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การวิจยั ครัง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษารูปแบบการสื่อสาร และ 2) ศึกษาปั จจัยการ
สื่อสารของ บริ ษัท แพลน บี มีเดีย จากัด (มหาชน) เพื่อสร้ างความผูกพันกับพนักงาน เป็ นการ
ศึกษาวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยผู้วิจยั ได้ ทาการวิเคราะห์เนื ้อหา (Content
Analysis) รู ปแบบการสื่อสาร และปั จจัยการสื่อสารของพนักงานบริ ษัท แพลน บี มีเดีย จากัด
(มหาชน) ผ่านการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกกับตัวแทนผู้บริ หาร จานวน 3 ท่าน และการสัมภาษณ์
แบบกลุ่ม (Focus Group) ผ่านตัวแทนพนักงานทุกระดับตาแหน่ง จานวน 45 คน จาก 13 แผนก
โดยเฉลี่ยตัวแทนพนักงานเข้ าสัมภาษณ์จากจานวนพนักงานทังหมด
้
ผลการวิจยั พบว่า ในส่วนของรูปแบบการสื่อสาร พบว่าพนักงาน บริ ษัท แพลน บี มีเดีย
จากัด (มหาชน) เลือกใช้ การสื่อสารในรูปแบบของสื่อสังคม (Social Media) คือ ไลน์กลุ่ม ในการ
สื่อสารทังในแบบเป็
้
นทางการและไม่เป็ นทางการ เนื่อ งจากไลน์กลุ่มเป็ นรู ปแบบการสื่อสารที่ เปิ ด
พืน้ ที่การสื่อสารระหว่างพนักงานในแต่ละกลุ่ม แต่ละระดับที่ทางานสอดประสานกัน และการ
สื่อสารกับผู้บริ หาร ทาให้ พนักงานมีความผูกพันกับการทางานมากขึ ้น และส่งผลต่อความผูกพัน
ในองค์กรต่อไป รองลงมา คือ การสื่อสารในรูปแบบของสื่อกิจกรรม ที่สร้ างการมีส่วนร่วมในการทา
กิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ สามารถสร้ างความรู้สกึ ผูกพันของพนักงานกับบริ ษัทฯ ได้
ในส่วนของปั จจัยด้ านการสื่อสารเพื่อสร้ างความผูกพันของพนักงานนัน้ ผลวิจัยพบว่า
ปั จจัยการสื่อสารที่มีผลต่อการสร้ างความผูกพันของพนักงาน คือ ปั จจัยด้ านผู้บริ หาร ที่เป็ นหัวใจ
หลักขององค์กร ในการขับเคลื่อนบริ ษัทฯ ให้ เป็ นไปตามเป้าหมายที่ได้ วางไว้ รองลงมา คือ ปั จจัย
ด้ านผลตอบแทน ที่มีส่วนในการสร้ างความผูกพันของพนักงานกับบริ ษัท แพลน บี มีเดีย จากัด
(มหาชน) ได้

(4)
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This research has a purpose to study the Corporate Communication to Build an
Employee Engagement Improvement that aims to study the patterns and factors of
communication bases on the case study of Plan B Media Public Company Limited in
order to build an employee’s engagement. It is the qualitative research. The researchers
analyses the content, pattern, and factors of communication of the Plan B Media
Corporation from every position and department.
The pattern of communication; the research indicates that most employees of
Plan B Media Corporation choose social media, Line group, as a communication
channel both official and unofficial. This is due to the pattern of Line group that provide
communication space for colleagues and executives. As a result, the employees have
higher engagement with their assignment and consequently affect to the closer ties in
the organization. The activity media such as Orientation meeting, Company outing trip,
New Year party etc. is the second large communication’s pattern that employees chose.
The participation of employees to the activity leads to the creation of engagement
among the employees and organization.
The factor of communication; this research cites the key factor that affect the
employees engagement, which is the executives. This is the heart of the organization in
driving forward to the goal. Another factor that influenced the employee engagement is
compensation.
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ช่วยชี ้แนะแนวทาง สอบถามความเคลื่อนไหวในการทําวิจยั อย่างสมํ่าเสมอ ให้ ความช่วยเหลือใน
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เสมอมา
ขอขอบพระคุณ บิดา มารดา และขอบคุณครอบครัวที่คอยช่วยเหลือสนับสนุน และเป็ น
กําลังใจสําคัญในการศึกษาของผู้วิจยั เสมอมา รวมถึงเพื่อนนักศึกษาปริ ญญาโท ประธานรุ่น คณะ
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คําแนะนําที่ดี ให้ ความช่วยเหลือในทุกๆ เรื่ องตลอดระยะเวลาที่ผา่ นมา
ไพลิน เม้ ยขันหมาก
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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ความสําคัญและที่มาของงานวิจัย
ปั จจุบนั องค์กรธุรกิจ ต่างประสบปั ญหาพนักงานมีอตั ราการเข้ าออก (Turn Over) สูง โดย
ค่าเฉลี่ยอัตราการออกจากงานรวม ต้ องไม่เกินร้ อยละ 7 แต่ในประเทศไทยมีอตั ราการเข้ าออกจาก
งานสูงถึง 24% หากอัตราการเข้ าออกองค์กรใดมีตวั เลขสูงกว่านี ้ สามารถกล่าวได้ ว่า องค์กรนันมี
้
ปั ญหาด้ านบุคลากร นอกจากนี ้จะเห็นได้ ว่า พนักงานที่อยู่ในกลุ่มองค์กรธุรกิจ โดยส่วนใหญ่เป็ น
กลุม่ Generation Y ซึง่ เป็ นกลุม่ พนักงานที่ทํางานในระดับปฏิบตั ิการของบริ ษัท แพลน บี มีเดีย
จํากัด (มหาชน) ถือเป็ นกําลังสําคัญเพราะเป็ นช่วงวัยที่เริ่ มเข้ าตลาดแรงงานและคาดว่าจะเป็ น
กําลังสําคัญหลักขององค์กรในอนาคต โดยพีดบั บลิวซีเผยผลการศึกษาจํานวนคนวัยทํางานยุค
Generation Y หรื อ Millennials จะมีสดั ส่วนถึง 80 เปอร์ เซ็นต์ของแรงงานทังหมดในอี
้
ก 3 ปี
ข้ างหน้ า ครองสัดส่วนการเป็ นผู้บริ หารแทนคนยุค Baby Boomers ภาคธุรกิจต้ องเร่งปรับกลยุทธ์
การทํางานแบบเก่า หรื อ “Top-Down Approach” เพื่อลดช่องว่างความแตกต่าง รวมทังรั้ กษาคน
รุ่ นใหม่ที่มีศกั ยภาพในการทํางานให้ อยู่กบั องค์กร หรื อไม่ให้ สมองไหลออกไปยังต่างประเทศ สิ่ง
สําคัญที่จะทําให้ กลุ่มคนวัยทํางานที่อยู่ใน Generation Y ให้ อยู่ในองค์กร ดังนัน้ การสื่อสารใน
องค์กรแบบเดิมที่เคยสื่อสารกับพนักงาน อาจไม่จงู ใจให้ พนักงานรักองค์กรเท่าใดนัก หลายองค์กร
ปรับเปลี่ยนการสื่อสารจากเดิมที่เป็ นการเขียนป้ายประกาศ เสียงตามสาย หรื อจดหมายเวียน แม้
ในปั จจุบนั จะมีการต่อยอดมาเป็ นจดหมายอิเล็กทรอนิกซ์ หรื ออีเมล จนพัฒนาเป็ นสื่อสารผ่าน
เทคโนโลยีในแอพพลิเคชัน่ ต่างๆ เช่น ไลน์ เป็ นต้ น เทคโนโลยีทางการสื่อสารเหล่านี ้ เป็ นช่องทางที่
มีความรวดเร็ วเป็ นอย่างมาก และสามารถสื่อสารได้ เป็ นกลุ่ม ส่งผลให้ เกิดความรวดเร็ วในการ
สร้ างปฏิสมั พันกันในวงกว้ าง อาจกล่าวได้ วา่ เมื่อช่องทางการสื่อสารคล่องตัว เกิดการไหลของสาร
เอือ้ ต่อการสร้ างความเข้ าใจอันดีต่อกันระหว่างผู้สื่อสารและผู้รับสาร หากเปรี ยบผู้ส่งสารเป็ น
องค์กรที่เลือกใช้ ช่องทางให้ เหมาะสมกับการเปิ ดรับสื่อของพนักงาน รวมถึงให้ ความสําคัญกับการ
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สื่อสารในองค์กร จะยิ่งเพิ่มความรู้ สึกถึงการมีตวั ตนในองค์กรของพนักงาน ส่งผลถึงความรู้ สึก
ผูกพันที่จะเกิดขึ ้นตามมาอีกด้ วย
พนักงานในกลุม่ Generation Y หรื อ Generation วาย หรื อ Y Generation หรื อ Gen-Y
หรื อ Why Generation : เป็ นผู้ที่เกิดในช่วง พ.ศ. 2523-2537 (ค.ศ. 1980-1994) คนกลุม่ นี ้เกิดใน
ช่วงเวลาที่บ้านเมืองสงบสุข และเติบโตมาในยุคของการเปลี่ยนแปลงอย่างมากของสภาพแวดล้ อม
ทางสังคม เศรษฐกิจและการเมือง รวมทังเทคโนโลยี
้
ที่ก้าวหน้ า เป็ นวัยที่เพิ่งเริ่ มเข้ าสู่วยั ทํางาน มี
ลักษณะนิสยั ชอบแสดงออก มีความเป็ นตัวของตัวเองสูง ไม่ชอบอยู่ในกรอบและไม่ชอบเงื่อนไข มี
เอกลักษณ์เฉพาะตัว ไม่สนใจต่อคําวิจารณ์ มีความมัน่ ใจในตัวเองสูง กล้ าแสดงออก ไม่หวัน่ กับคํา
วิจารณ์ ชอบทางลัด สะดวก รวดเร็ ว และมีความรู้ ด้านเทคโนโลยีเป็ นที่สดุ ทุกคําถามมีคําตอบใน
โลกอินเทอร์ เน็ต สมัครงานผ่านอินเทอร์ เน็ต คุยกันทางอินเทอร์ เน็ต เป็ นสาวก ไอพอด ไอโฟน มี
เสียงเพลงเป็ นเพื่อน หางานที่ถกู ใจทําโดยต้ องใช้ ชีวิตสบายไปพร้ อมๆ กับค่าตอบแทนสูง ไม่ต้อง
เข้ าออฟฟิ ศ ชุดทํ างานขอใส่ตามใจฉัน ขอให้ วัดกันที่ ผลงานเป็ นพอ ไม่ต้องการเวลาทํ างานที่
แน่นอน งานหนักต้ องมาพร้ อมกับผลตอบแทนที่ตนพอใจ (สาระดีดี.คอม, 2554)
ทังนี
้ ้ Generation X มีชื่อเต็มในภาษาอังกฤษว่า Extraordinary Generation เป็ นช่วงอายุ
ของประชากรกลุ่มหนึ่งในสังคมปั จจุบันที่ เ กิ ดในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2508-2522 (ค.ศ. 19651979) คนกลุ่มนี ้เป็ นกลุ่มคนที่เกิดในช่วงที่ผ่านความลําบากมาแล้ ว มีการต่อสู้ดิ ้นรนที่น้อยกว่า
เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจเข้ าสู่ภาวะปกติคนกลุม่ นี ้มีความเชื่อมันในตนเอง มีอิสระ ทางความคิด
เนื่ อ งจากในยุค นี เ้ ป็ นยุค ของการแสวงหาอิ ส รภาพทางความคิด และการดํา เนิ น ชี วิ ต แนวใหม่
(นิเวศน์ ธรรมะ, 2552) กลุม่ คนใน Generation X มีความเชื่อมัน่ ในตัวเองสูงและต้ องการแสวงหา
อํานาจด้ วยตนเอง ทํางานแบบเบ็ดเสร็ จด้ วยตนเองหรื อเป็ นเจ้ าของเอง ชอบทําอะไรง่ายๆ ไม่เป็ น
ทางการ ชอบพูดคุยสนทนาแบบผู้ใหญ่ ไขว่คว้ าหาความมัน่ คงทางอารมณ์ ความรู้ สึก รู้ รอบ ใฝ่
ศึกษาหาความรู้ สัง่ สมบทเรี ยนประสบการณ์ใส่ตน มีความคิดเปิ ดกว้ าง พร้ อมรับฟั งข้ อติติงเพื่อ
ปรับปรุ งพัฒนาตนเอง มองสมดุลแห่งความสําเร็ จของชีวิต งาน เงิน ครอบครัว และตนเอง จะมี
มุมมองว่าระบบการทํางานในองค์กรไม่สามารถตอบสนองความต้ องการของตนเองได้ ส่งผลให้
รายได้ ค่อน ข้ างตํ่ากว่าที่คาดหวัง และยังมีความรู้ สึกไม่พอใจที่หางานทําได้ ลําบากและมี
ความรู้ สึกขาดความก้ าวหน้ าในหน้ าที่การงาน เพราะตําแหน่งงานที่คาดหวังส่วนมากกลุ่มรุ่ นเบ
บี ้บูมเมอร์ เป็ นผู้ครอบครองเป็ นส่วนใหญ่
การทํางานของทัง้ 2 กลุ่ม Generation นี ้ มีความแตกต่างกันอย่างมากโดยเฉพาะเรื่ อง
การสื่อสารที่ใช้ ในการทํางานในองค์กรเดียวกัน ไม่วา่ จะเป็ นสื่อสังคม (Social Media) สื่ออีเมล สื่อ
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บุคคล สื่อเฉพาะกิจ เช่น บอร์ ดประกาศ หรื อเอกสารภายใน หรื อ สื่อกิจกรรม เป็ นต้ น ทังที
้ ่เป็ น
ทางการ และไม่เป็ นทางการ ที่ใช้ ในการทํางาน ซึ่งในองค์กรทุกๆ องค์กรนัน้ การสื่อสารมีความ
จําเป็ นอย่างยิ่ง หากเปรี ยบเทียบ องค์กร เป็ น คนหนึ่งคน การสื่อสารในองค์กรก็จะเปรี ยบเสมือน
โลหิตของคนคนนัน้ การสื่อสารเป็ นศิลปะอย่างหนึง่ ในการบริ หาร ที่บคุ คลพยายามหาช่องทางที่จะ
ทราบความต้ อ งการของอี ก ฝ่ ายหนึ่ง เพื่ อ แลกเปลี่ย นความคิดเห็ น หรื อ เสริ มสร้ างความเข้ า ใจ
ระหว่างกัน โดยอาศัยการพูด การส่งสัญลักษณ์ หรื อข้ อความใดๆ เป็ นสื่อ ซึ่งจะมีประสิทธิ ภาพ
เกิดขึ ้นเมื่อข่าวสารที่สื่อออกไปนันมี
้ ความชัดเจน ถูกต้ อง และมากเพียงพอต่อการดําเนินการใน
สถานการณ์ ต่างๆ ได้ อย่างเหมาะสม แม้ ว่าการสื่อสารจะมีความสําคัญและมีประโยชน์ ต่อการ
้ ่ให้ ความสนใจ
บริหารมากเพียงใดก็ตาม ก็ยงั มีนกั บริหารหรื อหัวหน้ างานเพียงจํานวนน้ อยเท่านันที
หรื อให้ ความสําคัญต่อระบบการสื่อสาร (พรรณราย ทรัพยะประภา, 2548, น. 96-97)
ทัง้ 2 กลุม่ Generation ที่กล่าวมานี ้ต้ องประสานการทํางานร่วมกัน และเพื่อให้ งานสําเร็ จ
ลุลว่ ง โดยใช้ การสื่อสารเป็ นจุดเชื่อมโยงการทํางาน ซึง่ การสื่อสารองค์กรให้ มีประสิทธิภาพสูงสุดได้
นัน้ ต้ องสอดคล้ องกับลักษณะของพนักงานในองค์กรดังเช่น พนักงานกลุม่ Generation X จะเคย
ชินกับการสื่อสารโดยใช้ สื่อบุคคลเป็ นหลัก แต่ในส่วนของพนักงานในกลุม่ Generation Y กลับชื่น
้ ้ จากงานวิจยั ของ พีดบั บลิวซี
ชอบที่จะสื่อสารผ่านเทคโนโลยีที่พฒ
ั นาไปอย่างรวดเร็ วมากกว่า ทังนี
ที่พบอีกว่า กลุ่มคน Generation Y จะเป็ นตัวแปรสําคัญที่ผลักดันให้ เกิดการเปลี่ยนแปลง
วัฒนธรรมองค์กร มีส่วนร่ วมในการกําหนดทิศทางองค์กรแทนคนรุ่ นเก่า Generation Y ชอบ
เทคโนโลยี เป็ นคนที่มีความเชื่อมัน่ ในตัวเองสูงมาก และมีความเป็ นตัวเองสูงมาก ไม่ค่อยแคร์ คน
อื่นเท่าไหร่ อยากทําอะไร หรื อไม่อยากทําอะไรก็จะทําตามใจที่ตนเองอยากทํา โดยไม่สนใจว่าคน
อื่นจะคิด หรื อรู้ สกึ อย่างไร นี่เองอาจจะเป็ นสาเหตุที่ทําให้ พนักงานกลุ่มนี ้คิดอยากจะมาทํางานก็
มา ไม่อยากมา ก็ไม่มา ไม่อยากรับโทรศัพท์ ก็ไม่รับ ฯลฯ ต้ องการประสบความสําเร็ จในชีวิตอย่าง
รวดเร็ ว มองหาแต่ความก้ าวหน้ า ซึ่งถ้ าองค์ ก รไม่สามารถตอบโจทย์ ของพนักงานกลุ่มนี ไ้ ด้ ก็
ยินยอมจะลาออกอยู่ที่อื่น Generation Y จะมีความคุ้นเคยกับเทคโนโลยีสมัยใหม่มาก เพราะเกิด
มาก็แวดล้ อมด้ วย internet และมักจะมีเครื่ องมือต่างๆ ที่สะท้ อนความทันสมัยทางเทคโนโลยีอยู่
เสมอ เพราะต้ องการเชื่อมต่อกับโลกออนไลน์อยู่ตลอดเวลา และยังเป็ นกลุ่มที่มีอตั ราการลาออก
สูงที่สดุ เมื่อเทียบกับกลุ่มพนักงานใน กลุ่ม Generation ทังหมด
้
ดังนันการออกแบบการการ
้
สื่อสารในลักษณะที่สอดคล้ องกับช่องทางการเปิ ดรับสารของกลุ่มพนักงาน Generation Y ให้
สามารถสื่อสารได้ อย่างตรงความต้ องการ จึงสามารถที่จะจูงใจ Generation Y ให้ สนใจทํางานได้
ดีกว่า
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ในขณะที่องค์กรเองต้ องปรับตัวตามลักษณะของพนักงานที่เปลี่ยนไปตาม Generation
ใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา โดยเริ่ มจากการสื่อสารองค์กรที่เป็ นสิ่งสําคัญในการเชื่อมโยงการขับเคลื่อน
ในองค์กร ที่เดิมเน้ นการสื่อสารผ่านสื่อบุคคลเป็ นหลัก และป้ายประกาศภายใน ในขณะที่องค์กร
แพลน บี มี เดีย นัน้ เป็ นองค์ กรยุคใหม่ที่มีการพัฒนาเทคโนโลยีด้านสื่ออยู่เสมอ จึงทํ าให้ เป็ น
องค์ ก รที่ มี ภ าพลั ก ษณ์ ที่ ขั ด แย้ งกั บ ระบบด้ านใน จึ ง ต้ องมี ก ารปรั บ เปลี่ ย นให้ เป็ นไปตาม
Generation ในแง่ของการสื่อสารภายใน
จากที่ กล่าวมาจะเห็ นได้ ว่า มี งานวิจัยที่ หลากหลายที่ สะท้ อนไปในทิศทางเดียวกันถึง
ปั ญหาของการทํางานของพนักงานกลุม่ Generation Y นี ้ ที่สง่ ผลต่อประสิทธิภาพขององค์กร ทังนี
้ ้
มีการศึกษาวิจยั ด้ านการสร้ างความผูกพัน และปั ญหาของการสื่อสารที่สง่ ผลกระทบต่การทํางาน
กับพนักงานกลุม่ Generation Y นี ้ ที่สง่ ผลต่อประสิทธิภาพขององค์กรมีอยู่จํานวนมาก แต่ศกึ ษา
โดยตรงกับองค์กรด้ านสื่ออย่าง บมจ. แพลน บี มีเดีย ยังไม่มีผ้ ูวิจัยท่านใดที่ทําการศึกษาอย่าง
จริงจัง ซึง่ สามารถกล่าวได้ วา่ การสื่อสารนี ้เป็ นหัวใจหลักของการสร้ างความผูกพันในองค์กร
ที่ผ่านมาการสื่อสารแบบยุคเดิมของ บริ ษัท แพลน บี มีเดีย จํากัด (มหาชน) ได้ ทําการ
สื่อสารในลักษณะบนลงล่าง ในขณะองค์กรด้ านสื่อสารมวลชนหลายองค์กร อาจมีการปรับเปลี่ยน
วิ ธี ก ารสื่ อ สารโดยใช้ สื่ อ ออนไลน์ ม ากขึน้ โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง บริ ษั ท ตัว แทนโฆษณาในระดับ
นานาชาติยิ่งต้ องทําการสื่อสารเพื่อจูงใจพนักงานให้ อยู่กบั องค์กร เนื่องจากลักษณะชองพนักงาน
ที่ต้องมีความคิดสร้ างสรค์ ประกอบกับความรวดเร็ วในการทํางาน มีความเข้ าใจในเครื่ องมือสื่อ
และรู้เท่าทันความก้ าวหน้ าของเทคโนโลยี
บริ ษัท แพลน บี มีเดีย จํากัด (มหาชน) นันมี
้ ผ้ บู ริ หาร และบุคลากรที่มีอํานาจสัง่ การ ที่
ต้ องมีการสื่อสารกับพนักงานทุกระดับชัน้ ทัง้ หมดกว่า 300 คน เพื่อให้ ทราบถึงวิสยั ทัศน์ของ
องค์กร เพื่อให้ เกิดความเข้ าใจและยอมรับในนโยบายต่างๆ ในทิศทางเดียวกัน ซึ่งสอดคล้ องกับ
ความเห็นของ Kotter (1996) ในเรื่ องขันตอนการเปลี
้
่ยนแปลงองค์กรอย่างมีประสิทธิผล โดยระบุ
ว่า วัตถุประสงค์ในการสื่อสารของผู้บริ หาร คือ ต้ องการที่จะโน้ มน้ าวและจูงใจพนักงานร่วมมือร่วม
ใจกันฝ่ าฟั นอุปสรรค ปั ญหาที่จะเกิดขึ ้นจากการเติบโตขององค์กร จึงเป็ นเรื่ องที่ท้าทายกับองค์กร
เป็ นอย่างมากในการคิดค้ น ปรับใช้ นวัตกรรมการสื่อสารภายในองค์กรให้ สอดคล้ องกับลักษณะ
ช่วงอายุกลุ่ม Generation ในองค์กร ซึ่งองค์กรแพลน บี มีเดีย นัน้ แบ่งพนักงานตามกลุ่ม
Generation จากจํานวนพนักงานทังหมด
้
ณ ปั จจุบนั 300 คน เป็ น กลุม่ Generation Y คิดเป็ น
82% และกลุม่ Generation X คิดเป็ น 18% แต่เดิมการสื่อสารภายในองค์กรจะผ่านสื่อบุคคลเป็ น
หลัก โดยสื่อมาจากผู้บริ หารระดับสูง ลงมาที่ระดับผู้จดั การ และลงสู่พนักงานระดับล่าง เป็ นการ
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สื่อสารทางเดียวจากบนลงล่างเท่านัน้ จึงทําให้ เกิดช่องว่างทางการสื่อสารที่พนักงานระดับล่าง ไม่
สามารถเข้ าถึงผู้บริ หารได้ ส่งผลถึงการปฏิบตั ิงาน ที่จะเป็ นไปตามหน้ าที่และผลตอบแทนเท่านัน้
ขาดแรงจูงใจขาดแรงกระตุ้นจากการทํางาน แต่เมื่อองค์กรเพิ่มช่องทางการสื่อสารให้ มีมากขึ ้น เช่น
อี เ มลบอกเล่า เรื่ อ งราว ภาพกิ จ กรรม หรื อ เกร็ ดความรู้ เกี่ ย วกับ การทํ า งาน หรื อ กลุ่ม ไลน์ ที่ มี
ผู้บริ หารรวมอยู่ด้วย ทําให้ เกิดการพูดคุย สอบถามหรื อการอธิบายงานจากผู้บริ หารและจากกลุ่ม
พนักงานระดับล่าง ซึง่ เป็ นสัญญาณที่ดีในการปรับเปลี่ยนการสื่อสารที่แต่เดิมมีเฉพาะแบบบนลง
ล่าง เป็ นการเพิ่มช่องทางการสื่อสารจากล่างขึ ้นบน และเป็ นการสร้ างความรู้ สึกการมีตวั ตนใน
องค์ ก รให้ กับ พนัก งานเอง เพื่ อ ให้ ไ ด้ ม าซึ่ง บุค ลากรที่ มี ศัก ยภาพและมี ค วามพึง พอใจ ความ
จงรักภักดี และสิ่งสําคัญคือความรู้สกึ ผูกพันต่อองค์กร เพื่อลดต้ นทุนในการสรรหาทรัพยากรอย่าง
สิ ้นเปลือง ช่วยรักษาทรัพยากรที่มีคณ
ุ ค่าจากการสื่อสารที่กล่าวมา
ทังนี
้ ้ รู ปแบบการสื่อสารภายในที่ บริ ษัท แพลน บี มีเดีย จํากัด (มหาชน) ได้ เลือกใช้ ผ่าน
กิจกรรมหลักๆ ของบริษัท คือ
1) จัดอบรม People Development ประจําปี เลือกใช้ สื่อ อีเมล เป็ นหลัก ในการ
สื่อสารบอกกล่าววันเวลาจัดอบรม รายชื่อผู้เข้ าอบรม และมีการโต้ ตอบจากผู้รับสารในการขอสลับ
วัน หรื อ การลาอบรมในแต่ละครัง้
2) งานกิ จ กรรมแจกบัต รฟุ ต บอล แจ้ งคอร์ ส อบรม หรื อ เลี ย้ งอาหารพนัก งาน
เลือกใช้ การสื่อสารผ่านอีเมล เพียงทางเดียว และไม่มีการกระตุ้นการส่งสาร
3) งานกีฬาสีบริ ษัท เลือกใช้ การสื่อสารผ่านป้ายประกาศ บอร์ ดประจําบริ ษัท และ
การสื่ อสารผ่า นบุคคล โดยมี ก ารกระตุ้น ให้ เ กิ ดความต้ อ งการอยากเข้ า ร่ ว มกิ จกรรม และเห็ น
ความสําคัญของตนเองในการร่วมกิจกรรม
้
เมล ป้าย
4) งานเที่ยวประจําปี บริ ษัท ใช้ การสื่อสารหลากหลายช่องทาง ทังจากอี
ประกาศ และผ่านสื่อบุคคล มีการกระตุ้น เน้ นยํ ้า สร้ างบรรยากาศในบริ ษัท ให้ เกิดความต้ องการ
อยากเข้ าร่วมกิจกรรม และเห็นความสําคัญของตนเองในการร่วมกิจกรรม
5) งานเลี ้ยงปี ใหม่ ใช้ การสื่อสารผ่านอีเมลเป็ นหลัก และจากป้ายประกาศบริ ษัท มี
การกระตุ้น และสร้ างบรรยากาศจากช่วงเทศกาลปี ใหม่ ให้ พนักงานเกิดความต้ องการอยากเข้ า
ร่วมกิจกรรม และเห็นความสําคัญของตนเองในการร่วมกิจกรรม
6) การปฐมนิเทศน์พนักงานใหม่ ใช้ การสื่อสารผ่านอีเมล เพื่อการแจ้ งให้ ทราบ และ
ใช้ ลักษณะการสื่อสารผ่านบุคคล เป็ นการสื่อสารเชิ งบังคับให้ พนักงานที่ มีรายชื่ อต้ องเข้ าร่ วม
กิจกรรม
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จะเห็นได้ ว่ารู ปแบบการสื่อสารภายในแบบเดิมองค์กรของ บริ ษัท แพลน บี มีเดีย จํากัด
(มหาชน) ผ่านกิจกรรมต่างๆ นัน้ ล้ วนเป็ นการสื่อสารแบบทางเดียว มีการเปิ ดช่องทางให้ ผ้ รู ับสาร
(ในที่นี ้คือ พนักงาน) ตอบกลับหรื อแสดงความคิดเห็นได้ น้อย และไม่มีการวัดผลถึงความสําเร็ จ
ของการสื่อสาร อาจทําให้ ไม่สามารถสร้ างความผูกพันกับพนักงานในกลุม่ เจนเนอเรชัน่ Y ได้ เท่าใด
นัก นอกจากนี ้ หัวหน้ างาน ที่เป็ นกลุ่มคน เจนเนอเรชัน่ X อาจจะยังไม่เข้ าใจวิธีการสื่อสารกับ
พนักงานภายในแผนก ให้ มีประสิทธิภาพ ที่นอกจากจะมุ่งเป้าหมายไปที่การส่งสาร และรับสาร
แล้ ว การรู้สกึ ถึงการมีตวั ตนในวงสื่อสารนันๆ
้ จะทําให้ พนักงานรู้สกึ ถึงแรงจูงใจที่จะทําให้ เป้าหมาย
นันสํ
้ าเร็ จลุลว่ ง และรู้สกึ ผูกพันกับผู้ส่งสารและบุคลากรอื่นๆ ในองค์กรได้ โดยการสื่อสารที่องค์กร
ต้ องเลือกใช้ นนมี
ั ้ หลากหลายช่องทางแตกต่างกันไปตามคนในแต่ละยุคสมัย (Generation) ในที่นี ้
ศึกษาเฉพาะ Generation ที่พบมากที่สดุ ใน บริ ษัท แพลน บี มีเดีย จํากัด (มหาชน) กลุ่มศึกษา
มากที่สดุ คือ กลุม่ เจเนอเรชัน่ วาย Generation Y
ผู้วิจยั จึงมีความสนใจที่จะศึกษา การสื่อสารองค์กรเพื่อสร้ างความผูกพันกับพนักงานโดย
จะศึกษาในประเด็น รูปแบบการสื่อสาร และปั จจัยที่สร้ างความผูกพันของพนักงาน ต่อองค์กรที่มา
จากการสื่อสารภายในบมจ.แพลน บี มีเดีย ซึ่งจะเป็ นสิ่งที่สร้ างการพัฒนาให้ องค์กรอย่างยัง่ ยืน
ต่อไป

