าดับถัดมา โดยบุคลากรนั้นมีความพึงพอใจที่ผู้บริหารได้ให้ความส าคัญ
กับเนื้องานและเรื่องของบุคลากรมาก่อนเรื่องอ่ืนๆ เพราะท าให้บุคลากรสามารจัดสมดุลระหว่างชีวิต
และการท างานได้ดี ซึ่งเป็นไปตามแนวทางที่ผู้บริหารวางไว้ และในส่วนของกิจกรรมการสื่อสาร พบว่า
ใช้ สื่ อ เ พ่ือตอบสนองการสื่ อสารภายในแผนกเป็นหลัก เท่ านั้ น  แต่หากเป็นภาพรวมทั้ ง 
บริษัท เซ้นส์ เอนเตอร์เทนเมนท์ จะมีเพ่ิมเติมในส่วนของสื่อเพ่ือพัฒนาภาพลักษณ์  โดยไม่พบการใช้
งานสื่อประเพณี และสื่อกดดัน  
      ในส่วนของระดับการสื่อสาร จากการศึกษาได้สะท้อนแนวความคิดของ
ผู้บริหารว่า เชื่อมั่นในเรื่องของการสื่อสารสองทาง ที่มีโอกาสในการสื่อสารไปกลับระหว่างผู้บริหาร
และบุคลากร โดยใช้ความสนิทสนมที่สร้างไว้ภายในแผนกกระตุ้นให้เกิดความกล้าในการสื่อสาร การ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในส่วนของบุคลากรนั้น มีความเข้าใจในแนวทางที่ผู้บริการต้องการผลักดัน
ให้เกิดระดับของการสื่อสารสองทาง และ การสื่อสารแบบกลุ่มย่อยเป็นอย่างดี จากการที่ผู้บริหารใช้
การประชุม หรือ เปิดโอกาสให้สื่อสารกันแบบตัวต่อตัวได้  และเชื่อว่า การที่ผู้บริหารเป็นคนรุ่นใหม่ 
คนเจนเนอเรชั่น วาย ท าให้มีทัศนคติและใจที่เปิดกว้าง เปรียบเสมือนกับเพื่อนร่วมงานกัน  
      ส าหรับการส่งเสริมและพัฒนาในการสื่อสาร ผู้บริหารให้คุณค่าและความส าคัญ
ในสิ่งที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานเป็นพิเศษ ซึ่งก็คือ ประเด็นเกี่ยวกับเทคโนโลยี ไม่ว่าจะเป็นการน า
เทคโนโลยีมาแบ่งปัน มาทดลองใช้ เพื่อน ามาส่งเสริมประสิทธิภาพให้กับการท างาน ในส่วนของการให้
ค าปรึกษา การมีเวลา ผู้บริหารเปิดโอกาสให้สามารถติดต่อได้ตลอดเวลาทั้งแบบพบหน้า และไม่ได้พบ
หน้า และในส่วนของบุคลากรนั้นมีความเข้าใจในแนวคิดที่ผู้บริหารมุ่งให้ความส าคัญในการพัฒนาใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยตรง และให้ความเห็นตรงกันว่าผู้บริหารให้โอกาสและ
สนับสนุนในสิ่งที่มีประโยชน์ต่องานอย่างเต็มที่ 
  4. ปัจจัยออก 
      ในส่วนผลการศึกษาจากผู้บริหารเจนเนอเรชั่น วาย บริษัท ซุปเปอร์ทาโร่  
ครีเอทีฟ จ ากัด ในแง่ของเป้าหมายและการประสบความส าเร็จในการสื่อสารนั้น ผู้บริหารคิดว่าตนเอง
สามารถสื่อสารได้ประสบความส าเร็จ และเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ คือ การที่บุคลากรสามารถ



Ref. code: 25595807011209TBZ

123 
 

มองเห็นภาพเดียวกันกับผู้บริหารได้ และผู้บริหารได้มีความคิดเห็นในการที่จะพัฒนาและปรับปรุง 
การสื่อสารของตนเองให้ดียิ่งขึ้นไปอีก 
 โดยบุคลากรเองมีการคาดหวังในเป้าหมายและความส าเร็จทางการสื่อสารกับผู้บริหาร
นั้น มีระดับตัวชี้วัดที่แตกต่างกัน ซึ่งบุคลากรนั้นมองว่าผู้บริหารนั้นประสบความส าเร็จในระดับหนึ่ ง 
แต่ยังมีประเด็นของความชัดเจน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของการสื่อสารที่ควรเติมเต็มให้ดียิ่งขึ้น   
 ในส่วนของการแก้ปัญหา ผู้บริหารเลี่ยงที่จะบอกประเด็นว่าเกี่ยวข้องกับสิ่งใด โดยระบุ
ว่า สามารถจัดการแก้ไขปัญหาได้จากการสื่อสารพูดคุยที่เกิดขึ้นภายในองค์การ แต่ปัจจัยภายนอก
บางอย่างนั้น ก็เกินกว่าที่จะควบคุมไม่ให้สร้างปัญหากับการท างานภายในองค์การได้ ส าหรับบุคลากร
เอง ก็มองเห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้นเช่นเดียวกับผู้บริหาร ซึ่งประเด็นที่ได้จากบุคลากร คือ เรื่องของความ
เกรงใจบุคลากร ที่ท าให้ขาดความเด็ดเดี่ยวในการแก้ไขปัญหา แต่สิ่งที่เป็นข้อดี คือ ความตั้งใจใน 
การแก้ปัญหานั้นจริงๆ จนสามารถก้าวผ่านปัญหานั้นไปได้  
 ด้านของประโยชน์ที่ได้จากสื่อและผลกระทบทางการสื่อสารนั้น ผู้บริหารพยายาม 
ที่ เปิดเผยข้อมูลที่ เกี่ยวข้องกับการท างานให้ได้รับรู้ทั่วกันผ่านสื่อที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้   
โดยปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยเสมอ แต่ผู้บริหารนั้นจะเป็นผู้ก าหนดขอบเขตข้อมูลด้วยตนเอง ในขณะ
ที่บุคลากรนั้นมองว่า ขอบเขตข้อมูลที่ผู้บริหารเปิดโอกาสให้รับรู้นั้นไม่เพียงพอ หากคิดว่าการได้เป็น
ส่วนหนึ่งขององค์การ ควรที่จะได้รู้ข้อมูลที่มากกว่านี้ มากกว่าความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวกับงานของ
ตนเอง เพราะบางประเด็นสามารถน ามาพิจารณาเกี่ยวกับการท างานของตนเองได้   
 ส าหรับแผนกดิจิตอลบริษัท เซ้นส์ เอนเตอร์เทนเมนท์ จ ากัด  ผู้บริหารมีตัวชี้วัดใน 
การประสบความส าเร็จทางการสื่อสาร คือ เรื่องของคุณภาพของผลงาน ความพึงพอใจและความสุข
ในการท างาน โดยเป้าหมาย คือ จะต้องสื่อสารให้เกิดความเข้าใจ และบุคลากรเห็นภาพที่ชัดเจน  
ในส่วนของบุคลากร มีมุมมองต่อผู้บริหาร คือ ประสบความส าเร็จในการสื่อสาร และสามารถสื่อสาร
ให้เป็นไปตามเป้าหมายได้เป็นอย่างดี เนื่องจากสามารถมองไปในทิศทางเดียวกันกับผู้บริหารได้ ถึงแม้
จะมีการตกหล่นจนเกิดการสื่อสารผิดประเด็นบ้างในบางครั้ง  แต่มีข้อดีคือ การน าเทคโนโลยีเข้ามา
ช่วยในการสื่อสาร เพ่ือให้ประสบความส าเร็จและบรรลุเป้าหมายในการสื่อสารได้ดีขึ้น  
 ในส่วนของการแก้ปัญหา ผู้บริหารเผชิญกับการแก้ปัญหาที่มีปัจจัยเรื่องของ 
เจนเนอเรชั่น และความต่างด้านอายุเข้ามาเกี่ยวข้อง ผู้บริหารจึงต้องปรับตัวและใช้วิธีการแก้ปัญหา
อย่างใจเย็น เพ่ือให้สามารถผ่านพ้นปัญหาไปได้ด้วยดี และในสายตาของบุคลากรก็มองว่าผู้บริหาร
สามารถแก้ไขปัญหาได้ด้วยดี โดยสามารถอาศัยประสบการณ์ที่ผ่านมาต่อยอดในการแก้ปัญหาได้ดี  
 ประโยชน์ที่ได้จากสื่อและผลกระทบจากการสื่อสารนั้น พบว่า ผู้บริหารมุ่งเน้นการ