1.2 คําถามนําวิจัย
1) รูปแบบการสื่อสาร ของบริษัท แพลน บี มีเดีย จํากัด (มหาชน) ที่สร้ างความผูกพันของ
พนักงานอย่างไร
2) ปั จจัยการที่สร้ างความผูกพันของพนักงานของบริ ษัท แพลน บี มีเดีย จํากัด (มหาชน)
เป็ นอย่างไร

1.3 วัตถุประสงค์ การวิจัย
1) เพื่อศึกษารู ปแบบการสื่อสารของ บริ ษัท แพลน บี มีเดีย จํากัด (มหาชน) เพื่อสร้ าง
ความผูกพันกับพนักงาน
2) เพื่ อ ศึ ก ษาปั จ จัย ที่ ส ร้ างความผูก พัน ของพนัก งาน บริ ษั ท แพลน บี มี เ ดี ย จํ า กัด
(มหาชน) เป็ นอย่างไร
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1.4 ประโยชน์ ท่ คี าดว่ าจะได้ รับ
1) เพื่ อเป็ นประโยชน์ ในเข้ าใจรู ปแบบการสื่อสารเพื่ อสร้ างความผูก พันของพนัก งาน
บริษัท แพลน บี มีเดีย จํากัด (มหาชน)
2) เพื่อทราบถึงปั จจัยสําคัญที่ส่งผลต่อความผูกพันของพนักงาน ที่มีต่อบริ ษัท แพลน บี
มีเดีย จํากัด (มหาชน)
3) เพื่อเป็ นประโยชน์เชิงวิชาการในการประยุกต์ใช้ ด้านสื่อสารองค์กรกับพนักงานในกลุม่
เจเนอเรชัน่ วาย (Generation Y)

1.5 ขอบเขตการศึกษา
การศึ ก ษาวิ จั ย เรื่ อ ง “การสื่ อ สารขององค์ ก รเพื่ อ สร้ างความผู ก พั น ของพนั ก งาน
กรณี ศึกษา: บริ ษัท แพลน บี มีเดีย จํากัด (มหาชน)” ผู้ศึกษาได้ ใช้ วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ
(Qualitative Research) โดยทําการเก็บรวบรวมข้ อมูลปฐมภูมิ (Primary Source) ด้ วยวิธีการ
สัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth Interview) กับผู้บริ หารและผู้จดั การแผนก จํานวน 3 คน ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้ องกับการการสื่อสารภายในองค์กร นอกจากนีย้ งั ได้ ใช้ วิธีการสัมภาษณ์ แบบสนทนา
กลุม่ (Focus Group Interviews) กับพนักงานระดับปฏิบตั ิงานด้ านอื่นๆ ที่ใช้ การสื่อสารภายใน
้
44 คน
องค์กรเป็ นประจํา จํานวน 13 แผนก ทังหมด

1.6 นิยามศัพท์
รูปแบบการสื่อสาร หมายถึง ของพนักงานกลุม่ เจเนอเรชัน่ วาย (Generation Y) ซึง่ ได้ แก่
1) อีเมล ภายใต้ ชื่ออีเมล @planbmedia.co.th
2) สื่อสังคม (Social Media) กลุม่ ไลน์ (Line Group) ที่เป็ นกลุม่ รวมในแผนกที่
สําคัญประกอบไปด้ วย กลุม่ Marketing Group, Digital Group, Bus Media Group, Static
Media Group, Sales Team Plan B Group
3) สื่อเฉพาะกิ จ ประกอบไปด้ วย (1) กล่องรั บความคิดเห็ น (2) เอกสารบัน ทึก
ภายใน (3) บอร์ ด (4) พนักงานบริษัท แพลน บี มีเดีย จํากัด (มหาชน) และ (5) การประชุม
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4) สื่อกิ จกรรม ประกอบไปด้ วย (1) กิ จกรรมทางกี ฬาของบริ ษัท ฯ (2) กิ จกรรม
ท่ อ งเที่ ย วประจํ า ปี (3) กิ จ กรรมปฐมนิ เ ทศพนัก งานใหม่ (4) กิ จ กรรมเลี ย้ งปี ใหม่ และ (5)
คณะกรรมการจัดงานกิจกรรมภายใน
ปั จจัย การสื่ อสาร หมายถึง วัฒ นธรรมองค์ ก ร ค่า นิ ย ม ผู้บริ ห าร ผลตอบแทน รวมถึ ง
บรรยากาศในการทํางาน
ผู้บริ หาร ความหมายระบุตวั บุคคล 2 ท่าน คือ คุณปรินทร์ โลจนะโกสินทร์ ผู้ดํารงตําแหน่ง
กรรมการผู้จัด การ และผู้ก่ อ ตัง้ บริ ษั ท ฯ และคุณ พิ นิ จ สรณ์ ลื อ ชัย ขจรพัน ธุ์ ผู้ดํ า รงตํ า แหน่ ง
ผู้อํานวยการ
ผลตอบแทน ได้ แ ก่ เงิ น ค่ า จ้ า งการทํ า งาน โดยมี ก ารจ่ า ยให้ พ นัก งานเป็ นรายเดื อ น
สวัสดิการด้ านประกันสุขภาพ สวัสดิการด้ านกองทุนสํารองเลี ้ยงชี พ โดยมูลค่าที่บริ ษัททําการ
ว่าจ้ างพนักงานนันเป็
้ นไปตามข้ อตกลงส่วนบุคคล
วัฒนธรรมองค์กร หมายถึง กระบวนการและการบริ หารจัดการภายในองค์กรที่ก่อสร้ าง
ขึ ้นมาจากการสื่อสารภายในและภายนอกองค์กร ซึง่ วัฒนธรรมองค์กรนันมี
้ หลากหลายมุมมอง มี
การแข่งขัน และสามารถปรับเปลี่ยนได้ ตลอดเวลา
ค่านิยม หมายถึง ค่านิยมของ บริษัท แพลน บี มีเดีย จํากัด (มหาชน) คือ การแต่งกายใน
แบบฟอร์ มบริ ษัทฯ การเข้ างานตรงเวลา ลักษณะการทํางานที่ต้องอาศัยความเร็ วในการให้ ข้อมูล
หรื อแก้ ปัญ การสื่อสารภายในตามสื่อต่างๆ
บรรยากาศในการทํางาน หมายถึง เพื่อนร่ วมงาน สภาพแวดล้ อมในการทํางาน อุปกรณ์
และสิง่ อํานวยความสะดวกต่างๆ ภายในบริ ษัทฯ
การสื่อสารภายใน หมายถึง การแลกเปลี่ยนข่าวสารของหน่วยงานกับพนักงานทุกระดับ
ภายในบริ ษัท แพลน บี มีเดีย จํากัด (มหาชน) การประชุม การออกจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรื อ
อีเมล ประกาศ คําสัง่ บันทึกภายใน หรื อการประสานงานด้ านต่างๆ การจัดกิจกรรมภายในองค์กร
รวมถึง สื่อสังคมออนไลน์
ความผูกพันต่อองค์กร หมายถึง ความรู้สกึ ของพนักงานที่เป็ นความรู้สกึ ที่ดีตอ่ องค์กร และ
มีความเต็มใจที่จะทุ่มเทปฏิบตั ิงานให้ กบั องค์กรของตนเพื่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุดแก่บริ ษัท แพลน
บี มีเดีย จํากัด (มหาชน)
การสื่อสารภายในองค์กร หมายถึง ประเภทของการสื่อสารภายในองค์กร บริ ษัท แพลน บี
มีเดีย จํากัด (มหาชน) ซึ่งประกอบด้ วยการสื่อสารแบบเป็ นทางการ และการสื่อสารแบบไม่เป็ น
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ทางการ รวมถึงการสื่อสารแบบใช้ วจั นภาษาและอวัจนภาษา โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อการกระจาย
ข้ อมูลข่าวสารภายในองค์กร

บทที่ 2
กรอบแนวคิด ทฤษฎี และการทบทวนวรรณกรรม
ผู้วิจยั ได้ ค้นคว้ าและรวบรวมทฤษฎี แนวคิด และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง เปฃพื่อนํามาเสนอ
เป็ นกรอบแนวความคิด หลักการ และเหตุผล สําหรับการทําวิจยั เรื่ อง “การสื่อสารขององค์กรเพื่อ
สร้ างความผูกพันของพนักงาน กรณีศกึ ษา: บริษัท แพลน บี มีเดีย จํากัด (มหาชน) โดยแบ่งเป็ น
หัวข้ อต่างๆ ดังต่อไปนี ้ คือ
2.1 แนวคิดและทฤษฎีการสื่อสารในองค์กร
2.2 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้ องกับวัฒนธรรมองค์กร
2.3 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับความผูกพันองค์กร
2.4 แนวคิดเกี่ยวกับความเป็ นผู้นํา
2.5 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง
2.6 กรอบแนวคิดงานวิจยั
2.7 ข้ อมูลบริษัท แพลน บี มีเดีย จํากัด (มหาชน)

2.1 แนวคิดและทฤษฎีการสื่อสารในองค์ กร
2.1.1 ความหมายและความสําคัญของการสื่อสาร
การสื่ อ สารหรื อ การติ ด ต่อ (Communication)
มาจากรากศัพ ท์ ภ าษาลาติ น ว่ า
“Communis” ซึง่ แปลว่าการสร้ างอย่างสามัญ (Common) ดังนัน้ Communication จึงหมายถึง
การกระทําและ/หรื อพฤติกรรมต่างๆ ที่ดําเนินไปในลักษณะที่แลกเปลี่ยนความคิดเห็นทัว่ ไปอย่าง
สามัญ (สมพงษ์ เกษมสิน, 2517 อ้ างถึงใน สร้ อยตระกูล อรรถมานะ, 2542, น. 330)
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เนตร์ พณ
ั ณา ยาวิราช (2553, น. 211) ได้ ให้ ความหมายของการสื่อสาร “เป็ นกระบวนการ
สื่อข้ อมูลซึง่ กันและกันระหว่างบุคคลต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ นระหว่างผู้บริ หารและระหว่างพนักงาน การ
สื่อสารเกี่ยวข้ องกับข่าวสารของบุคคลหนึ่งหรื อกลุม่ คนที่ต้องการสื่อเพื่อให้ ทกุ คนเข้ าใจในข่าวสาร
นัน”
้
Samuel (2009, p. 215-216 อ้ างถึงใน ฐิ ตริ ัตน์ นุ่มน้ อย, 2555 น. 8) ได้ กล่าวว่า “เป็ นการ
ส่งข้ อมูลข่าวสารจากบุคคลหนึ่งไปยังบุคคลอื่นทําให้ ทุกคนที่เข้ าถึงข่าวสารนันทราบและเข้
้
าใจ
แนวคิด หรื อทัศนคติของผู้สง่ สาร”
เสนาะ ติเยาว์ (2541, น. 23) ได้ นิยามความหมายของการสื่อสารไว้ กล่าวคือ “การสื่อสาร
หมายถึงการกระทําโดยบุคคลเดียวหรื อหลายคนในการส่งและการรับข่าวสาร ซึง่ อาจถูกบิดเบือน
ด้ วยสิ่งรบกวนภายใต้ สภาพและผลกระทบและโอกาสที่ทําให้ เกิดข้ อมูลย้ อนกลับ ซึ่งการสื่อสาร
เป็ นปฎิกิริยาระหว่างกันทางสังคมโดยอาศัยระบบสัญลักษณ์และข่าวสาร”
Norman (1996 อ้ างถึงใน สร้ อยตระกูล อรรถมานะ, 2542, น. 331) ให้ คํานิยามว่า “การ
สื่อสารเป็ นลักษณะที่เป็ นการส่งและการรับความคิดความรู้ สึก และทัศนคติโดยใช้ ถ้อยคํา หรื อ
ภาษาเพื่อก่อให้ เกิดปฏิกิริยาโต้ ตอบ”
จากนิยามการสื่อสารที่มีความหมายแตกต่างกัน ทังนี
้ ้ขึ ้นอยู่กบั ประสบการณ์และการรับรู้
ของแต่ละบุคคล ความเป็ นปั จเจกบุคคลและสภาพแวดล้ อมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ นการศึกษา หน้ าที่
การงาน สภาพครอบครัว สภาพเศรษฐกิจ สังคม ศาสนา การเมือง สภาพแวดล้ อมทางภูมิศาสตร์
และอื่นๆ ปั จจัยต่างๆ เหล่านี ้ล้ วนเป็ นบริ บทที่ก่อให้ เกิดการตีความ และเข้ าใจความหมายของการ
สื่อสารที่แตกต่างกันออกไป ซึง่ สามารถสรุปลักษณะของการสื่อสารได้ ดงั นี ้ (เสนาะ ติเยาว์, 2541,
น. 25-27)
1) การสื่อสารเกิดขึ ้นได้ ตลอดเวลา ไม่ว่าจะด้ วยความตังใจหรื
้
อไม่ตงใจ
ั ้ พฤติกรรม
การสื่ อ สารเป็ นสิ่ ง ที่ บุค คลหลีก เลี่ย งไม่ได้ การสื่อ สารเกิ ด ขึน้ แม้ ในขณะที่ เ ราตัด ขาดจากโลก
้ ้เนื่องจากการสื่อสารไม่ได้ ครอบคลุมแค่การถ่ายทอดข้ อมูล
ภายนอกหรื อแม้ แต่ขณะที่เราหลับ ทังนี
ข่าวสารจากตนเองไปสู่บคุ คลหนึ่งเท่านัน้ แต่ยงั หมายถึงการถ่ายทอดข้ อมูลข่าวสารภายในตนเอง
ที่เรี ยกว่า “การสื่อสารภายในบุคคล” (ภัสวลี นิตเิ กษตรสุนทร, 2551, น. 124 อ้ างถึงใน ฐิ ติรัตน์ นุ่ม
น้ อย, 2555 น. 9) ซึง่ สามารถสื่อสารพร้ อมๆ กันหลายอย่างได้
2) การสื่อสารมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ทังในรู
้ ปแบบวิธีการ เนื ้อหา ช่องทางการ
สื่อสาร ข่าวสาร สัญลักษณ์ที่ใช้ ตลอดจนผู้รับสารและผู้ส่งสารไม่ได้ เกิดขึ ้นตามรู ปแบบที่กําหนด
้ งเป็ นสิ่งจําเป็ นที่จะต้ องสื่อสารอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้ ทนั ต่อการ
ขึ ้นตามกฎเกณฑ์เสมอไป ดังนันจึ
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เปลี่ ย นแปลง โดยอาจกล่ า วได้ ว่ า การสื่ อ สารเป็ นกิ จ กรรมที่ เ คลื่ อ นไหวตลอดเวลา โดยไม่ มี
จุดเริ่มต้ นหรื อจุดสิ ้นสุด (Berlo, 1960, p. 23-24)
3) การสื่อสารทุกอย่างย่อมมีเป้าหมาย เพื่อให้ บุคคลบรรลุสิ่งที่ ต้องการทัง้ การ
เข้ าใจตนเอง บุคคลอื่นและสภาพแวดล้ อม เมื่อต้ องเผชิญหน้ ากับความไม่แน่นอนในเหตุการณ์ใด
ก็จะมีการสื่อสารเพื่อลดความไม่แน่นอนเหล่านัน้ ด้ วยการเรี ยนรู้ จากบุคคลอื่นๆ แสวงหาข้ อมูลที่
เป็ นประโยชน์กบั ตนเองเพื่อปรับตัวเข้ ากับสภาพแวดล้ อมที่เปลี่ยนแปลงไป
การสื่อสารระหว่างบุคคลสามารถสื่อสารได้ ด้วยคําพูด (Verbal Communication) เป็ น
วิธีการสื่อสารทางหนึ่งที่นิยมใช้ กนั มากที่สดุ แต่ก็มกั จะประสบปั ญหาจากการใช้ คําที่ใช้ เฉพาะใน
วงการหนึ่งๆ (Jargon) หรื อคําเทคนิคเฉพาะสาขาใดสาขาหนึ่ง นอกจากนี ้ยังมีเรื่ องของความ
ซับซ้ อนของภาษาซึ่งเป็ นระบบที่มนุษย์ คิดสร้ างขึน้ เพื่อแทนความหมายในวัฒนธรรมกลุ่มของ
ตนเอง ซึ่งอาจพบได้ ว่าภาษาที่ สื่อสารเองก็ มีข้อบกพร่ องที่ไม่สามารถใช้ คําๆ หนึ่งที่จะอธิ บาย
ความหมายได้ สมบูรณ์
การสื่อสารโดยไม่ใช้ คําพูด (Non-Verbal Communications) บางครัง้ อาจเรี ยกว่า “ภาษา
ร่างกาย” (Body Language) หรื อ “ภาษาท่าทาง” การสื่อสารด้ วยร่างกายมีทงที
ั ้ ่แสดงออกมาโดย
ตังใจและไม่
้
ตงใจ
ั ้ ไม่วา่ จะเป็ นการแสดงออกทางสีหน้ า สายตา นํ ้าเสียง ระดับเสียง การสัมผัสอื่นๆ
ซึง่ ขึ ้นอยู่กบั บริ บททางวัฒนธรรม ประเพณี สถานที่ สถานะภาพทางสังคม เพศ และความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล ฯลฯ
การสื่อสารโดยการใช้ สญ
ั ลักษณ์ (Symbolic Communication) เป็ นวิธีการสื่อสารที่ใช้
สัญลักษณ์แสดงออกมาในรูปแบบคําพูด เครื่ องหมาย รูปร่าง หรื อเสียงซึง่ ใช้ แทนความหมายอย่าง
ใดอย่างหนึง่ แต่ละวัฒนธรรมก็จะมีการสร้ างระบบสัญลักษณ์เพื่อสื่อสารให้ กบั สมาชิกในกลุม่ ของ
ตนเอง แต่ปัญหาที่ มักพบในการสื่อสารด้ วยวิธีนีค้ ือการที่สมาชิ กอาจไม่ทราบหรื อไม่เข้ าใจใน
เครื่ องหมาย หรื อสัญลักษณ์ดงั กล่าวเหมือนกันทุกคน
ดังนัน้ จึงการสื่อสารของมนุษย์นนเป็
ั ้ นสิง่ ที่ซบั ซ้ อน เป็ นกระบวนการทางสังคมที่มีสามารถ
ทําให้ เกิดผลกระทบไม่ทางใดก็ทางหนึง่ กับสมาชิกคนใดคนหนึ่งหรื อคนอื่นๆ ตลอดจนสถานการณ์
ต่างๆ ซึ่งก่อให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้รับสาร ทังในด้
้ านความรู้ ความเชื่อ ทัศนคติ
และพฤติกรรม ซึง่ สิง่ ต่างเหล่านี ้ล้ วนเป็ นเป้าหมายของการสื่อสารของมนุษย์ทงสิ
ั ้ ้น
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2.1.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการสื่อสารในองค์ กร
ความหมายของ “การสื่อสารในองค์กร”
บุคคลแรกที่ให้ ความสนใจและคํานึงถึงสําคัญด้ านการสื่อสารองค์กร คือ Chester (1968
อ้ างถึงใน พัธรา นักรํ า, 2550, น. 25) ได้ นิยามว่า “การติดต่อสื่อสารเป็ นสื่อกลางเชื่อมโยง
ความสัม พัน ธ์ ของบุคคลต่างๆ ในองค์ กรเข้ าเป็ นอันหนึ่ง อัน เดียวกัน และอาจช่วยให้ สามารถ
ปฏิบตั งิ านได้ สําเร็จตามเป้าหมายและบรรลุวตั ถุประสงค์ตามที่ได้ วางไว้ ”
กริ ช สืบสนธิ์ (2537) ให้ ทศั นะไว้ ว่า การสื่อสารในองค์กร คือ กระบวนการแลกเปลี่ยน
ข่า วสารระหว่า งบุคคลทุก ระดับ ทุก หน่ ว ยงาน โดยมี ค วามสัม พัน ธ์ กัน ภายใต้ สภาพแวดล้ อ ม
บรรยากาศขององค์กร ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนไปตามกาละเทศะ บุคคล ตลอดจนเรื่ องราวและ
วัตถุประสงค์ของการสื่อสาร
การสื่อสารในองค์กรนัน้ ส่วนใหญ่ประกอบด้ วย ผู้ส่งสาร (Sender) สื่อ (Media) หรื อ
ช่องทางที่ใช้ ในการสื่อสาร และผู้รับสาร (Receiver) หรื อสมาชิกในองค์กร เป็ นหลัก Porter and
Robert (1976, p. 154 อ้ างถึงใน ฐิ ติรัตน์ นุ่มน้ อย, 2555) ได้ เสนอกฎทัว่ ไปในการส่งข่าวสารที่มี
ผลต่อผู้รับสารอันเป็ นส่วนหนึง่ ในกระบวนการสื่อสารไว้ วา่
1) ผู้รับสารจะตีความหมายของสารที่ขดั แย้ งกับตนเองน้ อยที่สดุ
2) ผู้รับสารส่วนใหญ่จะเปิ ดรับข้ อมูลข่าวสารที่สอดคล้ องกับทัศนคติและความเชื่อ
ของตน
3) ข้ อมูลข่าวสารที่ขดั แย้ งกับความเชื่อของผู้รับสารจะถูกต่อต้ านมากกว่าข่าวสารที่
สอดคล้ องกับความเชื่อของตนเอง
4) ข้ อมูลข่าวสารที่ตอบสนองกับความต้ องการและค่านิยมของปั จเจกบุคคลจะถูก
ยอมรับได้ ง่ายกว่าข้ อมูลที่ไม่สามารถตอบสนองความต้ องการในระดับปั จเจกบุคคลได้
5) ข้ อมูลข่าวสารเพื่อความเปลี่ยนแปลงจะประสบความสําเร็ จ ถ้ าผู้รับสารเห็นว่า
ข้ อมูลข่าวสารนันสามารถปฏิ
้
บตั ิได้ จริ ง และสามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้ อมรอบๆ ตัวของตนเอง
ได้ ดีขึ ้น
2.1.3 แนวความคิดที่เกี่ยวกับเป้าหมายของการสื่อสารในองค์ กร
เป้าหมายหรื อหน้ าที่ของการสื่อสารในองค์กรนี ้ Thayer (1961 อ้ างถึงใน สร้ อยตระกูล
อรรถมานะ, 2542, น. 340-341) กล่าวไว้ วา่ มี 5 ประการ คือ
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1) เพื่อป้อนข่าวสารข้ อมูลให้ สมาชิกภายในองค์กรให้ ทราบ เป็ นสิ่งที่ต้องกระทําใน
ทุกๆ วัน เพื่อยืนยันให้ สมาชิกในองค์กรได้ ทราบถึงเป้าหมายที่มีร่วมกันระหว่างองค์กรและสมาชิก
้
ขององค์กร ซึง่ การตัดสินใจใดจะไม่สมั ฤทธิ์ผล ถ้ าสมาชิกในองค์กรไม่ได้ ร้ ูถึงผลการตัดสินใจนันๆ
2) เพื่อประเมินผลงาน หรื อผลกิจกรรมของสมาชิกในองค์กรอย่างสมํ่าเสมอว่าได้
ปฏิบตั งิ านเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ขององค์กรได้ เพียงใด
3) เพื่ อ ให้ คํ า สั่ ง แก่ ผ้ ู ใต้ บั ง คั บ บั ญ ชา หรื อผู้ ใต้ บั ง คั บ บั ญ ชารั บ คํ า สั่ ง จาก
ผู้บงั คับบัญชา
4) เพื่อที่จะใช้ อิทธิพล หรื อได้ รับอิทธิพลจากผู้อื่น โดยเฉพาะการจูงใจให้ ปฏิบตั งิ าน
เพื่อให้ องค์กรมีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงได้
5) เพื่ อกิ จการอื่นๆ ภายในองค์กรที่อาจมิได้ เกี่ ยวข้ องโดยตรงกับเป้าหมายหรื อ
วัตถุประสงค์ ขององค์ ก ร โดยเฉพาะที่ เกี่ ยวกับความพึงพอใจของบุคคล หรื อตอบสนองความ
ต้ องการของบุคคลที่สอดคล้ องหรื อไม่ขดั กับเป้าหมายขององค์กร
ดังนัน้ การติดต่อสื่อสารระหว่างกันภายในองค์กร คือ การสื่อสารระหว่างบุคคลในองค์กร
(Interpersonal Communication in Organization) ต้ องสัมพันธ์กบั เป้าหมายทางธุรกิจ โครงสร้ าง
องค์ ก ร และหน้ า ที่ ซึ่ง หากการสื่ อ สารภายในองค์ ก รมี ค วามแข็ ง แกร่ ง จะทํ า ให้ บ ริ ษั ท ประสบ
ผลสําเร็ จทางธุรกิจได้ อีกด้ วย
2.1.4 แนวความคิดที่เกี่ยวกับหน้ าที่ของการสื่อสารในองค์ กร (Functions of
Organization Communication)
ธนวรรธ ตังสิ
้ นทรัพย์ศิริ (2550, น. 201) ได้ แบ่งบทบาทหน้ าที่ของการสื่อสารองค์กรไว้ 4
ประการคือ
1) การควบคุม (Control) การสื่อสารในองค์กรทําหน้ าที่ในการควบคุมพฤติกรรม
ของสมาชิกในองค์กร ซึ่งจะอยู่ในรู ปของการจัดลําดับขันการทํ
้
างานตามสายบังคับบัญชา การ
กําหนดแนวทางการทํางาน การติดตามงาน การประเมินผลงาน เพื่อให้ ได้ งานที่มีประสิทธิภาพ
2) การจูงใจ (Motivate) การสื่อสารในองค์กรทําหน้ าที่ในการจูงใจสมาชิกใน
องค์กร โดยบอกถึงความก้ าวหน้ าในการทํางานของพนักงานที่มีประสิทธิภาพ เช่น การเลื่อนขัน้
การขึ ้นเงินเดือน เป็ นต้ น
3) การแสดงออกด้ านอารมณ์ (Emotional Expression) การสื่อสารระหว่างบุคคล
หรื อระหว่างหน่วยงานจะช่วยลดความขับข้ องใจทางด้ านอารมณ์ โดยการพูดกับผู้อื่น เช่น เพื่อน
ร่วมงาน เป็ นต้ น
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4) การให้ ข้อมูลข่าวสาร (Information) การสื่อสารกับสมาชิกคนอื่นนันจะทํ
้
าให้
องค์กรได้ รับทราบข้ อมูลต่างๆ ความต้ องการของลูกค้ า หรื อข้ อมูลของคูแ่ ข่งขัน ซึง่ จะเป็ นประโยชน์
เพื่อนํามาใช้ ในการตัดสินใจกําหนดกลยุทธ์ตา่ งๆ ขององค์กร
การสื่อสารเป็ นกระบวนการพื น้ ฐานที่ จํา เป็ นสําหรั บองค์ กร เป็ นหน้ าที่ ที่ ทํา ให้ องค์ ก ร
ดําเนินอยู่ได้ และเป็ นกิจกรรมที่เสริ มความร่ วมมือและการประสานงานระหว่างสมาชิกขององค์กร
ซึง่ ก่อให้ เกิดความสําเร็ จและล้ มเหลวให้ กบั องค์กร (เสนาะ ติเยาว์, 2541, น. 15) ดังนันหน้
้ าที่ของ
การสื่อสารเพื่ อจัดหาข้ อมูลเพื่อสร้ างความสามารถในแข่งขันกับองค์กรอื่ น ผู้บริ หารในองค์ กร
จะต้ องแสวงหาข้ อมูลจากทุกแหล่งทุกชนิด เรี ยนรู้ วิธีการเก็บข้ อมูลหรื อวิธีการให้ ได้ มาซึ่งข้ อมูล รู้
้ ่อนํามาใช้
วิธีการแยกประเภทข้ อมูลและสรุ ปหรื อตีความเพื่อหาความหมายจากข้ อมูลเหล่านันเพื
ประโยชน์ ในการตัดสินใจทางธุรกิจ และการสื่อสารมีหน้ าที่ในการสร้ างความสัมพันธ์ ทงภายใน
ั้
และภายนอกองค์กร
แนวคิดเกี่ยวกับหน้ าที่ของการสื่อสารในองค์กรนี ้ สามารถนํามาใช้ วิเคราะห์ความสามารถ
ในการสื่ อ สารขององค์ ก รกับ บุค ลากรภายในได้ โดยวัด จากความสามารถในการรั บ สารของ
บุคลากร และการกระทําหลังการรับสาร
2.1.5 แนวความคิดและทฤษฎีท่ เี กี่ยวกับประเภทของการสื่อสารภายในองค์ กร
แบ่งได้ เป็ น 2 ประเภทหลักๆ ดังนี ้
1) การสื่อสารแบบเป็ นทางการ (Formal Communication) เป็ นการสื่อสารผ่าน
ช่องทาง (Channel of Communication) ที่ปรากฎในแผนภูมิองค์กร (Organization Chart) มี
ระเบียบแบบแผนชัดเจน โดยสามารถแยก 3 ประเภทได้ แก่
(1) การสื่อสารแบบระดับบนลงล่าง (Downward Communication) นับเป็ น
การสื่อสารที่สําคัญ ซึง่ ทฤษฎีการสื่อสารแบบคลาสิค (Classic Theory of Management) ของ
Max Weber’s Theory of Bureaucracy (1946, 1947 อ้ างถึงใน Miller, 2009, p. 22-24) อธิบาย
ว่ า องค์ ก รมี ค วามเป็ นอุ ด มคติ แ ละเป็ นนามธรรม มี โ ครงสร้ างแบบราชการเป็ นลํ า ดับ ชั น้
(Hierarchy) รวบรวมอํานาจแบบรวมศูนย์ (Centralization) เป็ นระบบปิ ดที่ไม่ได้ รับอิทธิพลจาก
ภายนอก (Close System) มีแก่นของเทคโนโลยีที่มีความเชี่ยวชาญ (Technical Cores) และมี
กฎระเบียบที่ชดั เจน (Importance of Role) ดังนัน้ องค์กรลักษณะนี ้จะให้ ความสําคัญแก่การ
สื่อสารแบบนี ้มากที่สดุ เพราะเกี่ยวข้ องกับอํานาจหน้ าที่ การสัง่ งาน หรื อการควบคุม ระบุว่าซึง่ เป็ น
วิธีการพื ้นฐานที่จะทําให้ สมาชิกในองค์กรในการบังคับบัญชาระดับล่างได้ รับทราบนโยบายและ
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วัตถุประสงค์ขององค์กร โดยอาศัยช่องทางการสื่อสารตามแผนภูมิองค์กร นอกจากนี ้ยังสามารถใช้
สื่ออื่นๆ เช่น ประกาศตามบอร์ ด คู่มือการปฏิบตั ิงาน การประเมินผลงาน จดหมายเวียน เป็ นต้ น
นอกจากนีก้ ารสื่อสารแบบระดับบนลงล่างสามารถกระทําได้ โดยอาศัยการประชุมต่างๆ (Oral
Media) หรื อใช้ สื่อแบบลายลักษณ์อกั ษร (Written Media) ซึ่งเป็ นวิธีการที่ผ้ บู งั คับบัญชาใน
ระดับบนติดต่อกับผู้ใต้ บงั คับบัญชา ทังนี
้ ้การสื่อสารแบบระดับบนลงล่างก็ยงั มีข้อจํากัดที่สมาชิก
ในองค์กรอาจรับข่าวสารไม่ได้ ทงหมด
ั้
เพราะเนื ้อหาจํานวนมาก และการถ่ายทอดข่าวสารต่อไปอีก
หลายชัน้ ทําให้ เกิดการสูญหายของข่าวสารมากขึ ้น นอกจากนี ้ยังรวมถึงปั จจัยด้ านบรรยากาศรวม
ขององค์กร และปั จจัยทางสังคมและจิตวิทยาของสมาชิกในองค์กร
(2) การสื่อสารแบบระดับล่างขึ ้นบน (Upward Communication) เป็ นการส่ง
ข่าว สารข้ อมูลจากผู้ปฏิบตั ิงานในการบังคับบัญชาระดับล่างๆ ขึ ้นไปยังผู้บริ หารระดับสูง โดยผ่าน
ช่องทางการสื่อสาร การสื่อสารแบบระดับล่างขึ ้นบนนี ้มีความสําคัญไม่น้อยไปกว่าการสื่อสารแบบ
ระดับบนลงล่าง ซึ่งการสื่อสารนี ้เกี่ยวข้ องโดยตรงกับการที่ผ้ ปู ฏิบตั ิงานมีส่วนร่ วมในการทํางาน
(Participation) การป้อนกลับ (Feedback) และการเสนอความคิดคิดริ เริ่ มใหม่ๆ (Initiative) ซึง่
เป็ นการเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ใู ต้ บงั คับบัญชาได้ แสดงความคิดเห็นต่อหัวหน้ างานหรื อผู้บริ หารระดับสูง
นอกจากนี ้ยังเป็ นการสื่อสารเพื่อสํารวจทัศนคติของสมาชิกในองค์กร การร้ องทุกข์ เป็ นต้ น
ทังนี
้ ้ Read (อ้ างถึงใน สร้ อยตระกูล อรรถมานะ, 2542, น. 343) ระบุว่าข่าวสาร
ที่สื่อสารจากระดับล่างขึ ้นบนนันมั
้ กถูกกลัน่ กรองและเปลี่ยนแปลง การที่ผ้ สู ง่ ข่าวสารเปลี่ยนแปลง
เนื ้อหาของข้ อมูลข่าวสารนันก็
้ เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบโดยทางอ้ อมที่อาจมีผลต่อความมัน่ คงหรื อ
ความก้ าวหน้ าของผู้ใต้ บงั คับบัญชานัน่ เองดังนันทํ
้ าให้ การสื่อสารแบบนี ้ ผู้บริ หารระดับสูงมักได้ รับ
ข้ อมูลข่าวสารที่ไม่คอ่ ยเป็ นข้ อเท็จจริงเท่าที่ควร
(3) การสื่ อ สารแบบแนวนอน หรื อ การสื่ อ สารในระดับ เดี ย วกัน (Horizontal
Communication or Lateral Communication) ซึง่ เป็ นการสื่อสารจากสมาชิกในองค์กรในระดับ
เดี ย วกั น หรื อ ใกล้ เ คี ย งกั น โดยมี ค วามสํ า คัญ อย่ า งยิ่ ง ในการประสานงาน สอบถาม หรื อ
ปรึ กษาหารื อ โดยมักจะใช้ รูปแบบการประชุม หรื อส่งหนังสือเวียนไปตามหน่วยงานต่างๆ ใน
องค์กร ทัง้ นี ้การสื่อสารแบบแนวนอน มักจะมีอุปสรรคจากการที่มีสมาชิกที่อยู่ในระดับเดียวกัน
จํานวนมาก จนทํ าให้ ไม่สามารถติดตามข้ อมูลข่าวสารได้ ทัง้ หมด รวมถึงไม่มีเวลาที่จะเข้ าร่ วม
ประชุมได้ ทุกครั ง้ อย่างไรก็ตามปั ญหาบางประการที่เกี่ ยวข้ องกับการสื่อสารแบบนีม้ ักเกิ ดจาก
ปั ญหาความแตกต่างของสมาชิกที่มีความสนใจหรื อวิชาชีพที่แตกต่างกัน อาทิ ผู้เชี่ยวชาญด้ าน
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เทคนิค นักบัญชี นักการตลาด เป็ นต้ น ทังนี
้ ้เพราะความแตกต่างในภูมิหลัง ประสบการณ์ และ
ทักษะ ตลอดจนบรรยากาศการแข่งขันในองค์กรก็อาจะเป็ นอุปสรรคในการสื่อสารแบบแนวนอนได้
2) การสื่อสารแบบไม่เป็ นทางการ (Informal Communication) เป็ นการสื่อสาร
ภายในองค์กรที่ไม่เป็ นไปตามสายบังคับบัญชา และไม่เป็ นไปตามขันตอนการปฏิ
้
บตั ิงาน ผู้บริ หาร
ไม่สามารถระบุได้ อย่างชัดเจนว่าสมาชิกผู้ใดเกี่ยวข้ องกับการสื่อสารแบบนี ้ การสื่อสารแบบไม่เป็ น
ทางการมีลกั ษณะของการเสริมข้ อมูลให้ การติดต่อสื่อสารแบบเป็ นทางการสมบูรณ์ยิ่งขึ ้น (Samuel
(2009, p. 224 อ้ างถึงใน ฐิ ติรัตน์ นุ่มน้ อย, 2555 น. 8) Katz and Kahn (1966, 1978 อ้ างถึงใน
Miller, 2009, p. 58-59) ได้ นําเสนอแนวคิด The Social Psychology of Organization โดย
เปรี ยบเทียบว่า องค์กรและสมาชิกในองค์กรเหมือนสิ่งมีชีวิตซึง่ ต่างก็มีความสัมพันธ์ ที่สลับซับซ้ อน
ต่อกัน เช่นเดียวกับระบบนิเวศน์ทางสังคมซึง่ มีบริ บทที่ซบั ซ้ อน ดังนันการสื
้
่อสารในองค์กรจึงเป็ น
ระบบที่มีความสลับซับซ้ อนด้ วยเหมือนกัน
แนวคิดเกี่ยวกับหลักการสื่อสารในองค์กร ในมุมมองของ นิตยา เงินประเสริ ฐศรี ในทุก
องค์ กรจะมีการสื่อสารเป็ น 2 ลักษณะ คือ การสื่อสารที่ เป็ นทางการ และการสื่อสารที่ ไม่เป็ น
กษณะนี ้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
ทางการ โดยมีหลักการที่จะทําให้ การสื่อสารทังสองลั
้
สรุปได้ ดังนี ้ (Barnard, 1938 อ้ างถึงใน นิตยา เงินประเสริฐศรี , 2544, น. 191-19)
1) การสื่อสารที่เป็ นทางการ (Formal Communication)
(1) ช่องทางการสื่อสารควรประกาศให้ ร้ ูอย่างชัดเจนและแน่นอน
(2) อํานาจหน้ าที่ปรากฏอยูใ่ นช่องทางของการสื่อสารอย่างเป็ นทางการ
้
น
(3) เส้ นทางของการสื่อสาร (Line of Communication) ต้ องสันและตรงประเด็
(4) ผู้ที่มีความสามารถจะเป็ นศูน ย์ กลางของการสื่อสาร ซึ่งได้ แก่ เจ้ าหน้ า ที่
หัวหน้ างาน
(5) เมื่อองค์กรกําลังดําเนินการไม่ควรขัดขวางเส้ นทางของการสื่อสาร
(6) ระบบการสื่อสารทุกระบบต้ องเชื่อถือได้
2) การสื่อสารที่ไม่เป็ นทางการ (Informal Communication)
(1) ตอบสนองความต้ องการและความรู้ สึกของปั จเจกบุคคลในเรื่ องของการ
รวมตัวกันเป็ น อันหนึง่ อันเดียวกัน การเคารพตนเอง และการตัดสินใจเลือกที่เป็ นอิสระ
(2) ก่อให้ เกิดความสามัคคีภายในองค์กร ก่อให้ เกิดความมีสว่ นร่วมในองค์กร
การใช้ กลยุทธ์ การสื่อสารในองค์กรเพื่อให้ ประสบผลสําเร็ จในการดําเนินงานนัน้ ผู้บริ หาร
้ ่เป็ นทางการและไม่เป็ นทางการ โดยเลือกใช้ ให้ เหมาะสมกับสถานการณ์
จะต้ องใช้ การสื่อสารทังที
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สอดคล้ องกับสิ่งที่จะสื่อสารและบุคคลที่จะสื่อสาร เพื่อให้ บรรลุเป้าหมายของการสื่อสารตามที่
ต้ องการได้ อย่างแท้ จริง
ดังนัน้ หากเปรี ยบองค์กรกับระบบสิ่งมีชีวิตซึ่งมีความสัมพันธ์ กับสิ่งแวดล้ อมทัง้ ภายใน
และภายนอกองค์กร มีวงจรชีวิต (Life Cycle)ที่ต้องพึ่งพาอาศัยกัน มีพื ้นที่และเวลา (Space &
Time) รวมทังบริ
้ บทต่างๆ ที่สมั พันธ์กนั เป็ นห่วงโซ่ ซึง่ สอดคล้ องกับผลการศึกษาแนวคิดการสื่อสาร
ในองค์กรของ Farace, Monge and Russel (1977 อ้ างถึงใน Katherine, 2009, p. 58-59) ได้
อธิบายว่าองค์กรเป็ นระบบที่เป็ นลําดับชัน้ (Hierarchical Ordering) และยังมีระดับที่ซ้อนไปอีก
(Subsystem) และภายในหน่วยงานก็มีระบบย่อยๆ (Super Systems) ลงไปอีกเปรี ยบได้ กับ
อวัยวะต่างของมนุษย์ ที่มีหน้ าที่ของตนเองที่ต้องทํางานร่ วมกัน (Interdependence) ดังนัน้
หน่วยงานและสมาชิกภายในองค์กรจึงต้ องทํางานร่ วมกันและต้ องสื่อสารภายในองค์ระหว่างกัน
อยูต่ ลอดเวลา
นอกจากนี ้ Davis (1953 อ้ างถึงใน ฐิ ติรัตน์ นุ่มน้ อย, 2555, น. 22) ระบุไว้ ในบทความ
เกี่ยวกับการสื่อสารภายในองค์กรแบบไม่เป็ นทางการไว้ ในวารสาร Harvard Business Review ว่า
การสื่อสารแบบไม่เป็ นทางการนันมี
้ สว่ นช่วยให้ ผ้ บู ริ หารมีความเข้ าใจถ่องแท้ เกี่ยวกับกลไกต่างๆ ที่
เชื่อมโยงกับภายในองค์กร