ถ่ายทอดข้อมูล นโยบาย จากองค์การสู่ภายในแผนกให้ได้ครบถ้วนทุกประเด็นตามที่ต้องรับรู้ และท า
ความเข้าใจให้ได้มากที่สุด เพ่ือให้ทุกคนสามารถเข้าถึงได้อย่างถูกต้อง เข้าใจตรงกัน โดยใช้การประชุม
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ในการสื่อสาร ซึ่งบุคลากรมีความเห็นว่า ผู้บริหารสามารถถ่ายทอดข้อมูลมาในแผนกได้ดีแล้ว และคิด
ว่าขอบเขตที่ได้รับทราบนั้นเหมาะสมกับโครงสร้างขององค์การที่ประกอบไปด้วย แผนกและบุคลากร
จ านวนมาก 
  5. การยอมรับต่อผู้บริหารเจนเนอเรชั่น วาย 
      ในส่วนของบริษัทซุปเปอร์ ทาโร่ ครีเอทีฟ จ ากัด ผู้บริหารนั้นมีความคิดเห็นว่า
ตนเองได้รับการยอมรับ โดยมีปัจจัยในการยอมรับมาจากลักษณะนิสัยของคนเจนเนอเรชั่น วาย  
ที่สร้างการยอมรับกับบุคลากรในเจนเนอเรชั่นเดียวกันหรือมีอายุที่ใกล้เคียงกัน แต่กับคนที่อายุ
มากกว่าสถานะต าแหน่ง และภาวะผู้น าน่าจะเป็นปัจจัยหลักท่ีท าให้เกิดการยอมรับ 
      ทางฝั่งของบุคลากรนั้น เกิดการยอมรับในตัวผู้บริหารจากทั้งสถานะต าแหน่ง 
และปัจจัยทางด้านของอุปนิสัย การศึกษา และการบริหารงานโดยเฉพาะนโยบายและแนวความคิด
เกี่ยวกับความยืดหยุ่นในการท างาน ซึ่งแตกต่างกับผู้บริหารเจนเนอเรชั่น เอ็กซ์ บางท่านที่บุคลากร
บางเคยร่วมงานมา รวมไปถึงการสร้างความเชื่อมั่น และการให้เสรีภาพทางความคิด  
      ส าหรับแผนกดิจิตอลบริษัท เซ้นส์ เอนเตอร์เทนเมนท์ จ ากัด  ผู้บริหารเชื่อว่า
ได้รับการยอมรับจากการประสบความส าเร็จในการท างาน เนื้องานที่เห็นได้ชัดเจน และการแก้ปัญหา
ที่สามารถเห็นผลได้ชัดทั้งการบริหารงาน และเนื้องาน ที่อาจจะเป็นปัจจัยส าคัญ และในมุมมองของ
บุคลากรนั้นก็ยอมรับจากประสบการณ์การท างาน และเนื้องานที่มองเห็นจากการท างานด้วยกัน  
เป็นส าคัญ  
  
5.2 การอภิปรายผลการศึกษา 
 
 จากการศึกษาเรื่อง “การจัดการทางการสื่อสารของผู้บริหารเจนเนอเรชั่น วาย  
เพ่ือสร้างการยอมรับจากบุคลากรภายในองค์การ” สามารถอภิปรายได้ ดังนี้ 
 
 ส่วนที่  1 การจัดระเบียบทางการสื่อสารเพื่อสร้างการยอมรับของผู้บริหาร 
เจนเนอเรชั่น วาย  
  ในส่วนของแบบภาษาที่ใช้ของผู้บริหารเจนเนอเรชั่น วาย จากการศึกษาทั้ง  
2 บริษัทนี้ พบว่าผู้บริหารเจนเนอเรชั่นวาย การใช้การสื่อสารทั้งแบบวจนภาษาและอวจนภาษา และ
ลักษณะค าพูดจะไม่เป็นทางการมากนัก แต่จะมีการปรับรูปแบบการสื่อสารเป็นอวจนภาษาเป็นกรณีๆ 
ไป ทั้ง 2 ท่าน เลือกใช้ระดับค าพูดในการสื่อสารตามอาวุโส หากเป็นผู้มีอาวุโสมากกว่าก็จะระมัดระวัง
และเลือกใช้ค าพูดในการติดต่อสื่อสาร เพ่ือหลีกเลี่ยงการเกิดปัญหาที่จะเกิดขึ้นจากการสื่อสาร  
แต่กรณีของบริษัท เซ้นส์ เอนเตอร์เทนเมนท์ ซึ่งมีโครงสร้างองค์การ และลักษณะการท างานที่ต้อง
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ติดต่อประสานงานกับบุคลากรภายในจ านวนมากกว่า และมีความแตกต่างด้านอายุมากกว่าจะเน้น
ความชัดเจนในการสื่อสารเป็นพิเศษ ซึ่งประเด็นในเรื่องของการให้ความส าคัญกับเรื่องของอายุ  
ล าดับอาวุโสนั้น ไม่สอดคล้องกับคุณลักษณะส าคัญในการปฏิบัติงานในองค์กรของคนในเจนเนอเรชั่น 
วาย ที่ไม่เชื่อมั่นในระบบอาวุโส ตามแนวความคิดเกี่ยวกับการจัดกลุ่มตามช่วงอายุ (กานต์พิชา  
เก่งการช่าง ,2556, น.16) แต่จากการวิเคราะห์เพ่ิมเติม นอกเหนือจากลักษณะเด่นของการเป็นคน
เจนเนอเรชั่น วาย ตามที่กล่าวไป บริบททางสังคมไทยและการอบรมเลี้ยงดูแบบคนไทย ที่มีการ
ปลูกฝังให้เคารพและให้เกียรติกับผู้ที่อาวุโสกว่าก็มีส่วนกับพฤติกรรมในการสื่อสารต่อผู้ที่มีอาวุโสกว่า
ของผู้บริหารเจนเนอเรชั่น วาย นอกเหนือจากนั้นอาจเป็นเรื่องของการสร้างความราบรื่นในการ
ท างาน ท าให้ถึงแม้ว่าคุณสมบัติของคนใน เจนเนอเรชั่น วาย จะมองข้ามเรื่องของความอาวุโสในการ
ท างาน แต่ผู้บริหารทั้ง 2 ท่านก็ยังให้ความส าคัญอยู่ แสดงถึงการยืดหยุ่น และปรับตัวได้ดี ซึ่งเป็นจุด
แข็งในคุณลักษณะส าคัญในการปฏิบัติงานของคนในเจนเนอเรชั่น วายเช่นกัน สิ่งนี้จึงเป็นส่วนหนึ่งที่
ช่วยให้การบริหารงานของผู้บริหารเจนเนอเรชั่น วาย ทั้ง 2 องค์การประสบความส าเร็จ  
 จากการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการทางการสื่อสารของ สุรพงษ์ โสธนะเสถียร 
(2550)  พบว่า วิธีการติดต่อสื่อสารนั้น มีวิธีพ้ืนฐานอยู่ 3 ลักษณะ ได้แก่ การสื่อสารแบบซึ่งหน้า  
การสื่อสารแบบลายลักษณ์อักษร และการสื่อสารโดยอาศัยเครื่องมือทางการสื่อสารเข้ามาช่วย   
โดยจากแนวคิดนั้น พบว่าการจัดการทางการสื่อสารนั้นเลือกใช้การสื่อสารแบบซึ่งหน้า และ  
การสื่อสารแบบลายลักษณ์อักษร ส่งเสริมกันและกัน โดยการสื่อสารโดยอาศัยเครื่องมือทางการ
สื่อสารนั้น มีการใช้งานน้อยกว่า เพราะต้องลงทุน และมีการเตรียมการ ส าหรับการศึกษาวิธีการ
ติดต่อสื่อสารของผู้บริหารเจนเนอเรชั่น วายจากผู้บริหารทั้ง 2 ท่านนั้นพบว่า วิธีการสื่อสารของทั้ง  
2 บริษัท มุ่งเน้นไปที่วิธีการติดต่อสื่อสารแบบซึ่งหน้าทั้ง 2 บริษัท โดยผู้บริหารของบริษัท ซุปเปอร์ทา
โร่ ครีเอทีฟ จ ากัด ใช้วิธีการประชุมและสนทนาแบบตัวต่อตัวกับทั้งองค์การเพราะว่าองค์การนั้น 
มีบุคลากรจ านวนน้อย เป็นเพียงองค์การขนาดเล็กที่สามารถพบปะสื่อสารกันได้ง่าย  ในขณะที่บริษัท 
เซ้นส์ เอนเตอร์เทนเมนท์ จ ากัด เป็นบริษัทที่ประกอบไปด้วยโครงสร้างของแผนกต่างๆ และจ านวน
บุคลากรที่มากกว่า บริษัทซุปเปอร์ทาโร่ ครีเอทีฟ จ ากัด ผู้บริหารของเซ้นส์ เอนเตอร์เมนท์ จ ากัด  
จึงใช้วิธีการติดต่อสื่อสารแตกต่างกันไประหว่างภายในแผนก และนอกแผนก ภายในแผนกจะมุ่งไป  
ที่การจัดประชุมและสนทนาตัวต่อตัว ในขณะที่นอกแผนกจะเน้นการสื่อสารแบบลายลักษณ์อักษร
มากกว่า โดยจะใช้สื่อออนไลน์ที่สามารถเข้าถึงตัวบุคคลได้เลย และมีความคล่องตัวในการสื่อสาร 