2.2 แนวคิดและทฤษฎีท่ เี กี่ยวข้ องกับวัฒนธรรมองค์ กร
2.2.1 ความหมายและที่มาของวัฒนธรรมองค์ กร
Schien (1992 อ้ างถึงใน Keyton, 2005, p. 20-21) ให้ ความหมายว่า วัฒนธรรมองค์กร
เป็ นลัก ษณะที่ แ สดงถึ ง สภาพความเป็ นอยู่ข ององค์ ก รนัน้ ในแง่ ข องการเรี ย นรู้ ร่ ว มกัน ในการ
แก้ ปัญหา การปรับตัวให้ เข้ ากับสถานการณ์ภายนอก และการรวมตัวกันภายในองค์กรเพื่อบรรลุ
วัตถุประสงค์ร่วมกัน ซึ่งผู้นําในองค์กรเป็ นผู้กําหนดและรวบรวมขึ ้นเป็ นมาตรฐานหรื อแบบของ
พฤติกรรม และจะถ่ายทอดแก่สมาชิกใหม่ผ่านการขัดเกลาทางสังคม (Socialization) ว่าเป็ น
แนวทางที่ถกู ต้ องที่จะยอมรับ และรู้ สึกถึงความเกี่ยวข้ องกับสิ่งเหล่านันเพราะเป็
้
นความจริ งที่ถกู
ทดสอบมาแล้ ว (Deeply Held Assumption) โดยมีมากกว่าหนึง่ วัฒนธรรมในองค์กร
Martin (2002 อ้ างถึงใน Keyton, 2005, p. 21) อธิบายว่า วัฒนธรรมองค์กรเป็ นชุดของ
การตีความหมายที่ประกอบไปด้ วยการมีสายสัมพันธ์ ของสมาชิกในองค์กร มีรูปแบบพฤติกรรม
ภาษาของตนเอง ซึ่งถ้ ามีมากเกินไป ก็จะเผยแพร่ ไปสู่ทุกแผนกขององค์กร นอกจากนี ้วัฒนธรรม
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องค์กรก็เป็ นเรื่ องไม่ชดั เจน เป็ นอัตวิสยั (Phenomenon View) โดยวัฒนธรรมองค์กรสามาถ
ส่งผ่านจากรุ่นสูร่ ุ่นโดยวิธีการสื่อสาร
Parker (2000 อ้ างถึงใน Keyton, 2005, p. 22) กล่าวว่าวัฒนธรรมองค์กรเป็ น
กระบวนการ และการบริ หารจัดการภายในองค์กร ซึ่งองค์กรจะก่อร่ างสร้ างขึ ้นมาจากการสื่อสาร
ภายในและภายนอกองค์กร วัฒนธรรมองค์กรมีหลากหลายมุมมอง มีการแข่งขัน และปรับเปลี่ยน
ได้ ต ลอดเวลา วัฒ นธรรมองค์ ก รหลอมรวมกัน ระหว่ า ง 1) สิ่ ง ที่ ส มาชิ ก ในองค์ ก รกํ า หนดขึ น้
(Artifacts) 2) ค่านิยม (Value) และ 3) สมมติฐาน (Assumption) ทังนี
้ ้องค์กรแต่ละองค์กรจะมี
วัฒนธรรมเป็ นของตนเอง แต่ไม่ใช่สมาชิกทุกคนจะสามารถรับเอาวัฒนธรรมองค์กรไปปฏิบตั ิได้
จริ ง
Harison (1972 อ้ างถึงใน ภวภัทร ภัทรหิรัญกนก, 2548, น. 8) กล่าวว่าวัฒนธรรมองค์กร
เป็ นความเชื่อ ค่านิยม แบบแผนการดําเนินงาน และความสัมพันธ์ร่วมกัน ซึง่ สอดคล้ องกับแนวคิด
ของ Sathe (1985) ที่ได้ ให้ ความหมายว่า วัฒนธรรมองค์กรเป็ นแบบแผนความเชื่อ ค่านิยม
ความคิดประจํ าตัวของสมาชิกในองค์กร ซึ่งอยู่ร่วมกัน แบบแผนนี เ้ กิ ดจากการเรี ยนรู้ มากจาก
สมาชิกคนอื่นในองค์กรที่เห็นว่าสิง่ ใดถูก สิง่ ใดผิด ควรปฏิบตั หิ รื อไม่ควรปฏิบตั ิ
Hofstede (1997, p. 180) กล่าวว่าวัฒนธรรมองค์กรหมายถึง แบบแผนความคิด
ความรู้ สกึ ของสมาชิกที่ได้ รับการกําหนดร่ วมกันภายในองค์กร ซึ่งมีผลทําให้ สมาชิกในองค์กรนัน้
แตกต่างไปจากสมาชิกองค์กรอื่น
เนตร์ พณ
ั ณา ยาวิราช (2553, น. 30) กล่าวว่าวัฒนธรรมองค์กรเกิดจากค่านิยม ความเชื่อ
ของสมาชิกในองค์กรเกี่ ยวกับหน้ าที่ความรับผิดชอบ การทํางาน และภารกิจต่างๆ ที่กระทําใน
องค์กร วัฒนธรรมองค์กรเกิดจากหลายๆ องค์ประกอบที่สร้ างขึ ้นมา เช่น สัญลักษณ์ ประวัติความ
เป็ นมาอันยาวนานและสภาพที่ปรากฎอยู่ในปั จจุบนั สิ่งเหล่านี ้ทําให้ เกิดพัฒนาการของวัฒนธรรม
องค์กร
จากความหมายที่นกั วิชาการได้ นิยามความหมายนันจะพบว่
้
าวัฒนธรรมองค์กรถูกสร้ าง
ขึ ้นโดยสมาชิกในองค์กร เป็ นค่านิยม ความเชื่อและสมมติฐานที่สมาชิกในองค์กรยึดถือและปฏิบตั ิ
ตามกันมา ซึ่งในองค์กรก็มีทงวั
ั ้ ฒนธรรมหลักและวัฒนธรรมรอง ทังนี
้ ้วัฒนธรรมองค์กรสามารถ
ถ่ายทอดจากรุ่นหนึง่ ไปยังอีกรุ่นหนึง่ ผ่านกระบวนการสื่อสารของสมาชิกภายในองค์กร
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2.2.2 แนวคิดและทฤษฎีท่ เี กี่ยวกับลักษณะของวัฒนธรรมองค์ กร
2.2.2.1 ลักษณะของวัฒนธรรมองค์กร (Organization Culture Characteristic)
Keyton (2005, p. 35-40) ได้ สรุปลักษณะของวัฒนธรรมองค์กรไว้ 5 ลักษณะคือ
1) องค์กรเป็ นสิ่งที่ประกอบขึ ้นจากสมาชิกในองค์กร (Inextricably Link to
Organization Members) สมาชิกทุกคนมีส่วนร่ วมทางสัญลักษณ์ และทางสังคม (Trice &
Beyer, 1993 อ้ างถึงใน Keyton, 2005) ผ่านการมีปฏิสมั พันธ์ ระหว่างกันโดยใช้ การสื่อสารใน
องค์กรโดยสร้ างระบบสัญลักษณ์ขึ ้นมาเพื่อสื่อสารระหว่างกัน ภาษาเป็ นสัญลักษณ์หนึ่งที่สมาชิก
ในองค์กรสร้ างขึ ้นมาสื่อสารเฉพาะกลุ่มของตนเอง (Vernacular) เพื่อก่อให้ เกิดปฏิสมั พันธ์ซงึ่ กัน
และกันจนกลายเป็ นปทัสถาน และมีเรื่ องราวเป็ นของตนเอง หรื อแม้ แต่มายาคติ (Myths) ที่เกิดขึ ้น
สิ่งที่เชื่อกันมาและส่งผ่านกันต่อไปในองค์กรจนกลายเป็ นวัฒนธรรมองค์กรที่ถกู ส่งต่อเป็ นมรดก
จากรุ่ นสู่รุ่น ทังนี
้ ้องค์กรก็คือชุมชนประเภทหนึ่งเหมือนกันวัฒนธรรมจึงเป็ นส่วนผสมที่ได้ รับการ
ยอมรับจากสมาชิกในองค์กรและสร้ างชุดความหมายร่ วมกันระหว่างสมาชิกรุ่ นเก่ากับสมาชิกรุ่ น
ใหม่
2) วัฒนธรรมองค์มีการเปลี่ยนแปลงไม่คงที่ (Dynamic, Not Static)
วัฒนธรรมองค์กรเกิดจากจากการผสมผสานระหว่างวัจนภาษา และอวัจนภาษาที่มีการสื่อสารทัง้
เป็ นผู้สง่ สารและเป็ นผู้รับสาร วัฒนธรรมองค์กรเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเมื่อสมาชิกในองค์กรมี
การเข้ าและออกจากองค์กร วัฒนธรรมองค์กรก็จะเปลี่ยนแปลงรวมถึงค่านิยม สมาชิกในองค์กร
ปทัสถานต่างๆ ก็จะเปลี่ยนตามเช่นกัน Alvesson (2002 อ้ างถึงใน Keyton, 2005) ได้ อธิบายว่า
อิทธิพลทางวัฒนธรรม (Culture Traffic) มีผลต่อสมาชิกในองค์กรตังแต่
้ เข้ ามาทํางานในองค์กร
รวมทัง้ ค่านิยมทางสังคม เช่น แนวคิดการอนุรักษ์ นิยม วิถีเพศสภาพและชนกลุ่มน้ อยในองค์กร
อายุ ทัศนคติในการทํางาน เป็ นต้ น แนวคิดในสิ่งต่างๆ เหล่านีเ้ ป็ นกระบวนการของการบริ หาร
จัดการขององค์กร
3) ค่านิยมและสมมติฐานต่างๆ ที่มีการแข่งขันกัน (Competing Values
and Assumptions) ค่านิยมและความเชื่อในองค์กรมีทงที
ั ้ ่ขดั แย้ งกันและส่งเสริ มกัน จากการที่
สมาชิ ก ในองค์ ก รอยู่ แ บบเป็ นเครื อ ข่ า ย มี ก ารประสานงานการปฏิ บั ติ ง านร่ ว มกั น สร้ าง
ความสัมพันธ์ ตามหน้ าที่ มีการแบ่งปั นข้ อมูลข่าวสารซึ่งทําให้ เกิดระบบค่านิยมและความเชื่อที่
้ ้ค่านิยมและความเชื่อ
หลากหลาย สิง่ เหล่านี ้มีสว่ นทําให้ เกิดวัฒนธรรมรองมากมายในองค์กร ทังนี
ของสมาชิกในองค์กรที่ขดั แย้ งกันมีเหตุผล 2 เหตุผลคือ ความหลากหลายของสมาชิกในองค์กร
และภาษาที่ใช้ ในแต่ละหน่วยงานมีความแตกต่างกัน
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4) วัฒนธรรมองค์ กรเป็ นเรื่ องของอารมณ์ (Emotionally Charged)
วัฒนธรรมองค์กรเกี่ยวข้ องกับระดับอารมณ์และความรู้สกึ ของสมาชิกในองค์กรซึง่ มีทงบวกและลบ
ั้
Weick (1995 อ้ างถึงใน Keyton, 2005) อธิบายว่า สมาชิกในองค์กรมักใช้ อารมณ์ในสถานการณ์
ในองค์กรและอารมณ์จึงมีอิทธิพลกับการสร้ างความหมายในองค์กรซึง่ ส่งผลวัฒนธรรมองค์กรจึง
ไม่มีความเป็ นกลาง ความฟุ่ มเฟื อยทางอารมณ์ที่เกิดขึ ้นในองค์กรบางครัง้ ทําให้ สมาชิกในองค์กร
เกิดความเครี ยดทางอารมณ์
5) วัฒนธรรมองค์กร เป็ นทังเบื
้ ้องหน้ าและเบื ้องหลัง (Foreground and
Background) เบื ้องหน้ าของวัฒนธรรมองค์กร (Foreground) คือสมาชิกในองค์กรมีปฏิสมั พันธ์
กับเหตุการณ์ ปัจจุบนั ของตนเอง ในขณะที่เบื ้องหลังของวัฒนธรรมองค์กร (Background) คือ
ประวัติ และที่มาขององค์กร ดังนันเมื
้ ่อเบื ้องหน้ าและเบื ้องหลังของวัฒนธรรมองค์กรมีปฏิสมั พันธ์
ระหว่างกันจะมีสว่ นทังที
้ ่ไปขัดขวางและสนับสนุนวัฒนธรรมองค์กร ดังนันวั
้ ฒนธรรมองค์กรจึงเป็ น
ั ้ โดยผ่าน
การจัดระเบียบในองค์กร (Social Order) เพื่อให้ บรรลุเป้าหมายที่องค์กรได้ ตงไว้
กระบวนการสื่อสาร ทัง้ สัญลักษณ์ ภาษา และการตีความหมายร่ วมกัน เพื่อผสมผสานระหว่าง
เรื่ องราวในอดีตกับข้ อเท็จจริ งในปั จจุบนั (Organization Reality) ทังนี
้ ้ Alvesson (2002 อ้ างถึงใน
Keyton, 2005) ได้ ให้ ความเห็นว่า วัฒนธรรมองค์กรไม่ได้ อยู่ในตัวคน แต่อยู่ที่การสื่อสารระหว่าง
ตัวบุคคลว่าใช้ ภาษาอย่างไร ตีความหมายกันอย่างไร ดังนัน้ จึงต้ องสังเกตสัญลักษณ์ ต่างๆ ที่
เกิดขึ ้นในกระบวนการสื่อสาร
จากการศึกษาของ สุนทร วงศ์ไวศยวรรณ (2540, น. 14-20) พบว่าที่ลกั ษณะวัฒนธรรม
องค์กรของประเทศไทย มีลกั ษณะดังต่อไปนี ้
A. วัฒนธรรมองค์กรเป็ นค่านิยม ความเชื่อ และพฤติกรรมร่ วมกันของสมาชิกใน
องค์ กรที่ ยอมรั บและนํ าไปปฏิบัติจนสามารถนํ ามาคาดการณ์ พฤติกรรมของสมาชิกในองค์ กร
เดียวกันได้
B. วัฒนธรรมองค์ กรเป็ นสิ่งที่ ต้องใช้ เวลาในการสั่ง สม โดยความคิด ความเชื่ อ
ค่านิยม และการกระทําที่สมาชิกในองค์กรจํานวนหนึง่ ยอมรับ ซึง่ ต้ องอาศัยเวลาในการพิสจู น์ และ
ทดสอบแล้ วว่าสามารถช่วยแก้ ปัญหาและสนองความต้ องการของหน่วยงานได้
C. วัฒนธรรมองค์กรเป็ นสิ่งที่สมาชิกในองค์กรเรี ยนรู้จากการมีปฏิสมั พันธ์ผ่านการ
สื่ อ สารกับ บุ ค คลอื่ น ซึ่ ง จะค่ อ ยๆ เรี ย นรู้ ที ล ะเล็ ก ละน้ อย ตัง้ แต่ เ ริ่ ม เข้ ามาทํ า งาน โดยผ่ า น
กระบวนการหล่อหลอมขัดเกลาขององค์กร (Organization Socialization) ซึง่ มีผ้ บู งั คับบัญชาคอย
ชี ้แนะวิธีคิด วิธีการทํางาน และการวางตัว นอกจากนันสมาชิ
้
กใหม่ยงั เรี ยนรู้วฒ
ั นธรรมองค์กรจาก
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การเข้ ารับการฝึ กอบรมในหลักสูตรต่างๆ ขององค์กร รวมถึงการเรี ยนรู้ตนเองจากการสังเกต ทําให้
สมาชิกรู้ ว่าตนเองควรประพฤติปฏิบตั ิตนอย่างไร จึงจะอยู่ร่วมกันและเป็ นที่ยอมรับกับสมาชิกคน
อื่น
D. วัฒนธรรมองค์กรเป็ นสิ่งที่สมาชิกในองค์กรไม่คอ่ ยตระหนักถึง เนื่องจากเป็ นสิ่ง
ที่คนในองค์กรคิด เชื่อ และทําซํ ้า จนกลายเป็ นกระทําที่ทําไปโดยอัตโนมัติ จึงไม่ได้ คํานึงถึงการมี
อยู่ข องปทัส ถานของวัฒ นธรรม ในบางสถานการณ์ วัฒ นธรรมที่ ฝั ง อยู่ใ นส่ ว นลึก ของจิ ต ใจก็
สามารถกลับสูค่ วามคิดคํานึงของสมาชิกในองค์กรได้
E. การสื่อสารถึงวัฒนธรรมองค์ กรเป็ นการใช้ ระบบสัญลักษณ์ องค์ กรพยายาม
ถ่ายทอด สอดแทรกค่านิยม ความเชื่อ และแนวทางการปฏิบตั ิงานที่องค์กรคาดหวังให้ สมาชิกใน
องค์กรทํ าตามสัญลักษณ์ ต่างๆ ที่ ได้ สร้ างความหมายไว้ เช่น พิธีมอบโล่ประกาศเกี ยรติคุณแก่
สมาชิกที่เสียสละและอุทิศตนให้ แก่องค์กร เพื่อเป็ นสัญลักษณ์ ที่สื่อความหมายให้ สมาชิกรับรู้ ถึง
การทุ่มเทในการทํางาน และเป็ นสิง่ ที่องค์กรคาดหวัง เป็ นต้ น
F. วัฒ นธรรมองค์ ก รเป็ นสิ่ ง ที่ ป รั บ เปลี่ ย นได้ ตามสภาพแวดล้ อ มหรื อ บริ บ ทที่
เปลี่ยนแปลงไป
วัฒนธรรมองค์กร หมายถึง สิง่ ที่ปฏิบตั สิ ืบต่อกันมาภายในองค์กรจนกลายเป็ นวิถีทาง การ
ปฏิบตั ิงานขององค์กรนันๆ
้ เปรี ยบเสมือนเครื่ องกําหนดอัตลักษณ์ ขององค์กรและกําหนดวิธีการ
ทํางาน ที่จะส่งผลไปถึงความสุขและความผูกพันในองค์กรของพนักงานอีกด้ วย
2.2.3 แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการในการสื่อสาร (The Communication Process)
่จะคํานึงถึงได้ ในแง่ของกระบวนการ โดยอาจกล่าวได้ ว่ามีทิศทาง
การสื่อสารนันสามารถที
้
ในการสื่อสาร 4 ลักษณะ คือ
1) การสื่อสารจากบนลงล่าง (Downward Communication) เป็ นการสื่อสารซึ่ง
ส่งผ่านจากลําดับชัน้ บังคับบัญชาในระดับสูงลงไปยังผู้ใต้ บงั คับบัญชาในระดับตํ่ากว่าภายใน
องค์กรซึง่ รวมถึงนโยบายในการบริหารจัดการ การสัง่ งานและบันทึกข้ อความที่เป็ นทางการ
2) การสื่อสารจากล่างขึ ้นบน (Upward Communication) เป็ นการสื่อสารซึ่ง
ส่ง ผ่านจากผู้ที่ ปฏิบัติห น้ า ที่ ในระดับบัง คับบัญชาที่ ตํ่า กว่าขึน้ สู่ระดับที่ สูง กว่า การสื่อสารใน
ลักษณะนี ้จะรวมถึงกล่องรับความคิดเห็น การประชุมกลุ่ม และกระบวนการในการร้ องเรี ยน จาก
การศึกษาวิจยั กลุ่มหนึ่ง พบว่าหากมีการสื่อสารในทิศทางนี ้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้บริ หารจัดการ
จะสามารถปรับปรุงผลการปฏิบตั งิ านของตนได้ ดียิ่งขึ ้น อย่างไร ก็ตาม การที่จะให้ ผ้ ปู ฏิบตั ใิ นระดับ
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ล่างสื่อสารต่อระดับสูงอย่างจริ งใจ เปิ ดเผย ตรงไปตรงมานันไม่
้ ใช่เรื่ องที่จะทําได้ ง่ายนัก อีกทังยั
้ งมี
การศึกษาอีกกลุม่ หนึ่งที่ชี ้ให้ เห็นว่าการสื่อสารในทิศทางนี ้ ด้ อยประสิทธิภาพที่สดุ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งเมื่อสาระที่ปรากฏในสารนันเป็
้ นไปใน ทางลบอย่างไรก็ตาม การสื่อสารจากล่างขึ ้นบนนัน้ มักจะ
มีความจําเป็ นต่อการตัดสินใจที่ดี
3) การสื่อสารในแนวนอน (Horizontal Communication) เป็ นการสื่อสารซึง่ ส่งข้ าม
หน่วยงานภายในองค์กรซึ่งมีความจําเป็ นยิ่งต่อการ ประสานงาน และการหลอมรวมหน้ าที่สาย
งานภายในองค์กรที่ตา่ งกันเข้ าด้ วยกัน เช่น การติดต่อข้ ามสายงานระหว่างฝ่ ายตลาดกับฝ่ ายบัญชี
ฝ่ ายผลิต และฝ่ ายขาย เป็ นต้ น
4) การสื่ อ สารแบบต่ า งหน่ ว ยงานและต่ า งระดั บ ภายในองค์ ก ร (Diagonal
Communication) แม้ ว่าจะเป็ นวิธีการสื่อสารที่อาจจะมีการใช้ น้อยที่สดุ ในการสื่อสารทัง้ 4 แบบนี ้
แต่ก็มีความจําเป็ นในสถานการณ์ที่สมาชิกในองค์กรไม่สามารถสื่อสารอย่างมี ประสิทธิภาพผ่าน
ช่องทางอื่นๆ ได้ เป็ นลักษณะการสื่อสารที่ ส่งตัดข้ ามไปยังหน่วยงานที่ ต่างกัน และในระดับที่
ต่างกัน

2.3 แนวคิดและทฤษฎีท่ เี กี่ยวกับความผูกพันองค์ กร
2.3.1 ความหมายของความผูกพันต่ อองค์ กร
นักวิชาการได้ ให้ คําจํากัดความของความผูกพันต่อองค์กรไว้ หลากหลาย สอดคล้ องและ
ใกล้ เคียงกันโดยสรุปได้ ดงั นี ้
สุพานี สฤษฎ์วานิช (2549, น. 98-99) ได้ ให้ ความหมาย ความผูกพันต่อองค์กร มีความ
หมายถึง องค์กรที่จะประสบความสําเร็ จองค์กรที่สร้ างประโยชน์ให้ กบั สังคม องค์กรที่ให้ โอกาส แก่
พนักงาน สมาชิกมักจะมีความรู้สกึ รักองค์กร ภาคภูมิใจที่ได้ เป็ นสมาชิกเป็ นส่วนหนึง่ ของ องค์กร มี
้ างาน ดูแล รักษา
ความรู้ สึกร่ วมกับองค์กรสูง และทําตนเป็ นสมาชิกที่ ดีขององค์กร เช่น ตังใจทํ
ทรัพย์สนิ ขององค์กรเหมือนกับของของตน แก่ตวั แทนองค์กรเมื่อถูกคนกล่าวหาและมักจะ ให้ สรรพ
นามตัวว่าเราหรื อของเรา เช่น องค์กรของเรา หน่วยงานของเรา ความผูกพันต่อองค์กรจะ มีอยู่ 2
ลักษณะ คือ
้
1) การผูกพันในเชิงความรู้ สกึ (Affective Commitment) ซึง่ เป็ นความตังใจของ
พนักงานที่จะคงอยูก่ บั องค์กรอันเนื่องมาจาก
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(1) เชื่อมัน่ และยอมรับในเป้าหมายเป้าหมายและค่านิยมขององค์กร
(2) เต็มใจที่จะใช้ ความพยายามอย่างเต็มกําลังความสามารถเพื่อประโยชน์ของ
องค์กร
2) ความผูกพันเนื่องจากต้ องการอยู่กบั องค์กร เพราะที่องค์กรนี ้เหมาะสมที่จะคง
อยูเ่ ป็ น สมาชิกต่อไป (Continuance Commitment)
แวลบอร์ น (Welbourne) ให้ ความหมายของคําว่า Engagement ไว้ อย่างง่ายๆ คือสิ่งที่
บอกว่าพนักงานทําอะไรในขณะทํางาน (What People do at Work) โดย Welbourne ได้ อธิบาย
โดยใช้ ทฤษฎีบทบาท (Role Theory) ว่า พนักงานแต่ละคนล้ วนมีบทบาทต่องานที่ตนรับผิดชอบ
ในแง่มมุ ที่ แตกต่าง บางคนต้ องรับผิดชอบต่องานนันๆ
้ โดยตรง บางคนมีบทบาทรับผิดชอบงานใน
ฐานะเป็ น ส่วนหนึ่งของทีมงานบางคนรับผิดชอบในฐานะเจ้ าของธุรกิจ หรื ออีกหลาย ๆ คนต้ อง
เรี ยนรู้และพัฒนาเพราะเป็ นสายงานอาชีพตนเอง ขณะที่อีกหลายคนต้ องรับผิดชอบงานเพราะเป็ น
สมาชิกในองค์กร
Corporate Leadership Council ได้ ให้ ความหมายของ ความผูกพันของพนักงานว่า
หมายถึง ผลรวมที่แสดงให้ เห็นว่าพนักงานผูกพันต่อบางสิง่ บางอย่าง หรื อบางคนในองค์กรของเขา
เหล่านัน้ ซึง่ ผลของการแสดงออกว่ามีความผูกพันหรื อต้ องใจกับองค์กรเพียงใดคือการที่พนักงาน
ทํางานหนักและอยูก่ บั องค์กรยาวนาน
Bernethal (2007 อ้ างถึงใน บุญพร ศิริรัตนะ, 2554) ให้ คํานิยามของพนักงานที่มี
Engagement ว่า พนักงานมีความรู้สกึ Engage เมื่อพวกเขาค้ นพบว่าตนเองมีความหมายและมี
แรงจูงใจจากงานของตนเอง เมื่อได้ รับการ สนับสนุนจากการปฏิสมั พันธ์ ร่วมกับคนอื่นในเชิงบวก
และได้ ทํางานในสิง่ แวดล้ อมของงานที่มี ประสิทธิภาพ
พิชิต เทพวรรณ์ (2554, น. 174-175) ได้ ศกึ ษาความหมาย ความผูกพันต่อองค์กร ที่มี
นักวิชาการผู้ที่ได้ ให้ นิยามหรื อให้ ความหมายของความผูกพันในงานของพนักงานไว้ อย่างน่าสนใจ
หลายท่านดังนี ้
Charles (2006, p. 174 อ้ างถึงใน พงษ์ พฒ
ั น์ ศรี กิตติพฒ
ั น์, 2557, น. 8) ได้ ให้ ความ
หมายไว้ ว่า เป็ นความมุ่งมัน่ และความสามารถที่จะ อุทิศตนเพื่อความสําเร็ จขององค์กร หรื ออาจ
กล่าวได้ วา่ คือ ระดับความพยายามอย่างละเอียด รอบคอบ อุทิศเวลา สติปัญญา และแรงงานของ
พนักงานที่ใส่ไปในงาน และนอกจากนี ้สิ่งจําเป็ นที่ พนักงานจะแสดงออกถึงความผูกพันในงาน
ได้ แก่
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1) ความตังใจ
้ ประกอบด้ วยความรู้ สึกถึงเป้าหมายและความภูมิใจ ซึ่งทําให้ เกิด
ความพยายามอย่างสุดความสามารถในการทํางาน
2) วิธีการ คือแหล่งทรัพยากร การสนับสนุนเครื่ องมือและอุปกรณ์จาก องค์กรเพื่อ
นําไปใช้ สร้ างความสําเร็ จให้ กบั งานตามเป้าหมายที่กาั หนดไว้
ั น์ ศรี กิตติพฒ
ั น์, 2557, น. 8) ได้ ให้ ความหมาย
Tower (2007, p. 174 อ้ างถึงใน พงษ์ พฒ
ของความผูกพันต่อองค์กรว่า เป็ นความตังใจทุ
้ ่มเทของพนักงาน ที่จะใส่ความพยายามเข้ าไปใน
งานมากกว่าการทํางานโดยปกติซงึ่ ต้ องใช้ เวลา สมอง หรื อพลังงานที่มากขึ ้น
Development Dimensions International; DDI (2009 อ้ างถึงใน พงษ์ พฒ
ั น์ ศรี กิตติ
พัฒน์, 2557, น. 8) องค์กรที่ปรึ กษาด้ านการบริ หารจัดการทรัพยากรบุคคลระดับโลก ได้ อธิบาย
ความผูกพันในงานของพนักงานว่าหมายถึงสิง่ ที่เกิดจากการที่พนักงานมีความสุข (People Enjoy)
และความเชื่อ (Believe) ในสิง่ ที่พวกเขาได้ กระทําและรับรู้ถึงคุณค่า (Value) ในสิง่ นัน้ ดังนี ้
1) ความสุขของพนักงาน (People Enjoy) หมายถึง พนักงานมีความพอใจในสิ่งที่
เขาได้ ทําโดย งานหรื อหน้ าที่ที่ได้ รับมอบหมายนันตรงกั
้
บความสนใจและทักษะที่ตนเองมีอยู่ความ
เชื่อ (Believe) หมายถึง การที่พนักงานได้ รับรู้ ว่าสิ่งที่เขาทํานันมี
้ ความหมายต่องาน ต่อองค์กร
และสังคมโดยรวม ซึ่งสิ่งเหล่านีท้ ําให้ พนักงานรู้ สึกผูกพันในงาน นอกจากนี ้การสื่อสาร ระหว่าง
หัว หน้ า งานและพนัก งานทุก วัน ในเรื่ อ งของเป้ าหมายและแนวทางการปฏิ บัติ ง านเป็ นสิ่ง ที่ มี
ความสําคัญอย่างยิ่งต่อการเกิดความผูกพันในงาน
2) คุณค่า (Value) หมายถึง การที่พนักงานได้ รับการยอมรับจากองค์กรและได้ รับ
รางวัลจาก สิ่งที่เขาได้ ปฏิบตั ิไป โดยการได้ รับรางวัลนัน้ มีหลายรู ปแบบทัง้ ในรู ปของตัวเงินและ
สวัสดิการ แต่บางครัง้ การได้ รับรางวัลจากหัวหน้ าโดยการที่หวั หน้ างานได้ ใช้ เวลาในการบอกถึงสิ่ง
ที่เขาได้ ทําลง ไปนันว่
้ ามีคณ
ุ ค่าและมีประโยชน์ มากเพียงใดพนักงานสามารถรับรู้ ถึงคุณค่าของ
ตนเอง
วิเชียร วิทยอุดม (2547, น. 36) ได้ ให้ คําจํากัดความความผูกพันกับองค์กรว่า คือสถานะ
ซึ่ง พนักงานต้ องการที่จะเห็นองค์กรบรรลุเป้าหมายในฐานะที่เขาเป็ นสมาชิกคนหนึ่งขององค์กร
พนักงานจะเกิดทัศนคติต่อองค์กรที่ดี ถึงขนาดมีความผูกพัน (Commitment) และจงรักภักดี
(Loyalty) ต่อองค์กรใคร่ จะเห็นความก้ าวหน้ าขององค์กร ตราบเท่าที่องค์กรยังสร้ างความพอใจ
ให้ กับ พนัก งานอยู่แต่เ มื่อไรความไม่พอใจแผ่ขยายไปทั่ว ทัง้ องค์ ก ร พนัก งานก็ มี แนวโน้ ม ที่ จะ
ลาออกจากองค์กรได้ มาก
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สรุ ปได้ ว่า ความผูกพันต่อองค์กร หมายถึง ความรู้ สึกของผู้ปฏิบตั ิงานที่มีต่อองค์กรซึ่งมี
ลักษณะของความสัมพันธ์ อนั เหนียวแน่นและเป็ นไปในทิศทางที่โดยแสดงออกมาในรู ปของการ
กระทําตนให้ เป็ นประโยชน์ต่อองค์กรเพราะมีความเชื่อมัน่ ต่อเป้าหมายขององค์กร และทุ่มเทด้ วย
ความเต็มใจในการปฏิบตั ิงานเพื่อองค์กรอันเกิดจากการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์กร
การมี ส่ว นร่ วมและต้ องการเป็ นสมาชิ กขององค์ ก รบุคคลที่ มี ความผูก พัน ต่อองค์ กรจะมี ความ
ภาคภูมิ ใ จในองค์ ก รของตนเองและจะมี สัม พัน ธภาพที่ ดี กับ เพื่ อ นร่ ว มงานในองค์ ก รรวมถึ ง
พฤติกรรมที่สอดคล้ องกับความต้ องการขององค์กรเสมอ
การที่องค์กรจะเพิ่มความผูกพัน ในงานของพนักงานให้ เกิดขึ ้นเป็ นฐานที่ทําให้ เกิดความ
ผูกพันเพราะการให้ คณ
ุ ค่าของพนักงานที่สอดคล้ อง กับค่านิยมหรื อวัฒนธรรมองค์กรนันเป็
้ นส่วน
หนึง่ ที่จะทําให้ พนักงานดังกล่าวเต็มใจที่จะทํางานขณะเดียวกันในเรื่ องของโปรแกรมหรื อโครงการ
ต่า งๆ ที่ จ ะจัด ให้ พ นัก งาน เช่ น เรื่ อ งการจ่า ยค่า ตอบแทน สวัสดิ ก ารหรื อ การพัฒ นาและการ
ฝึ กอบรมนัน้ มีผลต่อความผูกพันของพนักงาน ทังสิ
้ ้น ซึง่ หากองค์กรสามารถจัดหาปั จจัยเหล่านี ้ได้
ตรงกับความต้ องการของพนักงานได้ อย่า ง แท้ จริ ง แล้ ว ก็ จะช่ ว ยให้ พ นัก งานทํ า งานอย่า งเต็ม
ความสามารถ อย่างไรก็ตาม ในบางองค์กรที่ทรัพยากรขององค์กรมีจํากัด จึงส่งผลให้ ไม่อาจที่จะ
ตอบสนองความต้ อ งการของพนัก งานได้ ทัง หมด ดัง นัน้ องค์ ก รจึง จํ า เป็ นต้ องคํ า นึง ถึ ง ความ
เหมาะสมด้ วย
การพัฒนาความผูกพันในงานของพนักงานเป็ นกลยุทธ์ ในการจัดการทรั พยากรมนุษย์
อย่างหนึ่งขององค์กรเพื่อที่จะสะท้ อนให้ องค์กรทราบว่า ในช่วงระยะเวลาหนึ่งๆ ความผูกพันของ
พนักงานมีต่องานอย่างไร ตลอดจนทําให้ ผ้ ูบริ หารทราบถึงแนวโน้ มของความผูกพันในงานของ
พนัก งานในอนาคตว่ า จะมี ก ารเปลี่ ย นแปลงในลัก ษณะหรื อ รู ป แบบใด ทัง้ นี ้ เพื่ อ ที่ อ งค์ ก รจะ
สามารถ นําข้ อมูลที่ได้ ไปปรับปรุ งหรื อสร้ างความผูกพันในงานให้ กบั พนักงานได้ อย่างเหมาะสม
นอกจากกลยุทธ์ในการส่งเสริมความผูกพันในงานของพนักงาน
ณัฏฐพันธ์ เขจรนัทน์ (2551, น. 107-108) ได้ ให้ ความสําคัญของความผูกพันกับองค์กร
การ ส่งเสริ มให้ พนักงานมีความผูกพันกับองค์กรจึงมีความสําคัญกับการดําเนินงานขององค์กร
ปั จจุบนั เนื่ องจากพนักงานที่ผูกพันและทุ่มเทให้ กับองค์ กรจะช่วยให้ องค์กรดําเนินงานอยางมี
ประสิทธิภาพและช่วยลดต้ นทุนขององค์กร โดยการวิจยั แสดงให้ เห็นว่า ความผูกพันกับองค์กรมี
ความสัมพันธ์ กับอัตราการขาดงาน ผลิตภาพ และคุณภาพของผลงานที่สําคัญความผูกพันกับ
องค์กรที่เกี่ยวข้ องกับความสามารถในการรักษาบุคลากรที่มีคณ
ุ ภาพไม่ให้ ออกไปอยู่กบั คู่แข่ง ซึ่ง
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อาจจะก่อให้ เกิด ค่าใช้ จ่ายที่ไม่สามารถประเมินได้ เพราะเมื่อพนักงานมีความผูกพันต่อองค์กรตํ่า
จะทําให้ เกิดผล กระทบที่สําคัญหลายประการต่อพฤติกรรมการทํางานในประเด็นต่อไปนี ้
1) ผู้ที่มีความผูกพันต่อองค์กรตํ่าแนวโน้ มที่จะขาดงานและสมัครใจลาออกจากงาน
สูงส่วนผู้ที่ความผูกพันสูงมักจะเปลี่ยนแปลงงานใหม่น้อยกว่าผู้มีความผูกพันตํ่าโดยผู้ที่ความโน้ ม
เอียงที่จะผูกพันตังแต่
้ เริ่มเข้ าทํางาน มักจะอยูก่ บั องค์กรค่อนข้ างถาวร
2) ผู้ที่ความผูกพันต่อองค์กรตํ่ามักไม่เต็มใจที่จะเสียสละหรื อมีส่วนรับผิดชอบใดๆ
ต่อส่วนรวม จะอยูใ่ นลักษณะค่อนข้ างเห็นแก่ตวั พยายามทํางานน้ อยหรื อหลบเลี่ยงงานเท่าที่จะทํา
ได้
3) ผู้ที่ความผูกพันต่อองค์กรตํ่ามักจะมี ชีวิตส่วนตัวค่อนข้ างไปทางลบ จากการ
สํารวจ เจตคติการทํางานของพนักงานภาคราชการพบว่า ผู้ที่มีความรู้สกึ ไม่ผกู พันต่อองค์กร มักจะ
ไม่พอใจ ต่อชีวิตส่วนตัวของตนด้ วยเช่นกัน
ดังนันการส่
้
งเสริ มให้ เกิดความผูกพันต่อองค์กรจึงเป็ นสิ่งที่มีคณ
ุ คาต่อพนักงานและการที่
พนักงานมีความผูกพันต่อองค์กร ย่อมก่อให้ เกิดประโยชน์ทงต่
ั ้ อตัวพนักงานและองค์กรโดยรวม
นอกจากนี ้การให้ รางวัลก็มีความสําคัญต่อการพัฒนาความผูกพันกับองค์กร ถึงแม้ ค่าตอบแทน
ผลประโยชน์และโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายที่ท้าทายจะมีความสําคัญแต่พนักงานที่มี ความผูกพัน
กับองค์กรจะให้ ความสําคัญกับรางวัลระหว่างบุคคลด้ วยเช่นกัน เช่น การได้ รับการ ยอมรับการ
เลื่อนตําแหน่งหรื อเป็ นผู้มีส่วนร่ วมกับโครงการใหม่ๆ ดังนัน้ ผู้บริ หารจึงต้ องสร้ างระบบ การให้
รางวัลที่ให้ ความสําคัญกับบุคคล และความภาคภูมิใจที่บูรณาการเข้ ากับเป้าหมายของบุคคล \
และองค์กร ซึง่ จะช่วยกระตุ้นและธํารงรักษาความผูกพันกับองค์กรให้ แก่พนักงาน
ความผูกพันต่อองค์กรความผูกพันต่อองค์กรเป็ นเครื่ องยึดเหนี่ยวให้ สมาชิกใน องค์กรได้ มี
เป้าหมายในการทํางานร่วมกัน ร่วมกันคิดร่วมกันทํา ร่วมกันแก้ ปัญหา ร่วมพัฒนาและร่วมยินดีใน
ผลสําเร็จของงานอย่างมีคณ
ุ ภาพ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2.3.2 ทฤษฎีการจูงใจ ERG ของ Alderfer
รังสรรค์ ประเสริ ฐศรี (2548, น. 91) ได้ กล่าวถึงทฤษฎีการจูงใจ ERG ของ Alderfer
(Alderfer’s ERG Theory) เป็ นทฤษฎีที่เกี่ยวข้ องการความต้ องการขันพื
้ ้นฐานของมนุษย์แต่ไม่
คํานึงถึงขันความต้
้
องการว่าความต้ องการใดเกิดขึ ้นก่อนหรื อหลัง และความต้ องการหลายๆ อย่าง
อาจเกิดขึ ้นพร้ อมกันก็ได้ ความต้ องการตามทฤษฎี ERG จะมีน้อยกว่าความต้ องการตามลําดับขัน้
ของมาสโลว์ โดยแบ่งออกเป็ น 3 ประการ ดังนี ้
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1) ความต้ องการเพื่อความอยู่รอด (Existence Needs (E)) เป็ นความต้ องการ
พื ้นฐานของร่างกายเพื่อให้ มนุษย์ดํารงชีวิตอยูไ่ ด้ เช่น ความต้ องการอาหาร เครื่ องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย
ยารั ก ษาโรค เป็ นต้ นเป็ นความต้ องการในระดับ ตํ่ า สุ ด และมี ลัก ษณะเป็ นรู ป ธรรมสู ง สุ ด
ประกอบด้ วยความต้ องการทางร่ างกายบวกด้ วยความต้ องการความปลอดภัยและความมัน่ คง
ตามทฤษฎี ข องมาสโลว์ ผ้ ูบ ริ ห ารสามารถตอบสนองความต้ อ งการในด้ า นนี ไ้ ด้ ด้ ว ยการจ่ า ย
ค่า ตอบแทนที่ เ ป็ นธรรม มี ส วัส ดิ ก ารที่ ดี มี เ งิ น โบนัส รวมถึ ง ทํ า ให้ ผ้ ูใ ต้ บัง คับ บัญ ชารู้ สึก มั่น คง
ปลอดภัยจากการทํางานได้ รับความยุตธิ รรม มีการทําสัญญาว่าจ้ างการทํางาน เป็ นต้ น
2) ความต้ องการมีสมั พันธภาพ (Relatedness Needs (R)) เป็ นความต้ องการที่จะ
ให้ และ ได้ รับไมตรี จิตจากบุคคลที่อยู่แวดล้ อม เป็ นความต้ องการที่มีลกั ษณะเป็ นรู ปธรรมน้ อยลง
ประกอบด้ วยความต้ องการความผูกพันหรื อการยอมรับ (ความต้ องการทางสังคม) ตามทฤษฎีของ
มาสโลว์ ผ้ ูบ ริ ห ารควรส่ ง เสริ ม ให้ บุค ลากรในองค์ ก รมี ค วามสัม พัน ธ์ ที่ อ กดี ตัน ตลอดจนสร้ าง
ความสัมพันธ์ ที่บุคคลภายนอกด้ วยดี เช่น การจัดกิจกรรมที่ทําให้ เกิดความสัมพันธ์ ระหว่างผู้นํา
และผู้ตาม เป็ นต้ น
3) ความต้ องการความเจริ ญก้ าวหน้ า (Growth Needs (G)) เป็ นความต้ องการใน
ระดับ สูงสุดของบุคคลซึ่งมีความเป็ นรู ปธรรมตํ่าสุดประกอบด้ วยความต้ องการยกย่องบวกด้ วย
ความ ต้ อ งการประสบความสํ า เร็ จ ในชี วิ ต ตามทฤษฎี ข องมาสโลว์ ผ้ ูบ ริ ห ารควรสนับ สนุน ให้
พนักงาน พัฒนาตนเองให้ เจริ ญก้ าวหน้ าด้ วยการพิจารณาเลื่อนขันเลื
้ ่อนตําแหน่ง หรื อมอบหมาย
ให้ รับผิดชอบ ต่องานกว้ างขึ ้น อันเป็ นโอกาสที่พนักงานจะก้ าวไปสูค่ วามสําเร็จ
2.3.3 ทฤษฎี ค วามต้ องการความสํ า เร็ จของแม็ ค เคิ ล แลนด์ (Mcclelland‘s
Achievement Motivation Theory)
วิเชียร วิทยอุดม (2547, น. 169-172) ได้ กล่าวถึงนักจิตวิทยาชื่อ เดวิด ซี. แม็คเคิลแลนด์
(David C. Mcclelland) เสนอทฤษฎีความต้ องการจากการเรี ยนรู้ (Learned Needs Theory) ที่
เกี่ยวกับการจูงใจซึ่งมีส่วนเกี่ ยวข้ องกับแนวความคิดของการเรี ยนรู้ อย่างใกล้ ชิดตามทฤษฎีนีม้ ี
ความเชื่อว่าโดยปกติ แล้ วความต้ องการที่มีอยูในตัวคนเราจะมีเพียง 2 ชนิดคือความต้ องการมี
ความสุขทางสบาย และความต้ องการปลอดจากการเจ็บปวด แต่สําหรับความต้ องการอื่นๆ นัน้
ต่า งก็ จ ะเกิ ดขึน้ ภายหลังโดย วิ ธี ก ารเรี ย นรู้ แต่อย่างไรก็ ต ามโดยที่ ม นุษ ย์ ทุก คนก็ ต่า งก็ ใช้ ชี วิ ต
ขวนขวายหาสิ่ ง ต่ า งๆ มากคล้ า ยๆ กัน จึ ง ต่ า งมี ป ระสบการณ์ ค วามต้ อ งการชนิ ด เดี ย วกัน ได้
เหมือนกัน แต่จะต่างกันก็แต่เฉพาะขนาดของความต้ องการที่จะมีมากน้ อยแตกต่างกันไป และเขา
ยังมีความเชื่อว่าการจูงใจของคนมีพื ้นฐานได้ มา จากวัฒนธรรมของสังคม โดยเชื่อว่ามาจากความ
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ต้ องการการเรี ยนรู้ (Learned Need) อยู่ 3 สิ่งคือ ความต้ องการความสัมฤทธิ์ผล (Need for
Achievement) ความต้ องการมิตรสัมพันธ์ (Need for Affiliation) และความต้ องการอํานาจ
(Need for Power) เมื่อมีความต้ องการที่เข้ มแข็งในบุคคลก็จะทําให้ ผ้ นู นมี
ั ้ พลังที่จะสร้ างการ
ปฏิบตั ิ พฤติกรรมให้ มีความเข้ มแข็งทางอารมณ์ มีผลต่อการกระตุ้นและจูงใจจะใช้ พฤติกรรมที่
นําไปสู่ ความพอใจ และให้ ความชํานาญและความสามารถเพื่อจะไปสูค่ วามสําเร็จตามเป้าหมาย