ได้แก่ อีเมล หรือ แอปพลิเคชั่นไลน์ จากผลการศึกษาของผู้บริหารทั้ง 2 ท่านนี้พบว่าสอดคล้องกับ
แนวคิดการจัดการทางการสื่อสารของสุรพงษ์ โสธนะเสถียร (2550)   เพราะมีการใช้การสื่อสารแบบ
ซึ่งหน้า และ การสื่อสารด้วยลายลักษณ์อักษรเข้าด้วยกัน ตามสถานการณ์และความเหมาะสม 
ในการสื่อสาร ซึ่งมีการน าเครื่องมือทางการสื่อสารเข้ามาช่วย อีกทั้งการน าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเสริม
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ในการสื่อสาร ยังเป็นหนึ่งในคุณลักษณะส าคัญของการปฏิบัติงานของคนในเจนเนอเรชั่น วาย  
ที่มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต และเทคโนโลยีอ่ืนๆ อีกทั้งคนในเจนเนอเรชั่น 
วายนั้นสามารถใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์หลายประเภทในเวลาเดียวกัน ซึ่งเหมาะสมกับลักษณะการท างาน
ของผู้บริหารทั้ง 2 ท่าน และส่งผลให้การด าเนินงานขององค์การภายใต้การน าของผู้บริหาร  
เจนเนอเรชั่น วายนั้น ไม่ได้มีเพียงแค่ภาพลักษณ์ที่ทันสมัย แต่สามารถสื่อผ่านมาทางผลงานและ 
การด าเนินการที่รวดเร็วอีกด้วย    
 ในส่วนของขอบเขตการศึกษาของผู้บริหารเจนเนอเรชั่นวาย ผู้บริหารทั้ง 2 ท่านต่างให้
ความส าคัญกับการสื่อสารภายในทั้งคู่ เพราะส่งผลกระทบกับงานที่ผลิตออกไปโดยตรง รวม ไปถึง
ความแตกต่างทางเจนเนอเรชั่น ที่มีลักษณะของการสื่อสารที่มีไม่เหมือนกันในบางจุด ถึงแม้ว่า
บุคลากรส่วนใหญ่ของทั้ง 2 องค์การจะเป็นเจนเนอเรชั่น วาย แต่ไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีบุคลากร
เจนเนอเรชั่น เอ็กซ์ ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นสื่อ การบริการ หรือผลงานอ่ืนๆ หากไม่ร อบคอบ และ 
ให้ความส าคัญกับการสร้างความเข้าใจให้ตรงกัน ก็จะเกิดผลเสียกลับมายังภาพลักษณ์ และชื่อเสียง
ขององค์การเหมือนกันทั้ง 2 องค์การ การที่ผู้บริหารให้ความส าคัญการสื่อสารภายในเป็นอย่างมาก 
เนื่องด้วยการสื่อสารภายในองค์การตามการให้ความหมายของกริช สืบสนธ์ (2539, น. 64)  
ว่าเป็นกระบวนการแลกเปลี่ยนข่าวสารระหว่างบุคคลทุกระดับ โดยมีความส าคัญส าหรับผู้บริหาร 
และบุคลากรภายในองค์การอยู่หลายประการ จากการศึกษาขอบเขตการศึกษาของผู้บริหารทั้ง  
2 ท่าน พบว่าสอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับตัวแปรเรื่องขอบเขตการสื่อสาร ของ สุรพงษ์ โสธนะเสถียร 
(2550,น. 41) ที่กล่าวว่า ขอบเขตการสื่อสาร เป็นการแบ่งระบบการสื่อสารขององค์การ ออกเป็น  
2 ส่วน ได้แก่ การสื่อสารภายในองค์การ และการสื่อสาร ภายนอกองค์การ ซึ่งในส่วนที่เกี่ยวกับ  
การสื่อสารภายในองค์การนั้น จะเป็นเรื่องของพฤติกรรม ในองค์การ และการปฏิบัติงานในองค์การ  
 ส่วนของยุทธศาสตร์การสื่อสารของผู้บริหารเจนเนอเรชั่น วาย ผู้บริหารทั้ง 2 ท่าน  
จากทั้ง 2 องค์การ เมื่อวิเคราะห์ผลการศึกษาแล้วพบว่าต่างให้ความส าคัญกับการน าเทคโนโลยีเข้ามา
ใช้ในการสื่อสารภายในองค์การและแผนกเนื่องจากสามารถตอบสนองยุทธศาสตร์ขององค์การได้  
โดยมีเงื่อนไขทางการจัดการสื่อสารที่ใกล้เคียงกัน คือ ส่งเสริมประสิทธิภาพให้กับการท างาน  
โดยผู้บริหารเชื่อในคุณสมบัติของความรวดเร็ว และบางเทคโนโลยีที่เปรียบเสมือนกับการพูดคุย
โดยตรง ความง่ายดายในการติดต่อสื่อสาร และตอบรับกับงานและชีวิตประจ าวันของบุคลากรภายใน
องค์การ ซึ่งผู้บริหารได้ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยกับการไหลเวียนของข่าวสาร ด้วยรูปแบบลักษณะ
องค์การที่แตกต่างกันของทั้ง 2 องค์การ จึงมีทิศทางการไหลของข่าวสารที่ต่างกัน บริษัท  ซุปเปอร์ 
ทาโร่ ครีเอทีฟ จ ากัด เนื่องด้วยขนาดของบริษัทไม่ใหญ่มาก และการสื่อสารมักเกิดจากผู้บริหารสูงสุด
โดยตรงมาสู่บุคลากร จึงไม่ต้องผ่านล าดับขั้นตอนหลายชั้น ในขณะที่ฝั่งบริษัท เซ้นส์ เอนเตอร์  
เทนเมนท์ จ ากัด จะมีการส่งสารจาก 2 ทาง คือ การส่งสารจากผู้บริหารสูงสุด ที่ต้องอาศัยการไหล
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ของข้อมูลข่าวสารเป็นล าดับขั้น ผ่านไปยังผู้บริหารแต่ละแผนกของถึงบุคลากรอีกหนึ่งทอด และ  
สารจากผู้บริหารของแต่ละแผนกที่สื่อสารกับบุคลากรในแผนกโดยตรง  จากการศึกษาแนวคิดการ
จัดการทางการสื่อสารของ สุรพงษ์ โสธนะเสถียร (2550 , น.50)   ในส่วนของยุทธศาสตร์การสื่อสาร
นั้น มีแนวทางที่ส าคัญ 3 แนวทาง คือ ปริมาณและคุณภาพในการสื่อสาร แนวทางการเลือกอุปกรณ์
การสื่อสารที่จ าเป็นต้องใช้ในองค์การ และ การก าหนดเงื่อนไขในการจัดการทางการสื่อสาร ทั้งในแง่
ของทิศทางองค์การ และวิธีการสื่อสารกับลูกค้า จากผลการศึกษาเมื่อพิจารณาดูแล้ว พบว่า ผู้บริหาร
ทั้ง 2 ท่าน ได้ให้ความส าคัญในเรื่องของแนวทางการเลือกอุปกรณ์การสื่อสาร โดยมุ่งเน้นในเรื่องของ
การน าเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการสื่อสาร ด้วยคุณสมบัติที่ใกล้เคียงการพูดคุยเสมือนจริง และ ความ
สะดวกรวดเร็ว และผู้บริหารทั้ง 2 ท่าน ยังเป็นผู้บริ หารที่ เป็นคนในช่วงเจนเนอเรชั่น วาย  
ที่มีความสามารถทางการใช้เทคโนโลยีและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่หลากหลาย จึงเล็งเห็น  
ในประโยชน์ที่สามารถน ามาประยุกต์กับการใช้งานได้ ซึ่งเป็นการจัดการทางการสื่อสารที่เป็นข้อเด่น
ของผู้บริหารเจนเนอเรชั่น วายที่มีการปรับเปลี่ยนไปตามแนวคิดของคนรุ่นใหม ่
 จากการศึกษาแนวคิดเรื่องการจัดการทางการสื่อสารของ สุรพงษ์ โสธนะเสถียร  
(2550, น. 48) ได้กล่าวว่า แนวทางปรับปรุงการจัดการ หมายถึง วิธีการที่พิจารณาในการแก้ไขหรือ 
ปรับปรุงปัญหาที่เกิด ขึ้นภายในองค์การ โดยมี 2 แนวทาง ได้แก่การพิจารณาแบบองค์รวม คือ  
การแก้ปัญหาจากภาพรวม หลายๆด้านพร้อมกัน และ การพิจารณาในลักษณะองค์ประกอบ ซึ่งเป็น
การแก้ปัญหาเป็นส่วนๆ ไปซึ่งแนวทางการปรับปรุงการจัดการ ผู้บริหารทั้ง 2 ท่านนั้น เลือกแก้ไข
ปัญหาเฉพาะจุดเหมือนกัน เพราะเล็งเห็นในเรื่องของความละเอียดอ่อนทางด้านการสื่อสาร ที่เมื่อเกิด
ปัญหาแล้วสามารถส่ งผลกระทบกับจิตใจและงานได้มาก ซึ่ งคุณกรกานต์  ผู้บริหารของ  
บริษัท เซ้นส์ เอนเตอร์เทนเมนท์ จ ากัด ได้มีมุมมองในการแก้ไขปัญหาแตกต่างกับผู้บริหารของ  
บริษัท ซุปเปอร์ทาโร่ ครีเอทีฟ จ ากัดในบางส่วน คือ จะให้โอกาสในการแก้ปัญหากับบุคลากรในทีม
ก่อน หากปัญหานั้นสามารถประวิงเวลาในการแก้ และรับมือได้ จากการวิเคราะห์ผลการศึกษา  
การที่ผู้บริหารเจนเนอเรชั่น วาย ทั้ง 2 ท่าน เลือกที่จะพิจารณาการแก้ไขปัญหาเฉพาะจุดเหมือนกัน
นั้น เกิดจากธรรมชาติของคนเจนเนอเรชั่น วายที่ต้องการเหตุผลเพ่ือตอบสนองการตั้งค าถามของ
ตนเอง ดังนั้นการพิจารณาปัญหาทีละส่วน จะท าให้ผู้บริหารสามารถค้นหาเหตุผลที่แท้จริงของปัญหา
นั้นๆ ได้อย่างละเอียดมากกว่าการมองแบบรวมๆ ที่อาจมองไม่เห็นแก่นที่แท้จริงของปัญหา และ  
การแก้ไขอาจไม่ยั่งยืน     
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 ส่วนที่  2 กระบวนการจัดการทางการสื่อสารที่ มีผลต่อการยอมรับผู้บริหาร 
เจนเนอเรชั่น วาย จากบุคลากรในองค์การ 
  เมื่อพิจารณาผลการศึกษาประเด็นของสภาพการแวดล้อมของการจัดการทางการ
สื่อสาร ของทั้ง 2 องค์การแล้วพบว่า สิ่งที่เหมือนกันคือ ผู้บริหารจะสร้างบรรยากาศของความเป็น
กันเองให้เกิดขึ้นภายในทีม เพ่ือลดสภาวะการกดดันและความเครียดจากการท างาน เพ่ือให้บุคลากร
เกิดความพึงพอใจและมีความสุขกับการท างาน แต่ประเด็นปัญหาที่พบจากบรรยากาศนั้นจะแตกต่าง
กัน ที่บริษัทซุปเปอร์ทาโร่ ครีเอทีฟ จ ากัด จากแนวคิดการจัดการทางการสื่อสารของ สุรพงษ์  
โสธนะเสถียร (2550, น. 68) กล่าวว่า บรรยากาศองค์การหรือประสบการณ์ร่วมในการท างานร่วมกัน
นั้น จะมีความส าคัญมากที่สุด รองลงมาคือ บรรยากาศการสื่อสาร วัฒนธรรมองค์การ และการใช้
จิตวิทยา ในการสื่อสาร ตามล าดับ ซึ่งมีผลการศึกษาที่สอดคล้องกับผลการศึกษาของทั้ง 2 องค์การ  
ที่พบว่า ผู้บริหารจะให้ความส าคัญกับบรรยากาศองค์การหรือประสบการณ์ร่วมในการท างานร่วมกัน  
แต่รองลงมากลับเป็นเรื่องของการใช้จิตวิทยาในการสื่อสาร การให้ความส าคัญกับเรื่องของขวัญ
ก าลังใจของบุคลากร จากการวิเคราะห์ผลการศึกษาและการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องของเจนเนอ
เรชั่น พบว่า การที่การใช้จิตวิทยาในการสื่อสารได้รับความส าคัญมากขึ้นจากผู้บริหารเจนเนอเรชั่น 
วายเพราะคนเจนเนอเรชั่นวาย จะให้ความส าคัญกับเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างเพ่ือนร่วมงาน และ
ชอบที่จะท างานเป็นทีมซึ่งมีความแตกต่างกับผู้บริหารหรือคนในเจนเนอเรชั่น เอ็กซ์ที่ชอบปฏิบัติงาน
ด้วยตนเองมากกว่า ดังนั้นเรื่องของบุคลากรจึงได้รับความใส่ใจและได้รับจากล าดับในการให้
ความส าคัญมากขึ้นกว่าแต่ก่อน นอกจากนั้น ผลการศึกษาได้พบปัญหาจากความยืดหยุ่นของการ
ท างานที่มากเกินไปของผู้บริหาร บริษัท ซุปเปอร์ทาโร่ ครีเอทีฟ จ ากัด จนสามารถส่งผลกระทบกับ
บุคลากรและงาน ในขณะที่ บริษัท เซ้นส์ เอนเตอร์เทนเมนท์ จ ากัด มีประเด็นปัญหาจากความเป็น
กันเองในการสื่อสาร ที่ก่อให้เกิดความสับสน หรือน าไปสู่ความขัดแย้งกันทางการสื่อสารได้  
 การศึกษาทั้ง 2 องค์การนั้นในส่วนของปัจจัยเข้า ได้สะท้อนให้เห็นถึงการที่ผู้บริหาร  
ทั้ง 2 ท่านให้ค่ากับความคิดเห็นของบุคลากรภายใต้การบริหารงานของทั้ง 2 ท่าน เพราะเชื่อว่าเป็น
การให้สิทธิเสรีภาพ และให้เกียรติในการท างานร่วมกัน โดยจะเป็นสิ่งที่ท าให้บุคลากรรู้สึกเห็นค่า และ
ภูมิใจในตนเองที่มีโอกาสได้แสดงความเห็นกับสิ่งๆ นั้น รู้สึกมีส่วนร่วม เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับทีม
และผู้บริหาร โดยจากแนวคิดการจัดการทางการสื่อสารของ สุรพงษ์ โสธนะเสถียร (2550 , น. 71) 
เกี่ยวกับหน้าที่ของการสื่อสารนั้น กล่าวว่า การก าหนดประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสาร เพ่ือช่วย  
ให้ศักยภาพของการจัดการนั้นประสบความส าเร็จ ทั้งในเรื่องของการสร้างและรักษาภาพลักษณ์ของ
องค์การ ซึ่งนับเป็นหัวใจส าคัญของหน้าที่ในการสื่อสาร การตระหนักถึงการสื่อสารเพ่ือสร้าง 
ความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จะช่วยท าให้สังคมเข้าใจ และไม่ขัดขวางนโยบายการด าเนินงาน
ขององค์การ การติดต่อกับราชการ เป็นอีกหน้าที่หนึ่งในการสื่อสาร ที่มีความจ าเป็น เพ่ือให้ 
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การด าเนินงานมีความราบรื่นและเป็นไปด้วยดี ซึ่งปัจจุบัน ได้ให้ความส าคัญกับ ความคิดเห็นของ
บุคลากรภายในองค์การ ซึ่งเป็นพละก าลังขององค์การ สิ่งนี้จึงเป็นอีก หนึ่งหน้าที่ในการสื่อสารที่ได้รับ
การยอมรับ เพราะสิ่งนี้สะท้อนให้เห็นถึง ความส าคัญของคุณค่าในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์  
ซึ่งสอดคล้องผลการศึกษาที่ปรากฏของทั้ง 2 องค์การ โดยสิ่งที่ผู้บริหารแสดงออกและบุคลากร
ส่วนมากรู้สึกนั้นเป็นไปตามลักษณะของคนในเจนเนอเรชั่น วาย ตามแนวความคิดเรื่องของการจัด
กลุ่มคนตามช่วงอายุของ รัชฎา อธิสนธิสกุล และอ้อยอุมา รุ่ งเรือง  (2553) ที่กล่าวไว้ว่ า  
คนในเจนเนอเรชั่น วาย พร้อมที่จะแสดงออกทางความคิด ความเห็นของตน อีกท้ังคุณลักษณะเฉพาะ
ของคนในเจนเนอเรชั่น วายที่สะท้อนออกมาจากตัวผู้บริหารในเรื่องของการยอมรับฟังความคิดเห็น
มากกว่าคนในเจนเนอเรชั่น อ่ืนๆ เพราะเกิดมาในช่วงของการเปิดรับความแตกต่างทางวัฒนธรรม  