2.4 แนวคิดเกี่ยวกับความเป็ นผู้นํา
เพื่อให้ เข้ าใจภาวะผู้นํา (Leadership) และผู้นํา (Leader) ดีขึ ้น จึงเสนอความหมายของ
ผู้นํา (Leader) ไว้ ดงั นี ้
1) ผู้นํา คือ บุคคลที่มีความ สามารถในการใช้ อิทธิพลให้ คนอื่นทํางานในระดับต่างๆ ที่
ั ้ (McFarland, 1979, p. 214-215 อ้ างถึงใน ชัย
ต้ องการ ให้ บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ตงไว้
เสฏฐ์ พรหมศรี , 2549, น. 8)
2) ผู้นํา คือ ผู้ที่สามารถในการชักจูงให้ คนอื่นทํางานให้ สําเร็ จตามต้ องการ (Huse, 1978,
p. 227 อ้ างถึงใน ชัยเสฏฐ์ พรหมศรี , 2549, น. 9) ผู้นํา คือ บุคคลที่มีอิทธิพลสูงสุดในกลุม่ และ
เป็ นผู้ที่ต้องปฏิบตั ิภาระหน้ าที่ของตําแหน่งผู้นําที่ได้ รับมอบหมายบุคคลอื่นในกลุ่มที่เหลือก็คือผู้
ตาม แม้ จะเป็ นหัวหน้ ากลุม่ ย่อย หรื อผู้ช่วยในการปฏิบตั ิหน้ าที่ตา่ งๆ ก็ตาม (Yukl, 1989, p. 3-4
อ้ างถึงใน ชัยเสฏฐ์ พรหมศรี , 2549, น. 12)
3) ผู้นํา คือ บุคคลที่มาจากการเลือกตังหรื
้ อแต่งตัง้ หรื อการยกย่องขึ ้นมาของกลุม่ เพื่อให้
ทําหน้ าที่เป็ นผู้ชี ้แนะและช่วยเหลือให้ กลุม่ ประสบความสําเร็ จตามเป้าหมายที่ตงไว้
ั้
ุ (2535, น. 14-15) ได้ สรุ ปแนวคิดเกี่ยวกับผู้นําไว้ 5 ประการ คือ ผู้นํา
กวี วงศ์พฒ
หมายถึง ผู้ซงึ่ เป็ นศูนย์กลางหรื อจุดรวมของกิจกรรมภายในกลุม่ เปรี ยบเสมือนแกนของกลุม่ เป็ นผู้
มีโอกาสติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นมากกว่าทุกคนในกลุม่ มีอิทธิพลต่อการ ตัดสินใจของกลุม่ สูง
ผู้นํ า หมายถึง บุคคลซึ่ง นํ า กลุ่ม หรื อ พากลุ่มไปสู่วัต ถุป ระสงค์ ห รื อสู่จุด หมายที่ ว างไว้
้ ร้ วมถึงผู้นําที่นํากลุ่มออก
แม้ แต่เพียงชี ้แนะให้ กลุ่มไปสู่จุดหมายปลายทางก็ถือว่าเป็ นผู้นํา ทังนี
นอกลูน่ อกทางด้ วย
ผู้นํา หมายถึง บุคคลซึง่ สมาชิกส่วนใหญ่คดั เลือกหรื อยกให้ เขาเป็ นผู้นําของกลุม่ ซึง่ เป็ นไป
โดยอาศัยลักษณะทางสังคมมิตขิ องบุคคลเป็ นฐาน และสามารถแสดงพฤติกรรมของผู้นําได้
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ผู้นํา หมายถึง บุคคลซึ่งมีคุณสมบัติเฉพาะบางอย่างคือสามารถสอดแทรกอิทธิพลบาง
ประการอันก่อให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงของกลุม่ ได้ มากที่สดุ
ผู้นํา หมายถึง บุคคลผู้ซงึ่ สามารถนํากลุ่มไปในทางที่ต้องการ เป็ นบุคคลที่มีส่วนร่ วมและ
เกี่ยวข้ องโดยตรงต่อการแสดงบทบาทหรื อพฤติกรรมความเป็ นผู้นํา
บุญทัน ดอกไธสง (2535, น. 266) ได้ สรุปเกี่ยวกับผู้นําไว้ ว่า ผู้นํา (Leader) หมายถึง ผู้มี
อิ ท ธิ พ ล มี ศิ ล ปะ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ กลุ่ม ชน เพื่ อ ให้ พ วกเขามี ค วามตัง้ ใจที่ จ ะปฏิ บัติ ง านให้ บ รรลุ
เป้าหมายตามต้ องการ เป็ นผู้นําและแนะนํา เพราะผู้นําต้ องคอยช่วยเหลือกลุ่มให้ บรรลุเป้าหมาย
สูงสุดตามความสามารถ ผู้นําไม่เพียงแต่ยืนอยู่เบื ้องหลังกลุ่มที่คอยแต่วางแผนและผลักดัน แต่
ผู้นําจะต้ องยืนอยูข่ ้ างหน้ ากลุม่ และนํากลุม่ ปฏิบตั งิ านให้ บรรลุเป้าหมาย
สรุปได้ วา่ ผู้นํา (Leader) คือบุคคลที่ได้ รับการแต่งตังหรื
้ อการเลือกตังหรื
้ อการยกย่องจาก
กลุม่ ให้ ทําหน้ าที่ของตําแหน่งผู้นํา เช่น การชี ้แนะ สัง่ การ และช่วยเหลือให้ กลุม่ สามารถปฏิบตั ิงาน
ได้ สําเร็ จทังนี
้ ้ เพราะผู้นํามีภาระหน้ าที่ และความรับผิดชอบโดยตรงที่จะต้ องวางแผนสัง่ การดูแล
และควบคุมให้ บุคลากรขององค์กรปฏิบตั ิงานต่างๆ ให้ ประสบความสําเร็ จตามเป้าหมาย และ
วัตถุประสงค์ที่ตงไว้
ั ้ ผู้นําที่ดีนนั ้ ควรมีวิธีการนําที่ดี โดยกลุ่มพนักงานส่วนใหญ่ในตลาดแรงงาน
ปั จจุบนั ที่อยู่ในกลุ่มอายุ Generation Y มีความสนใจที่อยากจะมีบคุ คลต้ นแบบ หรื อ Idol โดย
ยึดถือลักษณะของผู้นําที่ดี เป็ นบุคคลในดวงใจที่จะยึดพฤติกรรมและพร้ อมปฏิบตั ติ าม หากองค์กร
ใดที่มีผ้ นู ําที่ดี จะก่อให้ เกิดการคล้ อยตามของพนักงานได้ ง่ายขึ ้น ที่จะทําให้ ผ้ ใู ต้ บงั คับบัญชาหรื อผู้
ตามเกิดความผูกพันกับงานแล้ วทุ่มเทความสามารถ และพยายามที่จะทําให้ งานสําเร็ จด้ วยความ
เต็มใจจนบรรลุถึงเป้าหมายขององค์กรที่วางไว้ ได้

2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
พัธรา นักรา (2550) ได้ ศึกษาเรื่ อง กลยุทธ์ การสื่อสารที่ใช้ ในการบริ หารการเปลี่ยนแปลง
ของธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) พบว่ามีการใช้ กลยุทธ์ การสื่อสารที่หลากหลาย ได้ แก่ 1)
กลยุทธ์ การสื่อสารแบบใช้ สื่อผสมผสาน เป็ นการนําเสนอข้ อมูลเกี่ยวกับโครงการปรับปรุ งบริ ษัทฯ
โดยใช้ สื่อที่ หลากหลาย ได้ แก่ สื่อบุคคล โดยเป็ นการสื่อสารจากผู้บริ หารระดับสูงผ่านสื่อของ
โครงการต่างๆ เพื่อสร้ างความน่าเชื่อถือ รวมถึงสื่อสิ่งพิมพ์ ได้ แก่ วารสาร โปสเตอร์ และคู่มือ
นอกจากนี ้ยังมีสื่อกิจกรรม ได้ แก่การประชุม “Change Program Forum” และ สื่ออิเลคทรอนิคส์
2) กลยุทธ์ การสื่อสารเพื่อให้ ความรู้ ที่ม่งุ เน้ นการให้ ความรู้ ความเข้ าใจแก่ พนักงาน ในเรื่ องการ
บริ หารการเปลี่ยนแปลงและเรื่ องโครงการปรับปรุ งบริ ษัทฯ เป็ นหลัก 3) กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อให้
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ข้ อมูลข่าวสาร จากผู้บริ หารระดับสูง และ ข่าวสารจากโครงการปรับปรุ งบริ ษัทฯ ที่เผยแพร่ผ่านสื่อ
ต่างๆ ของบริ ษัทฯ 4) กลยุทธ์ การสื่อสารเพื่อโน้ มน้ าวใจ เพื่อก่อให้ เกิดความน่าสนใจและเปิ ดใจ
ยอมรับโครงการปรับปรุ งบริ ษัทฯ ด้ วยวิธีการชี ้ให้ เห็นถึงประโยชน์ และการให้ รางวัล นอกจากนี ้
รู ปแบบการสื่อสารที่ใช้ ในการบริ หารเปลี่ยนแปลงของบริ ษัทฯ คือ รู ปแบบการสื่อสารจากบนลง
ล่าง และการสื่อสารแบบล่างขึ ้นบน ในรูปแบบการสื่อสารที่เป็ นทางการ และไม่เป็ นทางการ
ดาริ กา จารุ วฒ
ั นกิจ (2539) ทําการศึกษาเรื่ อง ปั จจัยการสื่อสารภายในองค์กรที่มีผลต่อ
ความพึงพอใจในการทํางานของพนักงานกลุ่มบริ ษัท มินีแบ (ประเทศไทย) ผลการศึกษาพบว่า
รู ปแบบการติดต่อสื่อสารภายในองค์กรเป็ นการติดต่อสื่อสารแบบสองทาง ในด้ านความพึงพอใจ
ของพนักงานมีความพึงพอใจในการรับข่าวสารจากแหล่งข่าวสารที่เป็ นผู้บงั คับบัญชาเป็ นลาย
ลัก ษณ์ อั ก ษร และมี ก ารประกาศอย่ า งเป็ นทางการนอกจากนี ย้ ั ง พบว่ า พฤติ ก รรมในการ
ติดต่อสื่อสารของผู้บงั คับบัญชามีผลต่อความพึงพอใจในการทํางานของพนักงาน ความพึงพอใจ
ในการทํางานในข่าวสารที่ได้ รับและการติดต่อสื่อสารระหว่างกันมีความสัมพันธ์ ในทางบวกกับ
ความพึงพอใจในการทํางาน
สิทธิพล ธี ระภาพ (2553, บทคัดย่อ) ได้ ศกึ ษาเรื่ อง ความผูกพันต่อองค์กรของข้ าราชการ
ตํ า รวจแผนกธุ ร การกองกํ า กั บ การอารั ก ขา 2 กองบั ง คับ การอารั ก ขาและควบคุ ม ฝู ง ชน
กองบัญชาการ ตํารวจนครบาล การศึกษาในครัง้ นี ้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาความผูกพันต่อองค์กร
ของข้ าราชการตํารวจแผนกธุรการกองกํากับการอารักขา 2 กองบังคับการอารักขาและควบคุมฝูง
ชนกองบัญชาการตํารวจนครบาลโดยผู้ศึกษาดําเนินการเก็บรวบรวมข้ อมูลด้ วยตนเองโดยแจก
แบบสอบถามกลุ่ ม ประชากรในองค์ ก รจํ า นวน 75 นายเครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ในการวิ จั ย ได้ แก่
แบบสอบถามและทําการวิเคราะห์ข้อมูลโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สําเร็ จรูปสถิติที่ใช้ ได้ แกความถี่
ค่าเฉลี่ยร้ อยละส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานผลการศึกษาพบว่าข้ าราชการตํารวจแผนกธุรการกองกา
กบการอารักขา2 กองบังคับการอารักขาและควบคุมฝูงชนกองบัญชาการตํารวจนครบาลมีความ
ผูกพันต่อองค์กรมาก โดยมีความเต็มใจที่จะทุมเทเพื่อทําประโยชน์ตอ่ องค์กรมากมีความเชื่อมันใน
การยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์กร และความปรารถนาที่จะคงไว้ ซงึ่ สมาชิกขององค์กร
นันปานกลางจากการศึ
้
กษาในครัง้ นี ้ยังพบว่าความผูกพันต่อองค์กรด้ านความเต็มใจที่จะทุ่มเทเพื่อ
ทําองค์ กรในรายข้ อที่ ระดับความคิดเห็นมีค่ามากที่สุดอยู่ในลําดับแรก ได้ แก่ ความเต็มใจที่จะ
ทํางานให้ เสร็ จ ถึงแม้ ว่าจะเลยเวลาเลิกงานไปแล้ วก็ตาม ส่วนด้ านความเชื่อมันในการยอมรับ
เป้าหมายและค่านิยมขององค์กรในรายข้ อที่ ระดับความคิดเห็นมีค่ามากที่ สุดอยู่ในลําดับแรก
ได้ แก่ ความยินดีปฏิบตั ินโยบายของแผนกธุรการเพื่อให้ บรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์กรและด้ าน
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ความปราถนาที่จะคงไว้ ซงึ่ สมาชิกขององค์กรนันในรายข้
้
อที่ระดับความคิดเห็นมีคา่ มากที่สดุ อยู่ใน
ลําดับแรก ได้ แก่ ความยินดีหากจะต้ องมีการเปลี่ยนหน้ าที่รับผิดชอบเพื่อความเหมาะสมในแผนก
สามารถ ศุภรัตน์อาภรณ์ (2544) ได้ ศกึ ษาเรื่ อง ความผูกพันต่อองค์กร : ศึกษากรณี ฝ่ าย
ปฏิบตั ิการคลังสินค้ า บริ ษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) ผลการศึกษาพบว่า 1) พนักงานฯ มี
ความผูกพันต่อองค์กรโดยรวมและรายได้ อยู่ในระดับสูง 2) ตัวแปรความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่วมงาน
ความตระหนักว่าตนมีความสําคัญต่อองค์กรและอายุงานในองค์กร สามารถร่ วมกันอธิ บายการ
เปลี่ยนแปลงความผูกพันต่อองค์กรโดยรวมของพนักงานฝ่ ายปฏิบตั ิการคลังสินค้ าของบริ ษัทฯ ได้
ร้ อยละ 17.50 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .001 3) ตัวแปรความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่ วมงาน
และโอกาสก้ าวหน้ าในงาน สามารถร่ วมกันอธิ บายการเปลี่ยนแปลงความผูกพันต่อองค์กรด้ าน
ความรู้ สึกของพนั กงานฝายปฏิบตั ิการคลังสินค้ าของบริ ษัทฯ ได้ ร้อยละ 22.00 อย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .001 4) ตัวแปรความตระหนักว่าตนมีความสําคัญต่อองค์กร อายุงานในองค์กร
และความสัมพันธ์กบั ผู้บงั คับบัญชาสามารถร่วมกันอธิบายการเปลี่ยนแปลงความผูกพันต่อองค์กร
ด้ านความต่อเนื่องของพนักงานฝายปฏิบตั ิการคลังสินค้ าของบริ ษัทฯ ได้ ร้อยละ 13.00 อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .001 5) ตัวแปรความสัมพันธ์ กบั เพื่อนร่ วมงานและอายุงานในองค์กร
สามารถร่ วมกันอธิ บายการเปลี่ยนแปลงความผูกพันต่อองค์ กรด้ านบรรทัดฐานทางสังคมของ
พนักงานฝายปฏิบตั ิการคลังสินค้ าของบริ ษัทฯ ได้ ร้อยละ 9.60 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ ระดับ
.001
สุมนา ศิริบวรเกียรติ (2542) ได้ ศกึ ษาเรื่ อง ความยึดมัน่ ผูกพันต่อองค์กร: ศึกษาเฉพาะ
กรณีเจ้ าหน้ าที่การตลาดบริ ษัทเงินทุนหลักทรัพย์และบริ ษัทหลักทรัพย์ ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึง่
ผลการศึกษาพบว่า ปั จจัยส่วนบุคคลและครอบครัวเป็ นปั จจัยที่ไม่มีความสัมพันธ์ กบั ความยึดมัน่
ผูกพันต่อองค์กรอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ส่วนปั จจัยเกี่ยวกับองค์กรพบว่า ประเภทขององค์กร
และขนาดขององค์ ก ร เป็ นปั จ จัย ที่ มี ค วามสัม พัน ธ์ กับ ความยึ ด มั่น ผูก พัน ต่ อ องค์ ก รอย่ า งมี
นัยสําคัญทางสถิติ แต่มีขนาดความสัมพันธ์ ไม่ค่อยมากนัก ส่วนปั จจัยความพึงพอใจในงานนัน้
พบว่า ความพึงพอใจในงานโดยรวมแสดงความสัมพันธ์กบั ระดับความยึดมัน่ ผูกพันต่อองค์กร และ
มีขนาดความสัมพันธ์กนั ค่อนข้ างมาก
พิศิษฐ์ มอญไข่ (2554, บทคัดย่อ) ได้ ศกึ ษาเรื่ อง ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ การศึกษาวิจยั ครัง้ นมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความผูกพัน
ต่อองค์กรของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่เพื่อเปรี ยบเทียบระดับความผูกพัน
ต่อ องค์กรของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่จําแนกตามปั จจัยส่วนบุคคล กลุ่ม
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ตัวอย่างคือพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่จํานวน 150 คน เครื่ องมือที่ใช้ คือ
แบบสอบถามและดําเนินการวิเคราะห์ ข้อมูลด้ วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สําเร็ จรู ปทางสถิติโดย
คํานวณหาค่าร้ อยละ ค่าเฉลี่ยค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสถิติทีและค่าความแปรปรวนทางเดียว
โดยกําหนดระดับนับสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผลการศึกษาพบว่า 1) พนักงานการไฟฟ้าส่วน
ภูมิ ภ าคจัง หวัด เชี ย งใหม่มี ค วามผูก พัน ต่อ องค์ ก รในภาพรวมอยูใ นระดับ มาก เมื่ อ พิ จ ารณา
ภาพรวมรายด้ านพบว่าอยูในระดับมากทุกด้ านโดย เรี ยงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้ อย คือด้ าน
ความเต็มใจที่จะปฏิบตั ิงานเพื่อองค์กร ด้ านความต้ องการรักษาความเป็ นสมาชิกในองค์กรด้ าน
การมี ความรู้ สึกภาคภูมิใจในองค์ กรและด้ านการ ยอมรั บและเชื่ อมันเป้าหมายขององค์ กร 2)
พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ที่มี ปั จจัยพื ้นฐานส่วนบุคคลได้ แก่เพศ อายุระดับ
การศึกษา ประสบการณ์ การทํ างาน รายได้ ต่อเดือน และระดับตําแหน่งต่างกัน มี ระดับความ
ผูกพันต่อองค์กรไม่แตกต่างกัน ซึง่ ไม่เป็ นไปตามสมมติฐานการวิจยั ที่ตงไว้
ั้
ชมพูนทุ สุบรรณรักษ์ (2552, บทคัดย่อ) ได้ ศกึ ษาเรื่ อง ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจใน
การทํางานกับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานการประปานครหลวง ศึกษาระดับความผูกพัน
ต่อองค์กรของพนักงานการประปานครหลวงและเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างแรงจูงใจใจการ
ทํางานกับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานการ ประปานครหลวงประชากรเป็ นพนักงานการ
ประปานครหลวง จํานวน 3,953 คน โดยผู้วิจยั ได้ ขนาดของกลุม่ ตัวอย่างจํานวน 364 คน การวิจยั
ครัง้ นี ้ได้ ใช้ แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูลในการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติที่ใช้
คือค่าเฉลี่ยความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และแสดงผลความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการทํางานกบ
ความผูกพันต่อองค์ กรของพนักงานการประปา นครหลวง โดยใช้ การวิเคราะห์ หาค่าประสิทธ์
สหสัมพันธ์ แบบเพียร์ สนั (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) และใช้ การ
ทดสอบค่าที (t-test) โดยผู้วิจยั ได้ นําแบบสอบถามที่แก้ ไขแล้ ว จํานวน 50 ชุดดําเนินการทดสอบ
กบกลุ่มเป้าหมาย (Try Out) ได้ ค่าความเชื่อมันเท่ากับ 0.842 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า
พนักงานการประปานครหลวงมีความรู้ สึกผูกพันต่อองค์กร อยู่ในระดับมาก และแรงจูงใจในการ
ทํางานกับความผูกพันต่อองค์กรมีความสัมพันธ์กนั เป็ นเชิงบวก เมื่อพิจารณารายด้ านพบว่า ระดับ
ความผูก พัน ต่อองค์ กรของพนัก งานการประปานครหลวง ระดับแรกคื อด้ านความเชื่ อถื อและ
ยอมรับในเป้าหมายและค่านิยมขององค์กรรองลงมา คือด้ าน ความต้ องการที่จะรักษาความเป็ น
สมาชิกขององค์กรและด้ านความเต็มใจที่จะทุ่มเทและความ พยายามอย่างมากที่จะปฏิบตั ิเพื่อ
องค์ ก รเป็ นระดับ สุด ท้ า ย ส่ ว นแรงจูง ใจในการทํ า งานทัง้ ด้ า นปั จ จัย จูง ในและปั จ จัย คํ า้ จุน มี
ความสัมพันธ์กบั ความผูกพันต่อองค์กรเป็ นเชิงบวก
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ณัฐชัย อู่ใหม่ (2552, บทคัดย่อ) ได้ ศกึ ษาเรื่ องลักษณะงาน บรรยากาศในการทํางานที่มี
ผล ต่อความผูกพันในองค์กร กรณีศึกษา ธนาคารกรุ งเทพ จํากัด (มหาชน) สาขาพลับพลาไชย
จากการศึกษางานวิจัยที่ เกี่ ยวข้ องดังกล่าวพบว่า ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน โดยรวม
ขึ ้นอยู่กับด้ านความเชื่อมัน่ ต่อเป้าหมายขององค์กรด้ านความเต็มใจที่จะปฏิบตั ิงานเพื่อองค์กร
ด้ า นความต้ อ งการรั ก ษาสมาชิ ก ภาพในองค์ ก ร ด้ านความภาคภู มิ ใ จในองค์ ก ร และด้ า น
สัมพันธภาพกับเพื่อนร่ วมงานในองค์กรซึ่งพนักงานทุกคนที่ปฏิบตั ิงานต่างๆ ที่ ดียอมส่งผลต่อ
ความผูกพันต่อองค์กร
จากการรวบรวมแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้ องกับการสื่อสาร การผูกพันต่อองค์กรและ
วัฒนธรรมองค์ กร แนวคิดทฤษฎีด้านความผูกพันองค์กร แนวคิดลักษณะของผู้นํา รวมถึงการ
ทบทวนงานวิจัยและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้ องทําให้ สามารถเข้ าใจได้ ว่า การสื่อสารในองค์กร เป็ น
ส่วนสําคัญที่สามารถสร้ างความผูกพันของพนักงานต่อองค์กรได้ โดยผ่านการสร้ างวัฒนธรรม
องค์กรที่ส่งเสริ มให้ มีเครื อข่ายการสื่อสารในองค์กร จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ ยวข้ องดังกล่าว
พบว่า ความผูกพันต่อองค์ กรของพนักงานนี ้ โดยรวมขึน้ อยู่กับความเชื่ อมัน ต่อเป้าหมายของ
องค์กร เมื่อพนักงานเกิดความผูกพัน พนักงานจะมีความเต็มใจที่จะปฏิบตั ิงานเพื่อองค์กร มีความ
ต้ องการรักษาสมาชิกภาพในองค์กร เกิดความภาคภูมิใจในองค์กรและมีสมั พันธภาพที่ดีกบั เพื่อน
รวมงานในองค์กรซึง่ พนักงานทุกคนที่ปฏิบตั งิ านด้ านต่างๆ ที่ดียอ่ มส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กร
ดังนันผู
้ ้ วิจยั จึงได้ นําแนวคิดด้ านการสื่อสาร แนวคิดด้ านความผูกพันต่อองค์กร และแนวคิดด้ าน
วัฒนธรรมองค์ กร มาดําเนินการศึกษาเรื่ อง การสื่อสารเพื่ อสร้ างความผูกพันของพนักงานใน
บริ ษัท แพลน บี มีเดีย จํากัด (มหาชน)
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2.6 กรอบแนวคิดการวิจัย
รูปแบบการสื่อสาร
บนลงล่าง/ล่างขึ ้นบน/แนวนอน
ในช่องทางการสื่อสาร
(สื่อสังคม, สื่ออีเมล, สื่อเฉพาะ
กิจ และสื่อกิจกรรม)