พบกับความเปลี่ยนแปลง สถานการณ์ต่างๆ ที่เรียกร้องให้คนในเจนเนอเรชั่น วาย ต้องปรับตัวท าให้
สามารถรับมือกับเหตุการณ์เหล่านี้ได้ดี ส่วนของการเลือกใช้สื่อ ทั้ง 2 ท่านเลือกใช้สื่อที่มีเทคโนโลยี
สอดรับกับการใช้ชีวิตและการท างานเป็นหลัก เมื่อวิเคราะห์ร่วมกับแนวคิดการจัดการทางการสื่อสาร
ของ สุรพงษ์ โสธนะเสถียร (2550 , น. 72) ที่กล่าวไว้เกี่ยวกับเรื่องของเกณฑ์การเลือกสื่อว่า
งบประมาณ และค่าใช้จ่าย จะเป็นตัวก าหนดที่ส าคัญของฝ่ายบริหาร ในการพิจารณา ซื้อหรือใช้สื่อ
นั้นๆ มากกว่าการพิจารณาจากเกณฑ์ของเทคโนโลยีของสื่อเป็นหลัก โดยประโยชน์ และพฤติกรรม
การใช้สื่อ นั้นเป็นสิ่งที่ถูกค านึงถึงน้อยที่สุดส าหรับเกณฑ์ในการเลือกสื่อ ซึ่งผู้บริหารทั้ง 2 องค์การนั้น
ได้จัดให้เทคโนโลยีการสื่อสาร พฤติกรรมการใช้ และประโยชน์ส าคัญเป็นหลัก ในขณะที่บุคลากรเอง
กลับเป็นฝ่ายที่ค านึงถึงเรื่องความคุ้มค่ามากกว่าที่ผู้บริหารคิด 
 กระบวนการแปรเปลี่ยนจากการจากการศึกษาทั้ง 2 บริษัทนี้ พบว่ามีที่แตกต่างกันไป  
ในบางจุด และเหมือนกันในบางจุด ลักษณะที่ใช้ในการจัดการของบริษัทซุปเปอร์ทาโร่ ครีเอทีฟ จ ากัด
นั้น จากการศึกษาผู้บริหารมีแนวคิดว่ามุ่งเน้นในเนื้องานให้สมดุลกับการเน้นพฤติกรรม แต่ในทาง
กลับกันเมื่อศึกษาจากบุคลากรพบว่า ผู้บริหารเน้นไปที่พฤติกรรมมากกว่าการเน้นเนื้องานเป็นหลัก 
ส าหรับแผนกดิจิทัล บริษัท เซ้นส์ เอนเตอร์เทนเมนท์ จ ากัด นั้น ซึ่งจากการวิเคราะห์ท าให้พบว่า 
ผู้บริหารนั้นมีลักษณะที่มีความตั้งใจในหนึ่งอย่าง แต่แสดงออกอีกหนึ่งอย่าง โดยที่ผู้บริหารอาจจะไม่
รู้ตัวในสิ่งที่แสดงออก โดยผู้ศึกษาเชื่อว่าการกระท านั้นย่อมมีเหตุผลในการรองรับ เช่น สถานการณ์ที่
สุ่มเสี่ยงต่อการมีปัญหาภายในองค์การ ความขัดแย้งที่ เกิดขึ้นอันอาจส่ง ผลกระทบกับงาน  
ท าให้ผู้บริหารต้องมุ่งเน้นในเรื่องพฤติกรรมขึ้นมา ซึ่งแตกต่างไปจากแนวทางและความตั้งใจเดิมของ
ตน  แต่พบในส่วนของบุคลากรว่ามีความคิดเห็นตรงกันระหว่างแนวคิดของผู้บริหาร และบุคลากรว่า
ให้ความส าคัญในเนื้องานมาก่อน แล้วตามด้วยการเน้นพฤติกรรม โดยแนวคิดการจัดการทางการ
สื่อสารของ สุรพงษ์ โสธนะเสถียร (2550, น.73) ได้กล่าวถึงลักษณะของการจัดการไว้ว่า 3 ลักษณะ 
ต่ า งมีข้ อดี และข้อด้อยแตกต่ า งกัน  จึ งต้ องมีน ามาประยุกต์ ใช้ ร่ วมกัน  อย่ า ง เหมาะสม  
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โดยจากแนวความคิดยังกล่าวว่าบุคลากรในองค์การ ยอมรับลักษณะในการจัดการค่อนข้ างมาก และ
ยอมรับแต่ละลักษณะ ในปริมาณที่ไม่ค่อยแตกต่างกัน แม้ว่าจะให้ความส าคัญกับบุคลากรผู้ท างาน
มากกว่างานและกิจกรรม และให้ความส าคัญกับเทคนิคของงานน้อยลง ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษา
ของทั้ง 2 องค์การที่ให้ความส าคัญไปที่การเน้นเนื้องานหรือกิจกรรมของงานเป็นหลัก และการเน้น
พฤติกรรม โดยไม่ได้ให้น้ าหนักกับเรื่องของการมุ่งเน้นถึงเทคนิคมากนัก  
 แนวคิดการจัดการทางการสื่อสารของ สุรพงษ์ โสธนะเสถียร (2550, น. 75) ได้กล่าวถึง
เรื่องของการเลือกใช้สื่อเพ่ือการจัดการ ในส่วนของกิจกรรมการสื่อสารนั้น กล่าวว่า สื่อพ้ืนฐานนั้น  
จะเป็นสื่อหลักล าดับแรกขององค์การทั่วๆ ไป แต่กรณีสื่อเพ่ือพัฒนาภาพลักษณ์ ซึ่งมีเป้าหมายในการ
สื่อสารไปที่บุคคลภายนอกองค์การ กลับได้รับ การตระหนักถึงจากคนในองค์การมากกว่าสื่อพ้ืนฐาน 
สื่อประเภทอ่ืนอย่างเช่น สื่อสนทนา สื่อเพ่ือการชี้แจง สื่อเพ่ือการกดดัน และสื่อดั้ง เดิม จะมีค่าเฉลี่ย
ในการให้ความส าคัญ ลดน้อยลงไปตามล าดับ ในส่วนของผลการศึกษาระบบการสื่อสาร ทั้ง 2 บริษัท
มีระบบการสื่อสารที่ด าเนินไปอย่างครบวงจรทั้งคู่ เนื่องจากผู้บริหารทั้ง 2 ท่านนั้น ใส่ใจและเปิด
โอกาสในการให้มีการสื่อสารกลับไปยังผู้บริหาร ในด้านของกิจกรรมการสื่อสาร ทั้ง 2 บริษัทใช้สื่อ
พ้ืนฐานเป็นสื่อหลัก แต่ต่างกันที่บริษัทซุปเปอร์ทาโร่ ครีเอทีฟ จ ากัด อยู่ในระหว่างการด าเนินการ
จัดสร้างสื่อเพ่ือพัฒนาภาพลักษณ์ ในส่วนของบริษัท เซ้นส์ เอนเตอร์เทนเมนท์ จ ากัด มีในส่วนรวม
ของบริษัทแต่ไม่มีได้มีเฉพาะแผนกดิจิทัลที่ท าการศึกษา เมื่อพิจารณาแล้วพบว่าสอดคล้องกับ
แนวความคิดในเรื่องของการใช้สื่อหลักเป็นพ้ืนฐานของทั้ง 2 องค์การ ส่วนสื่อประเภทอ่ืนๆ  
ก็มีความส าคัญลดน้อยไปตามล าดับ ดังที่แนวคิดกล่าวไว้ นอกจากนั้น แนวคิดการจัดการทางการ
สื่อสารของ สุรพงษ์ โสธนะเสถียร (2550 , น. 76)  ยังได้ให้แนวคิดเรื่องของระดับการสื่อสารไว้ว่า 
ความส าเร็จของกระบวนการแปรเปลี่ยน มีอีกหนึ่งปัจจัยที่ส าคัญและต้องท าความเข้าใจคือ การจัด
ระดับการสื่อสารให้เหมาะสมในกระบวนการจัดการทางการสื่อสาร โดยการจัดระดับนี้จะต้อง
สอดคล้องกับทัศนะของบุคลากรในองค์การ โดยระดับการสื่อสาร จะแบ่งออกได้เป็น 3 ระดับ คือ 
การสื่อสาร 2 ฝ่าย การสื่อสารกลุ่มย่อย และการสื่อสารสาธารณะ ซึ่งในเรื่องของระดับการสื่อสาร   
ทั้ง 2 ผู้บริหารทั้งบริษัทให้ความส าคัญกับการใช้สื่อสาร 2 ฝ่าย และการประชุมทั้งคู่ เพราะเหมาะสม
กับลักษณะและทัศนะของบุคลากรภายในองค์การ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดที่ว่า การสื่อสาร 2 ฝ่าย 
เป็นระดับการสื่อสารที่ได้รับการยอมรับมากที่สุด ในแง่ของการพัฒนาในการสื่อสาร แนวคิดการ
จัดการทางการสื่อสารของ สุรพงษ์ โสธนะเสถียร (2550 , น. 76) กล่าวว่า การตรวจสอบ ภายหลัง 
ประสิทธิภาพและ หรือประสิทธิผลที่เกิดขึ้นได้รับการยอมรับสูงที่สุด เพราะเปิดโอกาสให้ บุคลากร
ท างานได้อย่างเป็น อิสระภายใต้แผนงาน หรือนโยบายที่องค์การได้ก าหนดไว้ และเห็นสิ่งที่ต้อง
ปรับปรุง เพ่ือพัฒนาให้การปฏิบัติงานกลับเข้าสู่มาตรฐาน การพัฒนาการสื่อสารที่ใช้รองลงมา คือ 
การฝึกอบรม ซึ่งเป็นการพัฒนาทักษะเพ่ือให้เกิดซึ่งความช านาญ เพ่ือหลีกเลี่ยงการปฏิบัติงาน  
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ที่ผิดพลาด  ล าดับถัดมา คือ การให้ค าปรึกษา ซึ่งจัดเป็นวิธีการพัฒนาในการสื่อสารระหว่าง  
ที่ปฏิบัติงาน เมื่อพิจารณาการผลการศึกษาของผู้บริหารของบริษัทซุปเปอร์  ทาโร่ ครีเอทีฟ จ ากัด นั้น 
มีแนวความคิดในการพัฒนาสอดแทรกในแง่ของการท างาน และกิจกรรมอ่ืนๆ ที่จะช่วยผลักดัน
ศักยภาพออกมา แต่บุคลากรสัมผัสได้เพียงสิ่งที่สอดแทรกมาในการท างานเท่านั้น แต่มีความเห็นที่
ตรงกันและคิดว่าสามารถพัฒนาตนเองได้จริง ส าหรับ บริษัท เซ้นส์ เอนเตอร์เทนเมนท์ จ ากัด นั้น 
มุ่งเน้นไปที่การพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับงานโดยตรง ซึ่งบุคลากรก็เห็นตรงกันถึงแนวคิด และเข้าใจเป็น
อย่างดี จากการศึกษาของราตรี แสงจันทร์ (2558) ในหัวข้อการศึกษา เรื่อง การบริหารทรัพยากร
มนุษย์ เพ่ือส่งเสริมให้พนักงานเจนเนอเรชั่น วาย เกิดความมุ่งมั่นและพลังขับเคลื่อนในการท างาน 
และรักษาคนเก่งให้อยู่องค์การนั้น พบว่า 6 ปัจจัยที่ท าให้เกิดความมุ่งมั่นและพลังขับเคลื่อนจากการ
ท างาน ได้แก่ คุณค่าของผลงาน มอบหมายงานที่แปลกใหม่ท้าทาย ความไว้วางใจจางกผู้บังคับบัญชา 
ภาพลักษณ์ขององค์การ  ความเชื่อมั่นในตนและความสัมพันธ์ขององค์การ ซึ่งสอดคล้ องกับผล
การศึกษาจากบุคลากรของบริษัท ซุปเปอร์ทาโร่ ครีเอทีฟ จ ากัด ในแง่ของการรู้สึกว่าได้พัฒนาตนเอง
จากงานที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งเป็นไปตามลักษณะของการพัฒนาการสื่อสารดังที่กล่าวไว้ในแนวคิด   
 จากการศึกษาแนวคิดการจัดการทางการสื่อสารของ สุรพงษ์ โสธนะเสถียร (2550 ,  
น. 77) ได้กล่าวถึงเรื่องของปัจจัยออกว่า เป็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากกระบวนการแปรเปลี่ยน ซึ่งพัฒนา
มาจาก ปัจจัยเข้า โดยได้รับอิทธิพลจากสภาพแวดล้อม ผลลัพธ์นั้นอาจส่งผลได้ทั้งในระยะสั้นและ
ระยะยาว ทั้งในภาพรวม และส่วนย่อย ทั้งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม เป็นต้น ซึ่ งปัจจัยออกจะ 
ประกอบไปด้วย เป้าหมายในการสื่อสาร ประโยชน์ที่ได้จากการใช้สื่อ ความส าเร็จจากการสื่อสาร และ
ผลกระทบจากการสื่อสาร จากผลการศึกษาในเรื่องของปัจจัยออกของทั้ง 2 องค์การ พบว่า ในแง่ของ
เป้าหมายในการสื่อสาร และความส าเร็จทางการสื่อสารนั้น ผู้บริหารของทั้ง 2 องค์การสามารถสื่อสาร
ได้อย่างประสบความส าเร็จ และเป็นไปตามเป้าหมายในการสื่อสารดังที่ผู้ บริหารคาดหวังไว้  
เพราะบุคลากรสามารถมองเห็นภาพเดียวกัน กับสิ่งที่ต้องการสื่อสารออกไป ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวความคิดที่กล่าวไว้ว่า เป้าหมายส่วนใหญ่มักจะน ามา ซึ่งความเข้าอกเข้ าใจของบุคลากร  
ในองค์การ ได้แก่ ความสามารถในการแก้ความขัดแย้ง  ความสามารถในการแก้ปัญหาที่มาจากการ
เสนอแนะหนทางแก้ปัญหาในหลายๆ ทาง และการ เห็นพ้องต้องกันในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ส่วนความส าเร็จ
ของการสื่ อสารตามแนวคิดนั้ น  กล่ าวถึ งผลลัพธ์ ของปั จจั ยออกอยู่ ที่ คว ามสามารถใน 
การ  ไปสู่ความส าเร็จในการสื่อสาร ซึ่งจะวัดได้จาก เนื้อหาสาระหรือข้อมูลข่าวสารที่ปรากฏใน
องค์การ ซึ่งบุคลากรทุกคนสามารถเข้าถึงได้ อย่างเท่าเทียมกัน และสามารถเป็นที่เข้าใจได้กับ
บุคลากร ในทุกระดับ ซึ่งความส าเร็จจากการสื่อสารลักษณะนี้ทั้งหมดเป็นเป้าหมายในการสร้ าง  
การยอมรับร่วมกันภายในองค์การ แต่บุคลากรเองก็ยังมีความคิดเห็นที่แตกต่างออกไปจากผู้บริหารใน
บางประเด็น กรณีบริษัท ซุปเปอร์ทาโร่ ครีเอทีฟ บุคลากรมองว่า ยังมีปัญหาบางอย่างที่ท าให้ผู้บริหาร
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ไม่สามารถประสบความส าเร็จในการสื่อสารได้ 100 เปอร์เซ็นต์เต็ม ซึ่งยังต้องการการเติมเต็มในเรื่อง
ของความชัดเจนทางการสื่อสารมากกว่านี้ ส่วนการแก้ปัญหา ตามแนวความคิดของผู้บริหารทั้ง  
2 องค์การมองว่า ตนสามารถแก้ไขปัญหาได้ตามที่คาดการณ์ไว้ โดยบุคลากรทั้ง 2 บริษัทก็ยอมรับใน
เรื่องนี้ ในส่วนของประโยชน์ที่ได้จากการใช้สื่อ การจัดการทางการสื่อสารของ สุรพงษ์ โสธนะเสถียร 
(2550, น. 78) ผลลัพธ์ของปัจจัยออก อีกประการหนึ่ง ได้แก่ ประโยชน์ที่ได้จากการใช้สื่อ อันก้าวไป 
สู่ผลลัพธ์ในระดับที่สูงขึ้น กล่าวคือ  กล่าวว่าอยู่ในขั้นที่หาผลประโยชน์ ในทางบวกจากการสื่อสาร  
ซึ่งบุคลากรในองค์การ จะมองประโยชน์ที่ได้รับมากกว่า การไปสู่เป้าหมายของการสื่อสารที่ได้วางไว้ 
ประโยชน์ข้อแรกที่บุคลากรในองค์การมองเห็น คือ ความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร  
สิ่งนี้ก่อให้เกิดความเสมอภาคในองค์การ ซึ่งเกิดจากการ รับข้อมูลข่าวสารในปริมาณที่ไม่ต่างกัน  
ส่วนความแตกต่างด้านข้อมูล จะขึ้นอยู่กับการเลือก รับข่าวสารของแต่ละบุคคล ไม่ได้มาจาก  
ความไม่ยุติธรรมของผู้ส่งสาร และผลกระทบจากการสื่อสารที่มุ่งเน้นในเรื่องของการเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารนั้น ผู้บริหารทั้ง 2 ท่าน มีความคิดว่าตนเองสามารถท าหน้าที่ในการกระจายข้อมูลข่าวสารได้
ดีไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบใด และจัดขอบเขตของเนื้อหาไว้ได้อย่างเหมาะสม ในส่วนของบุคลากรทั้ง  
2 องค์การนั้น คิดว่าผู้บริหารเปิดโอกาสให้ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร และเข้าถึงได้จริง สอดคล้องกับ
แนวความคิดดังกล่าว แต่ส าหรับบริษัท ซุปเปอร์ทาโร่ ครีเอทีฟ จ ากัด บุคลากรมองว่าควรจะได้