ความผูกพันในองค์ กร

ปั จจัยที่ทําให้ เกิดความผูกพัน
- วัฒนธรรมองค์กร
- ค่านิยม
- ผู้บริ หาร
- ผลตอบแทน
- บรรยากาศการทํางาน
ภาพที่ 2.1 กรอบแนวคิดการวิจยั

2.7 ข้ อมูลบริษัท แพลน บี มีเดีย จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท แพลน บี มีเดีย จํากัด (มหาชน) ผู้นําในการให้ บริ การและรับจ้ างผลิตสื่อโฆษณา
ภายนอกที่อยู่อาศัย (Out of Home Media) ที่มีสดั ส่วนตลาดเป็ นอันดับ 2 ของประเทศ (Ron
Graham ผู้เชี่ยวชาญเรื่ องสื่อนอกบ้ านระดับโลก) ประกอบด้ วย สื่อโฆษณาบนระบบขนส่งมวลชน
(Transit) สื่อโฆษณากลางแจ้ ง (Outdoor) และสื่อโฆษณาภายในห้ างสรรพสินค้ า (In-Store/InMall) ที่เป็ นผู้นําด้ านนวัตกรรมและมีความหลากหลายมากที่สดุ ซึ่งก่อตังมาตั
้ งแต่
้ ปี 2548 และ
เปิ ดให้ บริ การมาเป็ นเวลากว่า 10 ปี ปั จจุบนั แพลน บี มีเดีย (PLANB) เข้ าจดทะเบียนและเริ่ มซื ้อ
ขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ในกลุม่ ธุรกิจ บริ การ/สื่อและสิ่งพิมพ์ เมื่อวันที่ 17
กุ ม ภาพั น ธ์ 2558 ประกอบด้ วยหุ้ นสามั ญ เดิ ม 2,597,391,000 หุ้ น และหุ้ นสามั ญ เพิ่ ม ทุ น
897,609,000 หุ้น ราคาพาร์ 0.10 บาทต่อหุ้น โดยเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็ นครัง้

36
แรก (IPO) จํานวน 874,209,000 หุ้น และเสนอขายต่อกรรมการหรื อผู้บริ หารของบริ ษัท และ
บริ ษัทย่อย จํ านวน 23,400,000 หุ้น เมื่อวันที่ 9-11 กุมภาพันธ์ 2558 ในราคาหุ้นละ 2 สําหรั บ
ในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมา บริ ษัท มีรายได้ และกําไรเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดย บริ ษัทมีรายได้ รวมเพิ่มขึ ้น
จาก 680 ล้ านบาท ในปี 2554 เพิ่มเป็ น 1,012 ล้ านบาทในปี 2555 และ เพิ่มเป็ น 1,383 ล้ านบาท
ในปี 2556 คิดเป็ นอัตราการเติบโตของรายได้ รวม (CAGR) กว่า 43% ต่อปี เช่นเดียวกับกําไรสุทธิ
(ไม่รวมรายการพิเศษ) ที่เพิ่มสูงขึ ้นจาก 65 ล้ านบาทในปี 2554 เป็ น 197 ล้ านบาทในปี 2555 และ
เพิ่มเป็ น 292 ล้ านบาท ในปี 2556 คิดเป็ นอัตราการเติบโตของกําไรสุทธิกว่า 113% ต่อปี ซึ่งเป็ น
อัตราการเติบโตที่สงู ที่สดุ ในกลุ่มสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัยขนาดใหญ่ ด้ วยทุนจดทะเบียน
353.5 ล้ านบาท (ณ วันที่ 12 ธันวาคม 2557) 259.7 ล้ านบาท (ณ วันที่ 12 ธันวาคม 2557)
ปั จจุบนั แพลน บี มีเดีย (PLANB) ได้ ร่วมธุรกิจกับประเทศเพื่อนบ้ าน ได้ แก่ อินโดนีเชีย ซึง่
เป็ นประเทศแรกในการดําเนินการภายใต้ ความร่วมมือกับ PT Emtek ที่เป็ นหุ้นส่วนทางธุรกิจและ
เป็ นบริ ษัทอันดับ 2 ด้ านสื่อโฆษณาและโครงข่ายโทรคมนาคม และกําลังขยายฐานธุรกิจไปยัง
ประเทศสิงคโปร์ มาเลเชีย และฟิ ลิปปิ นส์ จากผลของการเปิ ดประชาคมอาเซียน (AEC) ซึง่ จะเพิ่ม
โอกาสในการพัฒนาธุรกิจการผลิตสื่อโฆษณานอกที่อยูอ่ าศัยของไทยออกสูต่ ลาดโลก

ภาพที่ 2.2 แผนผังทีมบริ หารขององค์กร บริ ษัท แพลน บี มีเดีย จํากัด (มหาชน)
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ภาพที่ 2.3 แผนผังทีมปฏิบตั กิ ารขององค์กร บริ ษัท แพลน บี มีเดีย จํากัด (มหาชน)

บทที่ 3
วิธีการวิจัย
การศึกษาวิจัยเรื่ อง “การสื่อสารองค์กรเพื่อสร้ างความผูกพันของพนักงาน กรณีศึกษา
บริ ษัท แพลน บี มีเดีย จํากัด (มหาชน)” ผู้วิจยั ได้ ใช้ วิธีวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research)
โดยทําการเก็บรวบรวมข้ อมูลด้ วยวิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth Interview) กับผู้บริหาร
ระดับสูง ที่ มี ส่ว นเกี่ ย วข้ อ งกับการสื่อสารภายใน และการสัม ภาษณ์ แ บบสนทนากลุ่ม (Focus
Group Interviews) พนักงานที่ปฏิบตั ิงานใน บริ ษัท แพลน บี มีเดีย จํากัด (มหาชน) ที่มีอายุงาน
ไม่น้อยกว่า 1 ปี จํานวน 54 คน โดยเฉลี่ยจากจํานวนของพนักงานในแต่ละแผนก รวมถึงการเก็บ
รวบรวมข้ อมูลเอกสารต่างๆ ที่ เกี่ ยวข้ อง เพื่ อศึกษาเกี่ ยวกับรู ปแบบการสื่อสารภายในบริ ษัทฯ
กิจกรรมต่างๆ และเครื อข่ายการสื่อสาร รวมถึงระดับและความถี่ของการสื่อสารภายในองค์กร เพื่อ
สร้ างความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร เพื่อให้ ได้ มาซึ่งข้ อมูลที่ครบถ้ วนและครอบคลุมเนื ้อหา
ของการศึกษาวิจยั มากที่สดุ

3.1 กลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรที่ใช้ ในการศึกษาวิจยั ครัง้ นี ้ เป็ นผู้บริ หารระดับสูงและพนักงานของบริ ษัท แพลน
บี มีเดีย จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ่ โดยเป็ นพนักงานที่มีอายุงานไม่ตํ่ากว่า 1 ปี ผู้ศกึ ษาวิจยั
ได้ ใช้ วิธีการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยใช้ วิธีการสัมภาษณ์
แบบเจาะลึก (In-Depth Interview) กับผู้บริ หารระดับสูงที่มีส่วนเกี่ยวข้ องกับการสื่อสารภายใน
ตังแต่
้ อดีตจนถึงปั จจุบนั เพื่อตอบคําถามวิจยั ข้ อ 1 ได้ แก่
1) ด้ า นการบริ ห ารงานสื่ อ สารภาพลัก ษณ์ อ งค์ ก ร และการบริ ห ารงานภายใน ได้ แ ก่
น.ส.พาขวัญ วงศ์พลทวี ผู้อํานวยการสายงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็ นหนึ่งในผู้ร่วมก่อตังบริ
้ ษัท
และเป็ นผู้คดิ ค้ นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ และเพิ่มสายงานทางธุรกิจให้ กบั บริษัท
2) ด้ านที่เกี่ยวกับการเงินและบุคลากรของของบริษัทฯ ได้ แก่ น.ส.นาฏอัศสนา สีมารุ่งเรื อง
ผู้จดั การฝ่ ายการเงิน และรักษาการผู้จดั การแผนกทรัพยากรบุคคล ผู้ร่วมงานกับบริ ษํทตังแต่
้ บริ ษัท
เริ่ มก่อตัง้ และได้ รับความไว้ วางใจเรื่ องการเงินและการบริ หารบุคคลจนถึงปั จจุบนั
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3) ด้ านที่เกี่ ยวกับการสื่อสารภายในบริ ษัทฯ ได้ แก่ น.ส.เรื องสิริ สถิระกุล ผู้จัดการฝ่ าย
สื่อสารการตลาด ผู้มีหน้ าที่เกี่ยวข้ องกับการสื่อสารภายในองค์กร และได้ เป็ นตัวกลางการสื่อสาร
ระหว่างผู้บริหารและพนักงานทัว่ ไป
นอกจากนี ้ ในการสัมภาษณ์แบบสนทนากลุม่ (Focus Group Interviews) กับพนักงาน
ระดับหัวหน้ างาน และระดับปฏิบตั ิการด้ านอื่นๆ ในบริ บทของผู้รับสารและได้ รับผลกระทบต่อการ
สื่อสารภายในองค์กรทังหมด
้
3.1.1 วิธีการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่ าง
ผู้วิจยั ทําการเฉลี่ยจํานวนกลุม่ ตัวอย่างจากจํานวนของแต่ละแผนก เพื่อความแม่นยําของ
การวิเ คราะห์ ผลการสัมภาษณ์ โดยเลือกสัมภาษณ์ พ นักงานระดับผู้จัดการ หัวหน้ า งาน และ
พนักงานระดับปฏิบตั ิการ ที่มีสว่ นเกี่ยวข้ องกับการสื่อสารภายในโดยตรง แบ่งตามสัดส่วนจํานวน
พนักงานในแต่ละแผนก กลุม่ ที่ 1 ซึง่ มีอายุอยู่ในกลุม่ Gen Y คือ ผู้ที่เกิดในช่วง พ.ศ. 2523-2537
(ค.ศ. 1980-1994) ประกอบด้ วย
1) แผนก Marketing จํานวน 3 ท่าน คือ น.ส.วัลทิพย์ เตเสถียรวงศ์ ตําแหน่ง
Marketing Supervisor อายุงาน 2 ปี 4 เดือน น.ส.นิศาชล ธนภัทรไกรพร ตําแหน่ง Senior
Creative
Supervisor อายุงาน 2 ปี 1 เดือน และ น.ส.อัฉราภรณ์ อินทรพรหม ตําแหน่ง
Marketing Supervisor อายุงาน 5 ปี 1 เดือน
2) แผนก Operation Support จํานวน 1 ท่าน คือ นายบัณฑร เสาวรรณ ตําแหน่ง
Operation Support Manager อายุงาน 3 ปี 3 เดือน
3) แผนก Accounting จํ า นวน 1 ท่ า น คื อ น.ส.กาญจนา ปล้ อ งพัน ธ์ ตํ า แหน่ ง
Accounting Supervisor อายุงาน 4 ปี 2 เดือน
4) แผนก Finance จํานวน 1 ท่าน คือ น.ส.พราวรรณ์ ทองสุข ตําแหน่ง Finance
Officer อายุงาน 2 ปี 8 เดือน
5) แผนก Executive Office จํ านวน 1 ท่าน คือ น.ส.ลลิตา เหรี ยญชัยเจริ ญ
ตําแหน่ง Secretary to Managing Director อายุงาน 2 ปี 1 เดือน
6) แผนก Purchase จํ า นวน 1 ท่ า น คื อ น.ส.วิ ร าศิ นี เล้ าอรุ ณ ตํ า แหน่ ง
Purchasing Supervisor อายุงาน 4 ปี 7 เดือน
7) แผนก Sales และ Sales Co-ordinate จํานวน 3 ท่าน คือ น.ส.หนึ่งฤทัย อุทิศ
ตําแหน่ง Senior Supervisor (Group Account Manager) อายุงาน 1 ปี 5 เดือน น.ส.สุภาพร

40
สาระบุตร ตําแหน่ง Sales Supervisor (Account Manager) อายุงาน 3 ปี 6 เดือน และ น.ส.สิริ
รัตน์ ไชยพันธ์ ตําแหน่ง Sales Officer (Account Executive) อายุงาน 4 ปี 5 เดือน
8) แผนก Graphic จํ านวน 1 ท่ าน คือ นายเศรษฐ์ ไวยมาตร ตําแหน่ง Gaphic
Design Supervisor อายุงาน 9 ปี
9) แผนก Human Resources จํานวน 1 ท่าน คือ น.ส.วาสนา สุขพุ่ม ตําแหน่ง
Employee Relation Officer อายุงาน 2 ปี
10) แผนก IT จํานวน 1 ท่าน คือ นายประจักษ์ หล้ ากํ่า ตําแหน่ง IT Officer อายุ
งาน 3 ปี 4 เดือน
11) แผนก Static Media จํานวน 10 ท่าน คือ น.ส.จีราภรณ์ แสงศุภกร ตําแหน่ง
Admin Static Media Supervisor อายุงาน 5 ปี 3 เดือน น.ส.อุมาพร แสงเพ็ชร ตําแหน่ง Admin
Static Media Project Supervisor อายุงาน 3 ปี 3 เดือน น.ส.อังคณา ประทุมสุวรรณ ตําแหน่ง
Co-ordinator อายุงาน 2 ปี 11 เดือน น.ส.ธนิดา วงค์ษาณัท ตําแหน่ง Co-ordinator อายุงาน 2 ปี
9 เดือน น.ส.เนตรชนก ร่ างดี ตําแหน่ง Co-ordinator อายุงาน 2 ปี 4 เดือน น.ส.ภัทรสุดา พันธ์
เมธาฤทธิ์ ตําแหน่ง Co-ordinator อายุงาน 1 ปี 9 เดือน นายอธิราช จําปา ตําแหน่ง Maintenance
Supervisor ordinator อายุงาน 3 ปี 5 เดือน นายชิตนนท์ เจริ ญวารี ตําแหน่ง Graphic Designer
Supervisor อายุงาน 5 ปี 4 เดือน นายกฤษติพงษ์ คําหารพล ตําแหน่ง Graphic Designer อายุ
งาน 2 ปี 5 เดือน และ นายอนุชา คงเพชรศักดิ์ ตําแหน่ง Inspector Supervisor อายุงาน 2 ปี 4
เดือน
12) แผนก Bus Media จํานวน 10 ท่าน คือ น.ส.ธัณย์สิตา ทาระพันธ์ ตําแหน่ง
Bus Media Manager (Acting) อายุงาน 8 ปี 3 เดือน น.ส.จีรพา คล่องใจ ตําแหน่ง Transit
Planning Supervisor อายุงาน 4 ปี 8 เดือน น.ส.มนต์สินี พัฒนชัยพงศธร ตําแหน่ง Transit
Planning Officer อายุงาน 4 ปี นายวัชรา แย้ มโอฐ ตําแหน่ง Operation Supervisor อายุงาน 5 ปี
8 เดือน น.ส.กรนิภา อําพนไพบูลย์ ตําแหน่ง Quality Control Officer (Cleaning) อายุงาน 5 ปี
นายสถาพร มากมูล ตําแหน่ง Quality Control Supervisor อายุงาน 11 ปี 2 เดือน นายคฑา
โลหะจินดา ตําแหน่ง Quality Control Officer อายุงาน 2 ปี 8 เดือน นายเกรี ยงไกร งามดี
ตําแหน่ง Quality Control Officer อายุงาน 2 ปี นายจตุรงค์ นามจุมจัง ตําแหน่ง Graphic Design
Supervisor อายุงาน 5 ปี 4 เดือน และ นายพัฒนา ศรี ขนั ซ้ าย ตําแหน่ง Quality Control Officer
อายุงาน 4 ปี 2 เดือน
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13) แผนก Digital Media จํานวน 10 ท่าน คือ นายธนัชพงศ์ พรวรพิพฒ
ั น์
ตําแหน่ง After Sale Service Senior Supervisor อายุงาน 4 ปี 6 เดือน นายณัฐพงษ์ เกียรติเฉลิม
พร ตําแหน่ง Maintenance Center Supervisor อายุงาน 4 ปี นายศิริวฒ
ั น์ สวัสดิ์สนั ติสขุ
้ ตําแหน่ง Graphic
ตําแหน่ง Data Center Supervisor อายุงาน 3 ปี 2 เดือน นายสุรศักดิ์ ยังดี
Designer ตําแหน่งงาน 3 ปี 4 เดือน นายธงชัย พิมดิษ ตําแหน่ง Maintenance Supervisor อายุ
งาน 4 ปี 7 เดือน น.ส.ศิริพา แดงนวล ตําแหน่ง Media Co-ordinator Supervisor อายุงาน 2 ปี 3
เดือน น.ส.กฤษณา อรัญญไพโรจน์ ตําแหน่ง Administrator Supervisor อายุงาน 3 ปี 9 เดือน
น.ส.นภัสวรรณ ประทุมสูตร ตําแหน่ง Media Co-ordinator Officer อายุงาน 4 ปี 1 เดือน น.ส.
อรุณวดี พงษ์ วนั ตําแหน่ง Media Co-ordinator Officer อายุงาน 5 ปี 4 เดือน และ น.ส.สโรชา
สุขทอง ตําแหน่ง Graphic Designer อายุงาน 3 ปี 1 เดือน

3.2 วิธีการเก็บรวบรวมข้ อมูล
การศึกษาวิจัยครั ง้ นี ้ ผู้วิจัยทํ าการเก็ บรวบรวมข้ อมูลโดยจํ าแนกข้ อมูลตามแหล่งที่ มา
สามารถแบ่งได้ 2 ประเภท คือ
3.2.1 ข้ อมูลปฐมภูมิ (Primary Source)
เป็ นข้ อมูลที่เก็บรวบรวมขึ ้นใหม่จากแหล่งกําหนดของข้ อมูลโดยตรง จากวิธีการสัมภาษณ์
แบบเจาะลึก (In-Depth Interview) กับผู้บริ ห ารระดับสูง และการสัมภาษณ์ แ บบสนทนากลุ่ม
(Focus Group Interviews) กับพนักงานระดับหัวหน้ างาน และระดับปฏิบตั ิการด้ านอื่นๆ ทังนี
้ ้การ
สัมภาษณ์ ดังกล่าวเพื่ อให้ ท ราบถึงข้ อเท็ จจริ งของแนวคิดการสื่อสารภายบริ ษัท ฯ และแนวคิด
เกี่ยวกับการสร้ างความผูกพันของพนักงาน โดยหาข้ อมูลที่เกี่ยวกับกิจกรรมและรูปแบบการสื่อสาร
ภายในบริ ษัทฯ ให้ กับพนักงานรั บทราบเกี่ ยวกับเป้าหมายของการสื่อสาร พร้ อมทัง้ ตรวจสอบ
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการสื่อสารภายในบริ ษัทฯ เพื่อสร้ างความผูกพันของพนักงานต่อ
บริ ษั ท ฯ ผู้ศึก ษาวิจัย พยายามเก็ บ รวบรวมข้ อมูล เพื่ อให้ ไ ด้ ข้อมูลครบถ้ ว นตามวัถ ตุป ระสงค์ ที่
ต้ องการศึกษาวิจยั โดยใช้ เครื่ องบันทึกภาพและเสียงเก็บบรรยากาศ และคําสัมภาษณ์ไว้ ทบทวน
ในชันวิ
้ เคราะห์ข้อมูล
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3.2.2 ข้ อมูลทุตยิ ภูมิ (Secondary Source)
ผู้ศกึ ษาวิจยั ได้ รวบรวมเอกสารได้ แก่
1) เอกสารภายในบริ ษัทฯ ซึ่งเป็ นเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการสื่อสารภายใน
บริ ษัทฯ กิจกรรมและรู ปแบบการสื่อสาร เครื่ องมือการสื่อสารที่ใช้ ภายในบริ ษัทฯ เพื่อสื่อสารให้ กบั
พนักงานของบริ ษัทฯ เกิดความรับรู้ เข้ าใจ มีทศั นคติที่ดีต่อบริ ษัทฯ และก่อให้ เกิดความผูกพันต่อ
องค์กร
2) เอกสารเป็ นแหล่งข้ อมูล ประเภทเอกสารประกอบงานวิจัยที่เกี่ยวข้ องกับการ
สื่อสารภายในองค์กรเพื่อสร้ างความผูกพันต่อองค์กร ได้ แก่ วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ รายงานการ
วิจยั สิง่ พิมพ์ของสถาบัน และบทความต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง

3.3 เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
ในการศึกษาวิจยั ครัง้ นี ้ ผู้ศกึ ษาวิจยั ได้ เก็บรวบรวมข้ อมูลจากบุคคลที่เกี่ยวข้ องด้ วยเทคนิค
การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth Interview) และการสัมภาษณ์แบบสนทนากลุ่ม (Focus
Group Interviews) ซึง่ ใช้ คําถามแบบมีโครงสร้ าง (Structure Interview) เป็ นเครื่ องมือ โดยทํา
รายการประเด็นที่ จะสัมภาษณ์ เป็ นคําถามแบบปลายเปิ ดไว้ ทัง้ หมด พร้ อมทัง้ รายการสําหรั บ
ซักถามสําหรับ แต่ละหัวข้ อ (ในกรณีคําถามติดพัน) ซึ่งผู้ตอบสามารถตอบได้ อย่างอิสระ โดย
ผู้วิจยั ได้ ใช้ เครื่ องบันทึกภาพและเสียงบันทึกบทสัมภาษณ์ เพื่อนําข้ อมูลที่ได้ มาถอดบทสัมภาษณ์
ก่อนนําข้ อมูลไปวิเคราะห์
คําถามสําหรับวิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth Interview) กับผู้บริหารระดับสูง
1) ท่านคิดว่า ปั จจุบนั การสื่อสารขององค์กรของบริ ษัทฯ มีลกั ษณะเป็ นอย่างไร
(1) การสื่อสารแบบนลงล่าง คือ การสื่อสารแบบผู้บริ หารสัง่ การลงมาเพียงอย่างเดียว
เช่น คําสัง่ ประกาศ การจัดประชุม
(2) การสื่อสารแบบล่างขึ ้นบน คือการสื่อสารจากพนักงานระดับล่างถึงผู้บริ หาร เช่น
การจัดทํารายงานผลการขาย รายงานชีแ้ จงผลต่างๆ ถึงผู้บริ หาร หรื อ ช่องทางการสื่อสารผ่าน
โซเชี่ยลมีเดีย
(3) การสื่ อ สารแบบแนวนอน คื อ การสื่ อ สารของพนัก งานในระดับ เดี ย วกัน เช่ น
โทรศัพท์ตงโต๊
ั ้ ะ โทรศัพท์มือถือ อีเมล
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2) ท่านใช้ ช่องทางใดในการสื่อสารมากที่สดุ เพราะอะไร และช่องทางที่ท่านเห็นว่า ทําให้
เกิ ด ช่ อ งว่ า ง ในการสื่ อ สารภายในองค์ ก ร 1) อี เ มล 2) ไลน์ 3) เฟซบุ๊ ก 4) โทรศั พ ท์ มื อ ถื อ
5) โทรศัพท์ตงโต๊
ั ้ ะ 6) เพื่อนร่วมงาน หรื อ หัวหน้ างาน 7) บอร์ ดข่าวสาร 8) การจัดประชุม
3) ท่านคิดว่า ช่องทางการสื่อสาร หรื อปั จจัยการสื่อสารใด ที่ทําให้ ท่านรักและผูกพัน และ
อยากทํางานอยูใ่ นองค์กรนี ้ ท่านภูมิใจหรื อไม่ อย่างไร สิง่ ใดที่จะทําให้ ท่านยังอยูท่ ี่องค์กร
(1) บริ ษั ท ฯ มี ก ารกํ า หนดนโยบายด้ า นการสื่ อ สารภายในบริ ษั ท ฯ เพื่ อ ส่ง เสริ ม ให้
พนักงานรู้สกึ ผูกพันกับบริษัทฯ หรื อไม่ อย่างไร
(2) บริ ษัทฯ มีการเตรี ยมการเปลี่ยนแปลงในมิติด้านการสื่อสารที่ เป็ นกิ จกรรมและ
รู ปแบบการสื่อสารกับพนักงานของบริ ษัทฯ เพื่อสร้ างความรู้ สึกผูกพันต่อองค์ กรของพนักงาน
หรื อไม่ อย่างไร
(3) การสื่อสารภายในบริ ษัทฯ มีลกั ษณะของเนื ้อหาหรื อข้ อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการ
การสร้ างความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานอย่างไรบ้ าง เป็ นรูปแบบการสื่อสารแบบเป็ นทางการ
หรื อแบบไม่เป็ นทางการ
(4) บริ ษัทฯ มีการเลือกกิจกรรมและรู ปแบบของการสื่อสารแบบใดกับพนักงานภายใน
บริ ษั ท ฯเพื่ อ สื่ อ สารถึ ง การมี ตัว ตนของพนัก งานในบริ ษั ท ฯ (ทัง้ แบบวัจ นภาษาหรื อ Verbal
Communication และแบบอวัจนภาษา Nonverbal Communication)
(5) ทิศทางของกิจกรรมและรู ปแบบของการสื่อสารที่ใช้ ในการสื่อสารเพื่อสร้ างการมี
ส่วนร่วม และสร้ างความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน มีลกั ษณะเป็ นอย่างไรบ้ าง (ในลักษณะจาก
บนลงล่าง หรื อจากล่างขึ ้นบน หรื อแบบแนวนอน)
(6) ท่านคิดว่าบุคคลใดที่มีอิทธิพลในการสื่อสารภายในบริ ษัทฯ ซึง่ มีบทบาทสําคัญใน
การสื่อสารเพื่อบริ หารจัดการงานด้ านต่างๆ และในการสื่อสารนันสามารถชั
้
กจูงพนักงานได้ อย่างไร้
เงื่อนไข
(7) บริ ษัทฯ มีแนวทางกลยุทธ์ และการดําเนินการสื่อสารเพื่อสร้ างการมีส่วนร่ วม และ
สร้ างความผูกพันให้ พนักงานอย่างไร เพื่อให้ เกิดประสิทธิภาพในการสื่อสารกับพนักงานของบริ ษัท
ฯ
(8) ท่านคิดว่าปั จจัยใดที่เป็ นอุปสรรคและปั ญหาต่อการสื่อสารเพื่อสร้ างการมีสว่ นร่วม
และสร้ างความผูกพันให้ พนักงาน
(9) บริษัทฯ มีการประเมินผลการสื่อสารเพื่อสร้ างการมีสว่ นร่วม และสร้ างความผูกพัน
ให้ พนักงานหรื อไม่ อย่างไร
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4) ปั จจัยใดที่ทําให้ ท่านยังอยากอยูใ่ นองค์กรนี ้มากที่สดุ เพราะอะไร
(1) ปั จจัยด้ านวัฒนธรรมองค์กร เช่น วิถีปฏิบตั ขิ องบริษัทฯ กิจกรรมต่างๆ
(2) ปั จจัยด้ านค่านิยม เช่น ระบบงาน กฎการแต่งกายของพนักงาน
(3) ปั จจัยด้ านผู้บริ หาร คือ ผู้บริหารของบริษัทฯ
(4) ปั จจัยด้ านผลตอบแทน เช่น เงินเดือน สวัสดิการ
(5) ปั จจัยด้ านบรรยากาศการทํางาน เช่น สภาพแวดล้ อมต่างๆ
คําถามสําหรับการสัมภาษณ์แบบสนทนากลุม่ (Focus Group Interviews) กับพนักงาน
ระดับหัวหน้ างาน และระดับปฏิบตั กิ ารด้ านอื่นๆ
1) ท่านคิดว่า ปั จจุบนั การสื่อสารขององค์กรของบริษัทฯ มีลกั ษณะเป็ นอย่างไร
(1) การสื่อสารแบบนลงล่าง คือ การสื่อสารแบบผู้บริ หารสัง่ การลงมาเพียงอย่างเดียว
เช่น คําสัง่ ประกาศ การจัดประชุม
(2) การสื่อสารแบบล่างขึ ้นบน คือการสื่อสารจากพนักงานระดับล่างถึงผู้บริ หาร เช่น
การจัดทํารายงานผลการขาย รายงานชีแ้ จงผลต่างๆ ถึงผู้บริ หาร หรื อ ช่องทางการสื่อสารผ่าน
โซเชี่ยลมีเดีย
(3) การสื่ อ สารแบบแนวนอน คื อ การสื่ อ สารของพนัก งานในระดับ เดี ย วกัน เช่ น
โทรศัพท์ตงโต๊
ั ้ ะ โทรศัพท์มือถือ อีเมล
2) ท่านใช้ ช่องทางใดในการสื่อสารมากที่สดุ เพราะอะไร และช่องทางที่ท่านเห็นว่า ทําให้
เกิดช่องว่าง ในการสื่อสารภายในองค์กร
(1) อีเมล
(2) ไลน์
(3) เฟซบุ๊ก
(4) โทรศัพท์มือถือ
(5) โทรศัพท์ตงโต๊
ั้ ะ
(6) เพื่อนร่วมงาน หรื อ หัวหน้ างาน
(7) บอร์ ดข่าวสาร
(8) การจัดประชุม
3) ท่านคิดว่า ช่องทางการสื่อสาร หรื อปั จจัยการสื่อสารใด ที่ทําให้ ท่านรักและผูกพัน และ
อยากทํางานอยูใ่ นองค์กรนี ้ ท่านภูมิใจหรื อไม่ อย่างไร สิง่ ใดที่จะทําให้ ท่านยังอยูท่ ี่องค์กร
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(1) ท่านรั บทราบข้ อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับความเคลื่อนไหว หรื อนโยบาย ข่าวสารที่
เกี่ยวกับบริษัทฯ ผ่านกิจกรรมและรูปแบบของการสื่อสารภายในบริษัทฯ ได้ อย่างไร
(2) บุคคลหรื อหน่วยงานใดที่เป็ นผู้ถ่ายทอดข้ อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับความเคลื่อนไหว
หรื อนโยบาย ข่าวสารเกี่ยวกับบริ ษัทฯ ที่ส่งเสริ มการมีส่วนร่ วมและสร้ างความผูกพันให้ พนักงาน
ผ่านกิ จกรรมและรู ปแบบของการสื่อสารภายในบริ ษัทฯ ให้ กับท่าน และมีรูปแบบลักษณะการ
สื่อสารอย่างไรบ้ าง (การสื่อสารแบบเป็ นทางการ หรื อไม่เป็ นทางการ)
(3) ข้ อมูลข่าวสารที่ท่านได้ รับทราบเกี่ ยวกับความเคลื่อนไหว หรื อนโยบาย ข่าวสาร
เกี่ ยวกับบริ ษัทฯ ที่ ส่งเสริ มการมี ส่วนร่ วมและสร้ างความผูกพันให้ พนักงาน ผ่านกิ จกรรมและ
รูปแบบของการสื่อสารภายในบริ ษัทฯ มีลกั ษณะแบบวัจนภาษา (Verbal Communication) หรื อ
แบบอวัจนภาษา (Nonverbal Communication) มากที่สดุ
(4) ทิ ศ ทางของการสื่ อ สารในเรื่ อ งข้ อ มูล ข่ า วสารที่ เ กี่ ย วกับ ความเคลื่ อ นไหว หรื อ
นโยบาย ข่าวสารเกี่ยวกับบริ ษัทฯ ที่ส่งเสริ มการมีส่วนร่ วมและสร้ างความผูกพันให้ พนักงาน มี
ทิศทางจากบนลงล่าง จากล่างขึ ้นบน แบบแนวนอน
(5) ท่านคิดว่าบุคคลใดมีอิทธิพลต่อการสื่อสารกับพนักงานในระดับหัวหน้ างาน และ
ระดับปฏิบัติการ ในเรื่ องที่ เกี่ ยวกับความเคลื่อนไหว หรื อนโยบาย ข่าวสารเกี่ ยวกับบริ ษัทฯ ที่
ส่งเสริมการมีสว่ นร่วมและสร้ างความผูกพันให้ พนักงาน
(6) ท่ า นคิ ด ว่ า ปั จจั ย ใดที่ เ ป็ นอุ ป สรรคและปั ญหาต่ อ การสื่ อ สารเกี่ ย วกั บ ความ
เคลื่อนไหว หรื อนโยบาย ข่าวสารเกี่ยวกับบริษัทฯ ที่สง่ เสริมการมีสว่ นร่วมและสร้ างความผูกพันให้
พนักงาน
(7) บริ ษั ท ฯ มี ก ารประเมิ น ผลการสื่ อ สารในเรื่ อ งที่ เ กี่ ย วกับ ความเคลื่ อ นไหว หรื อ
นโยบาย ข่าวสารเกี่ยวกับบริ ษัทฯ ที่สง่ เสริ มการมีสว่ นร่วมและสร้ างความผูกพันให้ พนักงานหรื อไม่
อย่างไร
(8) ท่านคิดว่าการสื่อสารผ่านช่องทางใด ที่เข้ าถึงพนักงานและสามารถจูงใจพนักงาน
ได้ ดีที่สดุ
(9) ท่านคิดว่า พนักงานในบริ ษัทฯ จะใช้ วิธีการใดที่จะแสดงออก เพื่อสื่อถึงความรู้ สึก
ผูกพันต่อองค์กร
4) ท่านคาดหวังรู ปแบบของการสื่อสารในองค์กรเป็ นอย่างไร ท่านคิดว่าการสื่อสารแบบ
ใดที่จะทําให้ เกิดผลสําเร็ จตามที่ผ้ สู ื่อสารคาดหวังไว้
5) ปั จจัยใดที่ทําให้ ท่านยังอยากอยูใ่ นองค์กรนี ้มากที่สดุ เพราะอะไร
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(1) ปั จจัยด้ านวัฒนธรรมองค์กร เช่น วิถีปฏิบตั ขิ องบริ ษัทฯ กิจกรรมต่างๆ
(2) ปั จจัยด้ านค่านิยม เช่น ระบบงาน กฎการแต่งกายของพนักงาน
(3) ปั จจัยด้ านผู้บริ หาร คือ ผู้บริหารของบริ ษัทฯ
(4) ปั จจัยด้ านผลตอบแทน เช่น เงินเดือน สวัสดิการ
(5) ปั จจัยด้ านบรรยากาศการทํางาน เช่น สภาพแวดล้ อมต่างๆ

3.4 ระยะเวลาในการศึกษาและเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผู้ศกึ ษาวิจยั ใช้ เวลาในการเก็บรวบรวมข้ อมูลจากบุคคลที่เกี่ยวข้ องด้ วยการสัมภาษณ์แบบ
เจาะลึก (In-Depth Interview) และการสัมภาษณ์แบบสนทนากลุม่ (Focus Group Interviews)
ระยะเวลาประมาณ 4 เดือน โดยทําการนัดหมายวันและเวลาที่แน่นอนสําหรับการสัมภาษณ์นี ้ ซึง่
การสัมภาษณ์ดงั กล่าวได้ ใช้ เครื่ องบันทึกภาพและเสียงขณะสัมภาษณ์ไว้ อย่างเปิ ดเผย

3.5 การตรวจสอบความเที่ยงตรง และความน่ าเชื่อถือของเครื่ องมือ
การวิจยั ครัง้ นี ้ ได้ แบ่งเครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั ออกเป็ น 2 ชุด ได้ แก่ แบบสัมภาษณ์สําหรับ
กลุม่ ตัวอย่างที่เป็ นผู้บริหาร และแบบสัมภาษณ์สําหรับกลุม่ ตัวอย่างที่เป็ นพนักงาน โดยเครื่ องมือที่
ออกแบบขึ ้นในการศึกษาวิจัยนีไ้ ด้ รับการตรวจสอบความถูกต้ อง (Validity) และความเที่ยงตรง
(Reliability) โดยผู้วิจัยได้ แนวคําถามสําหรับการสัมภาษณ์ ให้ อาจารย์ ที่ปรึ กษาผู้ทรงคุณวุฒิได้
พิจารณาความถูกต้ อง ด้ านโครงสร้ าง เนือ้ หา และภาษา (Content Validity) เพื่อให้ มีความ
สมบูรณ์ สามารถนํามาวิเคราะห์ กับเรื่ องที่ต้องการศึกษา แล้ วจึงนํามาปรับปรุ งให้ เหมาะสม มี
ความถูกต้ อง ก่อนนําไปเก็บข้ อมูลสัมภาษณ์ นอกจากนี ้ ผู้วิจยั ยังได้ สวมบทบาทของสมาชิกแบบ
เต็มตัว (Complete Membership) (Adler & Adler, 1987 อ้ างถึงใน นิศา ชูโต, 2551, น. 99) โดย
การเข้ าไปมี ส่วนร่ วมกับการเปลี่ยนแปลงของบริ ษัทฯ เนื่องจากผู้วิจยั เป็ นพนักงานของบริ ษัทฯ จึง
มีประสบการณ์ตรง และมีความรู้สกึ ร่วมกับกลุม่ ประชากรตัวอย่าง ทําให้ ได้ ข้อมูลที่ลกึ ซึ ้งและรับรู้
ความหมายต่างๆ จากปฏิสมั พันธ์ อันเป็ นประสบการณ์ ตรงของตนเองกับบุคคลต่างๆ ในกลุ่ม
ตัวอย่างในงานวิจยั โดยทําให้ หาความเชื่อมัน่ ของแนวคําถามที่เหมาะสมกับการสัมภาษณ์ แบบ
เจาะลึกเพื่อให้ ได้ รับข้ อมูลเชิงลึก โดยแนวคําถามสัมภาษณ์ จะมีความชัดเจนที่ประเด็นคําถาม
และความเหมาะสมของภาษาที่ใช้ ให้ มีความเหมาะสมกับการใช้ เก็บข้ อมูลสัมภาษณ์จริ ง
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3.6 การวิเคราะห์ ข้อมูล
ในการศึกษาวิจยั นี ้ ผู้วิจยั ได้ นํารายละเอียดข้ อมูล ทังที
้ ่ได้ รับจากการค้ นคว้ าจากเอกสาร
และข้ อมูลจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth Interview) จากผู้บริ หารของบริ ษัทฯ และ
การสัมภาษณ์แบบสนทนากลุม่ (Focus Group Interviews) กับพนักงานระดับหัวหน้ างาน และ
ระดับปฏิบตั ิการของบริ ษัทฯ ที่ได้ มาเปรี ยบเทียบกับผลการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้ อง
โดยวิ เ คราะห์ จ ากนโยบายและแนวทางทางการสื่ อ สาร กิ จ กรรมรู ป แบบการสื่อ สาร และการ
ประเมินผลการสื่อสารของบริ ษัท แพลน บี มีเดีย จํากัด (มหาชน)
การนํ า เสนอข้ อ มูล ใช้ ก ารวิ เ คราะห์ บ รรยายเชิ ง พรรณา (Descriptive) โดยเรี ย งตาม
ั ้ ทังนี
้ ้เพื่อแสดงให้ เห็นถึงการกําหนด
วัตถุประสงค์การศึกษาวิจยั ที่กําหนดไว้ เป็ น 2 ส่วนดังที่ตงไว้
นโยบายและการประเมินผลการดําเนินการสื่อสารภายในบริ ษัทฯ เพื่อสร้ างการมีส่วมร่ วมและ
สร้ างความผูกพันของพนักงาน และรู ปแบบการสื่อสารภายในองค์กรระหว่างผู้บริ หารระดับสูงกับ
พนักงานของบริ ษัทฯ รวมถึงความสําเร็ จของการสื่อสารเพื่อสร้ างวัฒนธรรมองค์กรของบริ ษัท แพ
ลน บี มีเดีย จํากัด (มหาชน)

บทที่ 4
ผลการวิจยั
การศึกษาวิจัยเรื่ อง “การสื่อสารองค์กรเพื่อสร้ างความผูกพันของพนักงาน กรณี ศึกษา
บริ ษั ท แพลน บี มี เดีย จํ ากัด (มหาชน)” ซึ่ง บทนี ้ ผู้วิจัยขอได้ นํา เสนอผลการวิ จัยเชิง คุณภาพ
(Qualitative Research) จาก การสัมภาษณ์ทงผู
ั ้ ้ บริ หารระดับสูง และตัวแทนพนักงานบริ ษัท แพ
ลน บี มีเดีย จํากัด (มหาชน) จํานวน ตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั ดังนี ้
4.1 รูปแบบการสื่อสารองค์กรของ บริษัท แพลน บี มีเดีย จํากัด (มหาชน) เพื่อสร้ างความ
ผูกพันกับพนักงาน
4.2 ปั จจัยการสื่อสารองค์ กรที่สร้ างความผูกพันปั จจัยการสื่อสารองค์ กรที่ สร้ างความ
ผูกพันใน บริ ษัท แพลน บี มีเดีย จํากัด (มหาชน)

4.1 รู ปแบบการสื่อสารองค์ กรของ บริ ษัท แพลน บี มีเดีย จํากัด (มหาชน) เพื่อ
สร้ างความผูกพันกับพนักงาน
บริ ษัท แพลน บี มีเดีย จํากัด (มหาชน) เป็ นองค์กรสมัยใหม่ที่ประกอบธุรกิจทางด้ านสื่อ
โฆษณา และมีพนักงานจํานวน 334 คน และจากการสัมภาษณ์เชิงลึกกับ คุณพาขวัญ วงศ์พลทวี
ผู้อํานวยการสายงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ คุณนาฎอัสสนา สีมารุ่ งเรื อง ผู้จัดการฝ่ ายการเงิน และ
รั ก ษาการผู้จัด การฝ่ ายทรั พ ยากรบุค คล และคุณ เรื อ งสิ ริ สถิ ร ะกุล ผู้จัด การฝ่ ายการสื่ อ สาร
การตลาดและภาพลักษณ์องค์กร จํานวน 3 พบว่า ลักษณะการสื่อสารองค์กร ของ บริ ษัท แพลน บี
ั้
3 รู ปแบบ ได้ แก่ 1) การสื่อสารแบบบนลงล่าง กล่าวคือ บริ ษัท
มีเดีย จํากัด (มหาชน) มีทงหมด
แพลน บี มีเดีย จํากัด (มหาชน) มีการสื่อสารแบบบนลงล่างที่เห็นได้ ชดั คือ การสื่อสารทางเดียว
ที่มาจากผู้บริ หาร หรื อผู้บงั คับบัญชาเท่านัน้ เช่น การประชุมปฐมนิเทศน์พนักงานใหม่ ในทุกๆ 3
เดื อน ที่ ให้ ผ้ ูบริ ห าร เข้ า พบพนัก งานที่ เ ริ่ ม งานกับองค์ ก ร เพื่ อ ถ่ า ยทอดถึ ง วิสัย ทัศ น์ นโยบาย
วัฒนธรรมองค์กร และทิศทางการทํางานของบริ ษัท รวมถึงการส่งข้ อความอวยพรวันเกิดให้ กับ
พนั ก งาน โดยการสื่ อ สารแบบบนลงล่ า งหรื อ Top down นี ม้ ี ใ นรู ป แบบที่ ทั ง้ เป็ นทางการ
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และไม่เป็ นทางการ ซึง่ จะช่วยให้ พนักงานเกิดความภาคภูมิใจในองค์กร รู้สกึ ผูกพันต่อองค์กร และ
พร้ อมที่ จ ะปฏิ บัติ ต ามนโยบายขององค์ ก ร นอกจากนี ้ ยัง มี ก ารใช้ อี เ มล ภายใต้ ชื่ อ อี เ มล
@planbmedia.co.th เช่น การสื่อสารของผู้บริหารหรื อผู้บงั คับบัญชา ผ่านทางอีเมล โดยเป็ นคําสัง่
ในเรื่ องการทํางาน หรื อ การขอความร่ วมมือต่างๆ ผ่านช่องทาง อีเมลภายในบริ ษัทฯ ภายใต้ ชื่อ
อีเมล @planbmedia.co.th และมีการใช้ โทรศัพท์ เช่น การที่ผ้ บู ริ หารหรื อผู้บงั คับบัญชา สื่อสารกับ
พนักงานโดยใช้ ช่องทางการโทรศัพท์ ทัง้ นี ้ หมายรวมถึงโทรศัพท์ ภายในบริ ษัทฯ และโทรศัพท์
ส่วนตัว 2) การสื่อสารแบบล่างขึ ้นบน โดยการสื่อสารของ บริ ษัท แพลน บี มีเดีย จํากัด (มหาชน)
ที่สะท้ อนถึงรู ปแบบการสื่อสารแบบล่างขึน้ บน ได้ แก่ การประชุม เช่น การประชุมผู้จัดการทุก
สัปดาห์ เพื่อนํ าเสนอความคืบหน้ าด้ านกลยุทธ์ และทิศทางการทํ างานของแต่ละแผนก เพื่อให้
สอดคล้ องกับทิศทางของบริ ษัท โดยการประชุมนี ้ จะมีรายละเอียดคือ แต่ละแผนกจะมานําเสนอ
ความเคลื่อนไหวของปั ญหา หรื อ การทํางานต่างๆ ที่เคยนําเสนอผู้บริ หาร และเป็ นการประชุมด้ าน
ความเสี่ยงของแผนกในทุกๆ ไตรมาส รวมถึง การสื่อสารที่พนักงานสื่อสารไปถึงผู้บริ หาร หรื อ
ผู้บังคับบัญชา โดยเลือกใช้ ช่องทาง เช่น อีเมล ไลน์ กลุ่ม หรื อโทรศัพท์ ทัง้ ภายในบริ ษัทฯ และ
โทรศัพท์สว่ นตัว ทังนี
้ ้ โดยส่วนใหญ่เป็ นไปเพื่อรายงานผลการทํางาน หรื อตอบคําถามของผู้บริ หาร
หรื อผู้บงั คับบัญชาเท่านัน้ และ 3) การสื่อสารแบบแนวนอน ซึง่ ทางบริ ษัท แพลน บี มีเดีย จํากัด มี
การสื่อสารในรู ปแบบแนวนอนที่เด่นชัด ได้ แก่ การสื่อสารระหว่างพนักงานด้ วยกัน เป็ นการสื่อสาร
เพื่อประสานงาน หรื อเป็ นการพูดคุยอย่างไม่เป็ นทางการ สามารถเป็ นไปได้ ในแนวทางสันทนาการ
กับกิ จกรรมต่างๆ ของบริ ษัท ฯได้ อีก ด้ ว ย โดยในแต่ละลักษณะการสื่อสารนัน้ แบ่งแยกไปตาม
ลักษณะของการทํ างาน และระดับของพนักงาน ทัง้ นี ้ คุณเรื องสิริ สถิ ระกุล ผู้จัดการฝ่ ายการ
สื่อสารการตลาดและภาพลักษณ์องค์กร ได้ ให้ ความเห็นเพิ่มเติมมาอีกว่า ช่องทางการสื่อสารที่มี
ในปั จจุบนั ยังขาดโครงสร้ างการสื่อสารที่ดี ผู้บริ หารต้ องการสื่อสารกับพนักงานในแง่ของทิศทาง
กลยุทธ์ หรื อค่านิยมต่างๆ ของบริ ษัทฯ แต่การสื่อสารนี ้ ยังขาดคนแปลสารที่ดี จึงทําให้ การสื่อสาร
ขาดตอน พนักงานระดับล่างไม่สามารถเข้ าใจความหมายที่แท้ จริ งของผู้บริ หาร และไม่สามารถ
นําไปปฏิบตั ใิ ห้ บรรลุกบั เป้าหมายของบริ ษัทฯ ได้ แต่ทงนี
ั ้ ้ทังนั
้ น้ ช่องทางการสื่อสารต่างๆ ล้ วนเป็ น
ุ เรื องสิริเชื่อว่าจะมี
สัญญาณที่ดีที่แสดงให้ เห็นถึงการพัฒนาของการสื่อสารภายในบริ ษัทฯ ที่คณ
การพัฒนาเติบโตไปในทางที่ดี
กล่าวโดยสรุ ปสามารถจําแนกรูปแบบการสื่อสารองค์กรของ บริ ษัท แพลน บี มีเดีย จํากัด
(มหาชน) เพื่อสร้ างความผูกพันกับพนักงาน จากการสัมภาษณ์ผ้ บู ริ หาร จํานวน 3 ท่าน สามารถ
สรุ ปเป็ นตารางรู ปแบบการสื่อสารองค์กรของ บริ ษัท แพลน บี มีเดีย จํากัด (มหาชน) เพื่อสร้ าง
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ความผูกพันกับพนักงานที่มีมากที่สดุ ดังตารางที่ 4.1 แสดงรู ปแบบการสื่อสารองค์กรของ บริ ษัท
แพลน บี มีเดีย จํากัด (มหาชน) เพื่อสร้ างความผูกพันกับพนักงานที่มีมากที่สดุ
ตารางที่ 4.1 แสดงรู ปแบบการสื่อสารองค์กรของ บริ ษัท แพลน บี มีเดีย จํากัด (มหาชน) เพื่อ
สร้ างความผูกพันกับพนักงานที่มีมากที่สดุ
ความเห็นของผู้ให้ สัมภาษณ์
คุณพาขวัญ วงศ์พลทวี
คุณนาฏอัสสนา สีมารุ่งเรื อง
คุณเรื องสิริ สถิระกุล