รับทราบข้อมูลจากขอบเขตข้อมูลที่กว้างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ เพราะได้รับทราบเฉพาะเรื่องความ
เคลื่อนไหวของงาน ท าให้ไม่ได้มีโอกาสรับทราบเรื่องนี้มาเพ่ือพิจารณาการท างานทั้งของตนเอง และ
องค์การ  ส่วนฝั่งบุคลากรของบริษัท เซ้นส์ เอนเตอร์เทนเมนท์ จ ากัด ยอมรับในขอบเขตข้อมูลที่ได้รับ 
เพราะขนาดขององค์การที่ใหญ่ ควรรับทราบเฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวข้องน่าจะเพียงพอ ในเรื่องของความ
ต้องการในการรับสารนั้น ตามคุณลักษณะเด่นของคนเจนเนอเรชั่นวายตามแนวคิดท่ีศึกษานั้นกล่าวว่า 
คนในเจนเนอเรชั่น วาย มีความต้องการที่จะได้รับข้อมูลข่าวสารอยู่เสมอ การที่ผู้บริหารให้สิทธิในการ
เข้าถึงข้อมูลนั้นเป็นเรื่องที่ตอบโจทย์ความต้องการของทั้ง 2 ฝ่าย แต่การจ ากัดขอบเขตของข้อมูลที่
บุคลากรบางส่วนของบริษัท ซุปเปอร์ทาโร่ ครีเอทีฟ จ ากัด รู้สึกว่าไม่เพียงพอนั้นก็เป็นไปตามแนวคิด
ของคนเจนเนอเรชั่น วาย แต่กลับกันที่ผู้บริหารนั้นจ ากัดขอบเขตของข้อมูล อาจเป็นเพราะปัจจัยอ่ืนๆ 
เช่น ไม่ต้องการให้ข้อมูลบางส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องสร้างความล าบากใจหรือภาระให้กับบุคลากร เพราะ
จากการวิเคราะห์ลักษณะอุปนิสัยของผู้บริหารนั้น มักมีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องของจิต ใจ และ
ความรู้สึกของบุคลากร จนอาจท าให้มองข้ามเรื่องบางเรื่องที่อาจสร้างความไม่สบายใจ แต่เป็นสิ่งที่
ส าคัญในการสร้างการเป็นส่วนหนึ่งกับองค์การของบุคลากร   
 จากการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการยอมรับจากหลายแหล่ง สามารถสรุปได้ว่า  
การยอมรับ หมายถึง ความคิดเห็นและพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลง เมื่อได้รับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเข้ามาใน
ความคิดและมีความเชื่อว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ถูกต้อง โดยผ่านการตัดสินใจด้วยการรับรู้ น าไปสู่กระบวนการ
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ยอมรับในที่สุด ในแง่ของการท างาน คือ การให้ความร่วมมือในการท างานร่วมกัน การได้รับการ
สนับสนุน มีการตอบสนองต่อการสื่อสาร นโยบายการบริหาร หรือ ค าสั่ง เพ่ือให้องค์การบรรลุผล
ส าเร็จในการด าเนินงาน ผลจากการศึกษาเกี่ยวกับการยอมรับในการจัดการทางการสื่อสารของ
ผู้บริหาร ทั้ง 2 องค์การพบว่า ทั้ง 2 ท่าน ได้รับการยอมรับด้วยต าแหน่งหน้าที่ทั้งคู่ และนอกเหนือจาก
นั้นผู้บริหารยังมีคุณลักษณะพิเศษ อย่างประสบการณ์การท างาน ทัศนคติ และแนวความคิดสมัยใหม่
ที่สามารถสร้างการยอมรับให้เกิดกับบุคลากรได้ ทางฝั่งของบริษัทซุปเปอร์ทาโร่ ครีเอทีฟ จ ากัด  
จากการวิเคราะห์พบว่า คุณลักษณะของความเป็นเจนเนอเรชั่น วาย หลายสิ่งที่ผู้บริหารน ามาใช้ใน
การจัดการทางการสื่อสาร หรือ การบริหาร เป็นปัจจัยส าคัญที่สร้างการยอมรับ เช่น การให้
ความส าคัญกับเรื่องของสัมพันธภาพระหว่างกัน การให้อิสระกับกระบวนการคิด การแสดงออกทาง
ความเห็น ความยืดหยุ่น ซึ่งมีความแตกต่างจากระบบบริหารงานจากผู้บริหารรุ่นเก่า และปัจจัยอ่ืน
ประกอบเช่น ประสบการณ์จากการศึกษาต่อต่างประเทศที่สามารถน ามาใช้กับการปฏิบัติงาน  
การสร้างเครือข่ายลูกค้าที่แข็งแกร่ง เป็นต้น จากการผลการศึกษานั้นเป็นไปตามแนวความคิดเรื่อง
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับ ของ หฤทัย นิติภานนท์ (2546, น. 30-31) ในเรื่องปัจจัยด้านลักษณะ
ส่วนตัว ที่ให้การยอมรับในเรื่องของความรู้ ความสามารถเฉพาะทาง เป็นปัจจัยหนึ่งที่สามารถสร้าง
การยอมรับได้ สอดคล้องกับงานวิจัยเรื่องการสื่อสารของผู้บริหารที่อายุน้อยกว่าผู้บังคับบัญชา  
ของอุรัชษฎา ขุนข า (2557) ที่มีผลการศึกษาเกี่ยวกับผู้บริหารที่อายุน้อยกว่าผู้ใต้บังคั บบัญชา
หน่วยงานภาคเอกชนว่าจะมีความยืดหยุ่น และสามารถท างานได้นอกกรอบมากกว่า และสิ่งส าคัญคือ
เรื่องของผลงาน ที่สร้างการยอมรับในตัวผู้บริหารให้กับบุคลากรภายในองค์การทั้ง 2 องค์การ 
โดยเฉพาะกับผู้บริหารแผนกดิจิทัล ของบริษัท เซ้นส์ เอนเตอร์เทนเมนท์ จ ากัด ที่มีกรณีที่บุคลากร
สามารถยกให้เห็นเด่นชัดในเรื่องของการเป็นผู้บริหารอายุน้อยที่ต้องพยายามในการสร้างการยอมรับ
ให้เกิดขึ้นกับบุคลากรที่มีอายุใกล้เคียงกันและอายุมากว่า โดยมีผลงาน และการน าแนวคิดใหม่ๆ  
จากความที่เป็นคนเจนเนอเรชั่น วายที่มีทักษะหลากหลายเข้ามาช่วยให้ก้าวผ่านอุปสรรค สอดคล้อง
กับงานวิจัยเรื่อง การศึกษาสถานภาพการยอมรับในบทบาทการท างานของผู้บังคับบัญชาที่มีอาวุโส
น้อยกส่าผู้ใต้บังคับบัญชาของ ชลทิพย์ อัศวกาญจน์ (2546) ที่มีผลการวิจัยว่า ผู้ปฏิบัติงานในองค์การ
จะให้การยอมรับผู้บังคับบัญชาที่มีอาวุโสน้อย โดยการให้ความส าคัญกับความสามารถและวิสัยทัศน์
ในการท างาน 
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5.3 ข้อเสนอแนะ 
 
 5.3.1 จากผลการศึกษาที่พบว่าผู้บริหารในเจนเนอเรชั่น วาย จะใช้แบบภาษา 
ในลักษณะของ อวจนภาษาเป็นหลัก ผู้บริหารควรสร้างสมดุลของการใช้ทั้งอวจนภาษา และวจน
ภาษาให้เหมาะสม เพราะการสื่อสารบางอย่างที่ต้องการหลักฐาน การทวนซ้ าเพ่ือการยืนยันในข้อมูล
จ าเป็นต้องมี หลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรในการยืนยัน 
 5.3.2 ผู้บริหารในเจนเนอเรชั่น วาย ให้ความส าคัญในเรื่องของจิตวิทยาการสื่อสาร 
ในองค์การ เพ่ือสร้างขวัญก าลังใจและความพึงพอใจให้กับบุคลากรภายในองค์การ ซึ่งจากการศึกษา
พบว่ามีท้ังข้อดีและข้อเสีย ดังนั้น ควรจะปรับสมดุลและเพ่ิมเติมในส่วนของบรรยากาศขององค์การอัน
เป็นการสร้างการรับรู้ร่วมกัน วัฒนธรรมองค์การ และบรรยากาศการสื่อสารเพิ่มเข้ามา เพ่ือให้ไม่สร้าง
ผลกระทบกับงานอันเกิดมาจากความเกรงใจ หรือ การเอาใจใส่ในตัวบุคลากรมากจนเกินไป  
แต่ให้มีความสุขอย่างพอดี และมองเห็นเป้าหมายในการปฏิบัติงานเพื่อองค์การร่วมกัน  
 5.3.3 จากการศึกษาในเรื่องนี้พบว่าเทคโนโลยี เป็นคุณสมบัติหลักๆ ที่ผู้บริหารเจนเนอ
เรชั่น วายเลือกพิจารณาเป็นคุณสมบัติของสื่อที่ใช้การสื่อสารที่ตอบสนองและสอดคล้องกับการด าเนิน
ชีวิต และการท างานในยุคปัจจุบัน ซึ่งท าให้การสื่อสารภายในเกิดผลส าเร็จ และได้รับความสะดวก
รวดเร็วในการสื่อสารมากขึ้น หากองค์การใดที่มีบุคลากรอยู่ในเจนเนอเรชั่น วาย ควรปรับเปลี่ยน
เกณฑ์ในการเลือกสื่อให้ตอบสนองกับการด าเนินชีวิตของบุคลากรในเจนเนอเรชั่นนั้น 
 5.3.4 บุคลากรในปัจจุบันนี้ โดยเฉพาะบุคลากรในเจนเนอเรชั่น วายให้ความส าคัญกับ
เรื่องของความสุข ความสบายใจในที่ท างานในสัดส่วนที่เท่ากับคุณภาพของงานที่ออกจากองค์การไป 
ดังนั้น ในฐานะที่เป็นผู้บริหารเจนเนอเรชั่น วาย ที่ต้องวางแผนการจัดการสื่อสาร ควรมีแนวคิดและ
แนวปฏิบัติให้สอดคล้องกับระบบการปฏิบัติงานที่บุคลากรต้องการรักษาไว้ซึ่งมาตรฐานของผลงาน
ด้วย จะท าให้การสื่อสารประสบความส าเร็จมากยิ่งข้ึนตลอดจนผลส าเร็จที่ออกมาจากผลงานด้วย 
 5.3.5 ผู้บริหารเจนเนอเรชั่น วาย ที่ละเลยในประเด็นของความแตกต่างของ 
เจนเนอเรชั่นในที่ท างานอาจก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารงานได้ เพราะในองค์การนั้นล้วนไม่ได้
ประกอบไปด้วยเจนเนอเรชั่น วาย ที่มีพฤติกรรมและลักษณะการด าเนินชีวิตที่ใกล้เคียงกับผู้บริหาร
เท่านั้น ผู้บริหารจึงควรใส่ใจในเรื่องของความแตกต่าง พร้อมกับปรับตัวและปรับทัศนคติเพ่ือกลุ่ม
บุคลากรที่มีเจนเนอเรชั่นที่แตกต่างด้วย 
 5.3.6 ผู้บริหารเจนเนอเรชั่น วาย ที่ต้องการการยอมรับจากบุคลากรภายในองค์การ 
นอกเหนือไปจากเรื่องขอต าแหน่งหน้าที่ จะต้องแสดงถึงทัศนคติ ประสบการณ์ และความรู้ที่ตนเอง 
มีผ่านเนื้องาน การบริหารงาน และการแก้ปัญหา เพ่ือให้สามารถสร้างการยอมรับที่แท้จริงจาก
บุคลากรได้ 
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รายการอ้างอิง 
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 ผู้ศึกษาได้ศึกษาภูมิหลังของผู้บริหารเจนเนอเรชั่น วายที่เป็นกลุ่มตัวอย่างของการศึกษา  
ซึ่งจะเป็นที่มาของหลักการความคิด และการจัดระเบียบทางการสื่อสาร เพ่ือบริหารงานและสร้างการ
ยอมรับจากบุคลากรภายในองค์การ 
  1. คุณทนงศักดิ์ ชูพงศ์วัฒนา ปัจจุบันอายุ 34 ปี ด ารงต าแหน่งผู้บริหารสูงสุด  
ของบริษัทซุปเปอร์ทาโร่ ครีเอทีฟ จ ากัด ก่อนหน้าการก่อตั้งและขึ้นเป็นผู้บริหารสูงสุดของบริษัท คุณ
ทนงศักดิ์จบการศึกษาจากโรงเรียนอัสสัมชัญ ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และเดินทางไปศึกษาต่อ
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่ Concord College ณ สหราชอาณาจักร และศึกษาต่อในสาขา 
Product Design ที่Central Saint Martin College  สหราชอาณาจักร จากนั้นได้ศึกษาต่อด้าน
บริหารธุรกิจที่มหาวิทยาลัย Peking  สาธารณรัฐประชาชนจีนก่อนจะกลับมาเริ่มท างานในบริษัท  
ตือ จ ากัด จากนั้นได้รับต าแหน่งผู้บริหารด้านการตลาดที่บริษัท ยูเนียน เซ้นส์ เทคโนโลยี จ ากัด  
ควบคู่กับต าแหน่งผู้บริหารสูงสุดของบริษัท ปิยะรมณ์ พับลิชชิ่ง จ ากัด ก่อนที่จะท าการเปลี่ยนรูปแบบ
การให้บริการจาก บริษัทรับออกแบบและผลิตสิ่งพิมพ์ มาเป็นบริษัทตัวแทนโฆษณา “บริษัท ซุปเปอร์
ทาโร่ ครีเอทีฟ จ ากัด” ซึ่งเปิดท าการมากว่า 5 ปีแล้ว โดยบริษัทมีโครงการองค์การ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โครงสร้างองค์การ บริษัทซุปเปอร์ทาโร่ ครีเอทีฟ จ ากัด 
  

Partner 
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  2. คุณกรกานต์ แย้มสัตย์ธรรม ปัจจุบันอายุ 27 ปี ด ารงต าแหน่ง  Head of Digital 
ของบริษัท เซ้นส์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จ ากัด เป็นผู้ผลิตรายการโทรทัศน์รายหนึ่งของประเทศไทย  
คุณกรกานต์ จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาจากโรงเรียนวัดราชโอรสาราม และจบการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สาขาเทคโนโลยีการศึกษาและสื่อสารมวลชน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มีประสบการณ์ท างานตั้งแต่เมื่อครั้งเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 
5 โดยเป็นพนักงานชั่วคราวให้กับบริษัท ทรู คอร์ปเปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) จนถึงชั้นปีที่ 3  
ในระดับอุดมศึกษา จากนั้นเข้าท างานบริษัท โซเชียลแลป จ ากัด และปัจจุบัน ด ารงต าแหน่ง Head 
of Digital บริษัท เซ้นส์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จ ากัด โดยมีประสบการณ์ท างานมาแล้ว 5 ปี โดยบริษัท 
มีโครงสร้างองค์การ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โครงสร้างองค์การ บริษัทเซ้นส์ เอนเตอร์เทนเมนท์ จ ากัด 
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ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ นางสาวภรณ์ทิพย์ สิงห์นิล 
วันเดือนปีเกิด 20 มิถุนายน 2534 
วุฒิการศึกษา ปีการศึกษา 2555: เทคโนโลยีบัณฑิต 
 (เทคโนโลยีการศึกษาและสื่อสารมวลชน)   
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
  
ประสบการณ์ท างาน ปัจจุบัน: Project Coordinator 
 บริษัท ซุปเปอร์ทาโร่ ครีเอทีฟ จ ากัด   
 มีนาคม 2558-กรกฎาคม 2558: Social Marketing 
 บริษัท สโนว์ทาวน์ (ไทยแลนด์) จ ากัด 
 2556–2557: เจ้าหน้าที่บริหารลูกค้าสัมพันธ์ 
 บริษัท โรงพยาบาลนครธน จ ากัด 