แบบบนลงล่ าง
√
√

แบบล่ างขึน้ บน

แบบแนวนอน

√

จากตารางที่ 4.1 พบว่า ความคิดเห็นของผู้ให้ สมั ภาษณ์ ซึง่ เป็ นผู้บริ หารของบริ ษัท แพลน
บี มีเดีย จํากัด (มหาชน) ให้ ความคิดเห็นว่า รู ปแบบการสื่อสารองค์กรของ บริ ษัท แพลน บี มีเดีย
จํากัด (มหาชน) ที่สามารถสร้ างความผูกพันกับพนักงานได้ มากที่สดุ คือ รู ปแบบการสื่อสารแบบ
บนลงล่าง เนื่องเพราะการสื่อสารแบบบนลงล่าง เป็ นรู ปแบบการสื่อสารที่ถ่ายทอดโดยตรงจาก
ผู้บริ หารซึ่งเป็ นผู้นําองค์ กร โดยมีในรู ปแบบที่ ทัง้ เป็ นทางการและไม่เป็ นทางการ ซึ่งจะช่วยให้
พนักงานเกิดความภาคภูมิใจในองค์กร รู้ สึกผูกพันต่อองค์กร และพร้ อมที่จะปฏิบตั ิตามนโยบาย
ขององค์กร
ทังนี
้ ้ แม้ ว่าผู้บริ หารจํานวน 2 ท่านจะให้ ความคิดเห็นว่าการสื่อสารแบบบนลงล่างนันเป็
้ น
รูปแบบการสื่อสารองค์กรของ บริ ษัท แพลน บี มีเดีย จํากัด (มหาชน) ที่สามารถสร้ างความผูกพัน
กับพนักงานได้ มากที่สดุ แต่ทว่าทางคุณเรื องสิริ สถิระกุล เรื องสิริ สถิระกุล ซึ่งเป็ นผู้จดั การฝ่ าย
สื่อสารการตลาด ผู้มีหน้ าที่เกี่ ยวข้ องกับการสื่อสารภายในองค์กร และเป็ นตัวกลางการสื่อสาร
ระหว่างผู้บริ หารและพนักงานทัว่ ไป กลับให้ ความคิดเห็นว่า รู ปแบบการสื่อสารองค์กรของ บริ ษัท
แพลน บี มีเดีย จํากัด (มหาชน) ที่สามารถสร้ างความผูกพันกับพนักงานได้ มากที่สดุ ควรเป็ นการ
สื่อสารแบบแนวนอน เนื่องเพราะว่าช่องทางการสื่อสารที่มีภายในองค์กรในเวลาปั จจุบนั ยังขาด
โครงสร้ างการสื่อสารที่ดี ผู้บริ หารยังคงต้ องการสื่อสารกับพนักงานในแง่ของทิศทางกลยุทธ์ หรื อ
ค่านิยมต่างๆ ของบริษัทฯ อยูเ่ สมอ แต่การสื่อสารนี ้ ยังขาดคนแปลสารที่ดี จึงทําให้ การสื่อสารขาด
ตอน พนักงานระดับล่างไม่สามารถเข้ าใจความหมายที่แท้ จริ งของผู้บริ หาร และไม่สามารถนําไป
ปฏิบตั ใิ ห้ บรรลุกบั เป้าหมายของบริษัทฯ ได้ อย่างมีประสิทธิผลเท่าใดนัก
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นอกจากนี ้แล้ ว จากผลการสัมภาษณ์ตวั แทนพนักงานในแต่ละแผนก ที่ได้ ให้ ความคิดเห็น
เกี่ยวกับรู ปแบบการสื่อสารองค์กรของ บริ ษัท แพลน บี มีเดีย จํากัด (มหาชน) ที่สามารถสร้ าง
ความผูกพันกับพนักงานได้ มากที่สดุ สรุปได้ ดงั ตารางที่ 4.2 ผลการสัมภาษณ์ตวั แทนพนักงานใน
แต่ละแผนก ที่ได้ ให้ ความคิดเห็นเกี่ยวกับรู ปแบบการสื่อสารองค์ กรของ บริ ษัท แพลน บี มีเดีย
จํากัด (มหาชน) ที่สามารถสร้ างความผูกพันกับพนักงานได้ มากที่สดุ
ตารางที่ 4.2 ผลการสัม ภาษณ์ ตัว แทนพนักงานในแต่ละแผนก ที่ ได้ ให้ ความคิดเห็ นเกี่ ยวกับ
รู ปแบบการสื่อสารองค์กรของ บริ ษัท แพลน บี มีเดีย จํากัด (มหาชน) ที่สามารถ
สร้ างความผูกพันกับพนักงานได้ มากที่สดุ
ความเห็นของผู้ให้ สัมภาษณ์
ตัวแทนพนักงานในแผนก Sales และ Sales Coordinate
ตัวแทนพนักงานในแผนก Marketing
ตัวแทนพนักงานในแผนก Sales Co-ordinate
ตัวแทนพนักงานในแผนก Bus Media
ตัวแทนพนักงานในแผนก Digital Media
ตัวแทนพนักงานในแผนก Static Media
ตัวแทนพนักงานในแผนก Purchase
ตัวแทนพนักงานในแผนก IT
ตัวแทนพนักงานในแผนก Human Resources
ตัวแทนพนักงานในแผนก Accounting & Finance
ตัวแทนพนักงานในแผนก Graphic
ตัวแทนพนักงานในแผนก Executive Office
ตัวแทนพนักงานในแผนก Operation Support

แบบบน
ลงล่ าง
√

แบบล่ าง
ขึน้ บน

แบบ
แนวนอน

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
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จากตารางที่ 4.2 แสดงผลการสัมภาษณ์ ตวั แทนพนักงานในแต่ละแผนก ที่ได้ ให้ ความ
คิดเห็นเกี่ยวกับรู ปแบบการสื่อสารองค์กรของ บริ ษัท แพลน บี มีเดีย จํากัด (มหาชน) ที่สามารถ
สร้ างความผูกพันกับพนักงานได้ มากที่สดุ จํานวนทังหมด
้
45 คน โดยเรี ยงจากมากไปหาน้ อย
พบว่า
พนักงานในแผนก Bus Media แผนก Digital Media และแผนก Static Media จํานวน
ทัง้ หมด 30 คน ให้ ความคิดเห็นว่ารู ปแบบการสื่อสารองค์กรของ บริ ษัท แพลน บี มีเดีย จํากัด
(มหาชน) ที่สามารถสร้ างความผูกพันกับพนักงานได้ มากที่สดุ คือ แบบล่างขึ ้นบน
ในขณะที่ พนักงานจํานวน 7 แผนก ได้ แก่ แผนก Sales และ Sales Co-ordinate แผนก
Purchase แผนก IT แผนก Human Resources แผนก Accounting & Finance แผนก
Executive Office และแผนก Operation Support ให้ ความคิดเห็นว่ารูปแบบการสื่อสารองค์กร
ของ บริ ษัท แพลน บี มีเดีย จํากัด (มหาชน) ที่สามารถสร้ างความผูกพันกับพนักงานได้ มากที่สดุ
คือ รูปแบบบนลงล่าง
และพนักงานในแผนก Marketing และแผนก Sales Co-ordinate ให้ ความคิดเห็นว่า
รูปแบบการสื่อสารองค์กรของ บริ ษัท แพลน บี มีเดีย จํากัด (มหาชน) ที่สามารถสร้ างความผูกพัน
กับพนักงานได้ มากที่สดุ คือ แบบแนวนอน
จากผลการสัมภาษณ์ผ้ บู ริ หาร และพนักงานในแต่ละแผนก สามารถสรุปได้ วา่ รูปแบบการ
สื่อสารองค์กรของ บริ ษัท แพลน บี มีเดีย จํากัด (มหาชน) ที่สามารถสร้ างความผูกพันกับพนักงาน
ได้ มากที่ สุด คือ รู ปแบบบนลงล่าง เป็ นหลัก เนื่ องเพราะการสื่อสารรู ปแบบดังกล่าวเป็ นแบบ
ผู้บริ หารสั่งการลงมาเพียงอย่างเดียว เช่น คํ าสั่ง ประกาศ การจัดประชุม ฯลฯ ซึ่งการสื่อสาร
ลักษณะนี ้ จะทําให้ เกิดการกํ าหนดทิศทางการดําเนินการอย่างแน่นอน แต่ยงั คงจะต้ องพัฒนา
เครื่ องมือการสื่อสาร และการป้องกันการแปลความหมายของการสื่อสารที่แปลกออกไป จนทําให้
คลาดเคลื่อนไปจากจุดมุ่งหมายของการสื่อสารนัน้ ๆ ดังนัน้ โครงสร้ างองค์กรที่เหมาะสมกับการ
สื่อสารองค์กรของ บริ ษัท แพลน บี มีเดีย จํากัด (มหาชน) ที่สามารถสร้ างความผูกพันกับพนักงาน
ได้ มากที่สดุ ควรเป็ นการสื่อสารแบบแบ่งแผนก และผู้บริ หารยังคงดูเรื่ องการทํางานต่างๆ จึงเป็ น
ผลให้ การสื่อสารภายในยังคงเป็ นไปใน รูปแบบบนลงล่าง เป็ นหลัก
นอกจากนี ้แล้ ว ผู้วิจยั ได้ ทําการจําแนกช่องทางการสื่อสารองค์กรที่สร้ างความผูกพัน ใน
บริ ษัท แพลน บี มีเดีย จํากัด (มหาชน) ได้ กําหนดไว้ ดังนี ้
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4.1.1 สื่อสังคมออนไลน์
Line กลุ่ม ที่เป็ นกลุ่มรวมในแผนกที่สําคัญประกอบไปด้ วย กลุ่ม Marketing Group,
Digital Group, Bus Media Group, Static Media Group, Sales Team Plan B Group

คุณปริ นทร์ โลจนะโกสิ นทร์
ผู้บริ หาร บมจ.แพลน บี มีเดีย
ดร.พิ นิจสรณ์ ลือชัยขจรพันธ์
ผู้บริ หาร บมจ.แพลน บี มีเดีย

คุณปริ นทร์ โลจนะโกสิ นทร์
ผู้บริ หาร บมจ.แพลน บี มีเดีย

ภาพที่ 4.1 ตัวอย่างการสื่อสาร ในช่องทางสื่อสังคม ในช่องทางของไลน์กลุม่
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4.1.2 สื่ออีเมล

ภาพที่ 4.2 ตัวอย่างการสื่อสาร ในช่องทางของอีเมลภายใต้ ชื่อ @planbmedia.co.th
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4.1.3 สื่อเฉพาะกิจ

ภาพที่ 4.3 ตัวอย่างการสื่อสาร ในช่องทางสื่อเฉพาะกิจ ได้ แก่ กล่องรับความคิดเห็น

56

ภาพที่ 4.4 เอกสารภายใใน เช่น บันทึกกภายใน เอกกสารเบิกจ่าย MEMO หรื อ อื่นๆ
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ภาพที่ 4.5 บอร์ ดบริษัท
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ภาพที่ 4.6 โทรศัพท์ภายยใน
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4.1.4 สื่อกิจกรรม

ภาพที่ 4.7 ตัวอย่างการสื่อสาร ในช่องทางสื่อกิจกรรม ได้ แก่ โครงสร้ างคณะกรรมการจัดงาน
กิจกรรมภายใน หรื อ Social Committee
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ก : วันเปิ ดตลาดการซืซ ้ ้อขายหุ้นแพลลน บี
ภาพที่ 4.8 ตัวอย่างการรสือ่ สาร ในช่อองทางสื่อกิจกรรม
มีเดีย

ก : งานท่องเที
อ ่ยวประจํจําปี บริษัทฯ
ภาพที่ 4.9 ตัวอย่างการสืสื่อสาร ในช่อองทางสื่อกิจกรรม
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4.1.5 สื่อสังคม
สื่อ สัง คม เป็ นการสื่ อ สารแบบกลุ่ม ที่ ส ามารถเป็ นได้ ทัง้ แบบเป็ นทางการ และไม่ เ ป็ น
ทางการ สามารถแจ้ ง บอกข่า วสารได้ ทัง้ รู ป แบบทางหารหรื อ ไม่เ ป็ นทางการ หรื อ ข้ อ ความที่
ต้ องการความรวดเร็ วในการสื่อสารในกรณี ที่ผ้ ูรับสารไม่สะดวกพูดคุยต่อหน้ า สื่อสังคมภายใน
บริ ษัท แพลน บี มีเดีย จํากัด (มหาชน) ได้ แก่
ไลน์ กลุ่ม ที่เป็ นกลุ่มรวมในแผนกที่สําคัญประกอบไปด้ วย กลุ่ม Marketing Group,
Digital Group, Bus Media Group, Static Media Group, Sales Team Plan B Group
จากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) คุณพาขวัญ ผู้อํานวยการสายงานพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ ได้ พูดถึง ปั จจัย การสื่ อสารองค์ กรว่า “ปั จจุบัน แพลน บี ได้ มี ช่อ งทางการสื่อสารที่
หลากหลายมาก ดูได้ จากกลุม่ ไลน์ของบริ ษัทที่ขึ ้นเป็ นดอกเห็ดมากกว่า 30 กลุม่ ซึง่ เพิ่มจํานวนขึ ้น
มาก จากช่วง 2-3 ปี ที่ผา่ นมา” ซึง่ สอดคล้ องกับความเห็นของคุณนาฎอัสสนา ผู้จดั การฝ่ ายการเงิน
และรักษาการผู้จดั การฝ่ ายทรัพยากรบุคคล ที่มองว่าปั จจุบนั บริ ษัทฯ ได้ มีช่องทางการสื่อสารที่
หลากหลายมากขึ ้นอย่างเห็นได้ ชดั และพนักงานเริ่ มเปิ ดรับการสื่อสารในช่องทางใหม่ๆ มากขึ ้น
ทังนี
้ ้ คุณเรื องสิริ ผู้จดั การฝ่ ายการสื่อสารการตลาดและภาพลักษณ์ องค์กร ได้ ให้ อีกแง่มมุ ที่เป็ น
ประโยชน์ ของสื่อสังคม คือ เป็ นสื่อเดียวที่สามารถแจ้ งบอกข่าวแบบกระจายและเข้ าถึงทุกคนได้
อย่างง่ายดายและรวดเร็ วที่สดุ
ในส่ว นของความเห็ น ด้ า นปั จ จัย การสื่ อ สารผ่า นสื่อ สัง คมของตัว แทนพนัก งานระดับ
หัวหน้ างานและระดับปฏิบตั ิการ ผ่านการสัมภาษณ์แบบกลุ่ม (Focus Group) คุณวัลทิพย์ เตส
เถียรวงศ์ พนักงานระดับหัวหน้ างานแผนก Marketing ได้ ให้ ความเห็นว่า เป็ นช่องทางการสื่อสารที่
ดี ในบางโอกาส เช่น เมื่อหัวหน้ าไม่สะดวก หรื อไม่อยู่ที่บริ ษัท ก็สามารถประสานงานผ่านทาง
สื่อสังคอม ไลน์กลุม่ ได้ ทังยั
้ งเป็ นประโยชน์กบั ทีมคุณนิศาชล เลิศทวีพร พนักงานระดับหัวหน้ างาน
แผนก Marketing ที่ทําหน้ าที่ในส่วนของแบบงานต่างๆ คุณนิศาชลกล่าวว่า “ไลน์กลุม่ นอกจากจะ
พูดคุยประสานงานแล้ ว ยังสามารถส่งภาพกราฟฟิ คงานที่ต้องการ การยืนยันแบบได้ อย่างรวดเร็ ว
และถึงตัวผู้รับเร็ วกว่าการส่งอีเมล เหมาะกับงานที่ต้องใช้ ความเร่งรี บในการตัดสินใจให้ ทนั กําหนด
ส่งงาน”
คุณคฑา โลหะพานิช พนักงานระดับปฏิบตั กิ าร แผนก Bus Media ได้ ให้ สมั ภาษณ์ถึงสื่อ
สัง คมว่า “เป็ นสื่ อ ที่ เ ข้ า กับ ยุค สมัย และรวดเร็ ว ในการประสานงานอย่า งมาก ทํ า ให้ ก ารเข้ า
ซ่อมแซมสื่อรถเมล์เป็ นไปอย่างรวดเร็ว คือ หากมีใครเจอรถเมล์ที่สื่อชํารุดหรื อสกปรก สามารถส่ง
ภาพเข้ าทางไลน์กลุม่ ของ Bus Media ช่วยให้ เราสามารถส่งทีมเข้ าไปซ่อมบํารุงได้ อย่างทันท่วงที
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ก่อนที่จะก่อให้ เกิดผลเสียด้ านภาพลักษณ์อื่นๆ ตามมา และในทางกลับกันเมื่อผู้บริ หารเห็นสื่อที่
ชํารุ ดหรื อมีคําแนะนําในการทํางาน รวมถึงการที่ผ้ บู ริ หารส่งข้ อความแสดงความยินดีในวันเกิด
ของพนักงานผ่านไลน์กลุม่ ยิ่งทําให้ ร้ ูสกึ ถึงความผูกพันเล็กๆ ที่ผ้ บู ริ หารมองเห็นรายละเอียดเล็กๆ
น้ อยของพนักงานและทีม เช่นเดียวกันกับ คุณธงชัย พิมดิษ พนักงานระดับหัวหน้ างาน แผนก
Digital Media ที่กล่าวว่า สื่อจอ Digital ของเรามีการใช้ งานตลอด 24 ชัว่ โมง ไลน์กลุม่ ทําให้ เรา
สามารถรู้ ได้ ตลอดเวลาจากทีมตรวจเช็คคุณภาพสื่อว่า จอจุดใดดับหรื อมีความเสียหายเกิดขึ ้น
เราสามารถส่งทีมช่างเข้ าไปแก้ ไขได้ ทนั ที และเมื่อแก้ ไขหน้ างานเสร็ จก็สามารถรายงานผลให้ กบั
ทีม หรื อผู้บริ หาร หรื อแม้ กระทัง่ ลูกค้ าได้ เป็ นการประสานงานแบบ Real Time ที่ทําให้ ร้ ู สกึ ถึง
ความสําคัญของหน้ าที่ที่จะละเลยไม่ได้ ตลอด 24 ชัว่ โมง
เนื่ อ งจากกลุ่ม ไลน์ เ ปิ ดพื น้ ที่ ก ารสื่ อ สารระหว่ า งพนัก งานในแต่ล ะกลุ่ม ที่ ทํ า งานสอด
ประสานกัน และกับผู้บริ หาร ทําให้ พนักงานมีความผูกกับการทํางานมากขึ ้น และส่งผลต่อความ
ผูกพันในองค์กรต่อไปพนักงานระดับปฏิบตั กิ ารมีความผูกพันธ์กบั การใช้ สื่อออนไลน์
ส่วนของการสัมภาษณ์เชิงลึกและการสัมภาษณ์กลุม่ ของผู้มีสว่ นร่วมในการสื่อสารองค์กร
ผ่านสื่ออีเมล
4.1.6 สื่ออีเมล
สื่ออีเมล ภายใต้ ชื่อ @planbmedia.co.th เป็ นช่องทางการสื่อสารที่ค่อนข้ างเป็ นทางการ
สามารถเก็บเป็ นหลักฐานและสามารถสืบค้ นย้ อนหลังได้
“สื่ออีเมล เป็ นช่องทางที่ใช้ กันอย่างแพร่ หลายที่สุด และสะดวกต่อการประสานงานกับ
หน่วยงานต่างประเทศ ถือเป็ นช่องทางสากลที่สําคัญมาก” คุณพาขวัญ วงศ์พลทวี ผู้อํานวยการ
สายงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ กล่าว เช่นเดียวกับ คุณนาฏอัสสนา สีมารุ่ งเรื อง ผู้จดั การฝ่ ายการเงิน
และรักษาการผู้จดั การฝ่ ายทรัพยากรบุคคล ได้ ให้ ความเห็นว่า “อีเมล เป็ นช่องทางที่น่าเชื่อถือ หาก
มีการสัง่ งานผ่านอีเมล ไม่ว่าจะโดยผู้บริ หาร หรื อ หัวหน้ างาน นัน่ หมายความถึงความสําคัญใน
ระดับ สูง ของงานนัน้ ๆ” ซึ่ง คล้ า ยคลึง กับ ความเห็ น ของคุณ เรื อ งสิ ริ ผู้จัด การฝ่ ายการสื่ อ สาร
การตลาดและภาพลักษณ์ องค์กร ได้ ให้ ความเห็นว่า “การสื่อสารผ่านอีเมล์ของผู้บริ หารนัน้ เป็ น
เพียงเพื่อเรื่ องงาน ไม่สามารถสร้ างความผูกพันกับพนักงานได้ อย่างแท้ จริ ง แต่เป็ นเพียงการจูงใจ
หรื อกระตุ้นให้ พนักงานกระตือรื อร้ นในหน้ าที่ของตนเองเท่านัน”
้
ในส่วนของความเห็นด้ านสื่ออีเมลของตัวแทนพนักงานผ่านการสัมภาษณ์ กลุ่มนัน้ คุณ
วาสนา สุขพุ่ม พนักงานระดับปฏิบตั ิการของแผนก Human Resource มองว่า การสื่อสารผ่าน
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อีเมลในบริษัทฯ นัน้ นอกจากเพียงเพื่อการประสานงานทัว่ ไปแล้ ว อีเมลก็เป็ นการประกาศเพื่อแจ้ ง
ให้ ทราบเท่านัน้ และเมื่อเรื่ องที่จะแจ้ งให้ ทราบได้ ประกาศออกไปคือจบงาน ไม่สามารถชี ้วัดได้ ว่า
หัวหน้ างานหรื อพนักงานที่มีอีเมลได้ แจ้ งข่าวสารนันใหกั
้ บพนักงานที่ไม่มีอีเมลหรื อไม่ ช่องทางนี ้จึง
เปรี ยบเสมือนหลักฐานในการแจ้ งข่าวสารตามหน้ าที่ของแผนกเท่านัน้ ในขณะที่คณ
ุ นุชจรี เถื่อน
ทอง พนักงานระดับผู้จดั การแผนก Sales Coordinate และหนึ่งในผู้ดํารงตําแหน่งกรรมการ ใน
คณะกรรมการจัดกิจกรรมภายในของบริ ษัทฯ (Social Committee) ได้ ให้ ความเห็นอีกแง่มมุ หนึ่ง
ของการสื่อสารผ่านอีเมล คือ อีเมลถึงแม้ จะเป็ นสื่อที่เป็ นทางการ แต่หากเป็ นเมลที่มีเนื ้อความที่ไม่
เป็ นทางการก็สามารถทําให้ ผ้ รู ับรู้สกึ ดีได้ เช่น อีเมลแสดงความยินดีในวันคล้ ายวันเกิดของผู้บริหาร
หรื ออีเมลจากกลุ่ม Social Committee หรื อ แผนก Human Resource ที่บอกกล่าวข่าวสาร
กิจกรรมของบริ ษัท หรื อ News Letter ที่เป็ นแง่คิดในการทํางาน หรื อเกร็ ดเล็กๆ น้ อยๆที่เกี่ยวกับ
การทํางาน รวมถึงการสอนภาษาอังกฤษเบื ้องต้ นในทุกๆ สัปดาห์ ก็ทําให้ ร้ ู สึกว่า สื่ออีเมลมีอะไร
มากกว่าการเป็ นทางการ และรู้สกึ ได้ รับความรู้สกึ ที่ดีเพิ่มเติมจากการทํางานอีกด้ วย
ส่วนของการสัมภาษณ์เชิงลึกและการสัมภาษณ์กลุม่ ของผู้มีสว่ นร่วมในการสื่อสารองค์กร
ผ่านสื่อเฉพาะกิจ
4.1.7 สื่อเฉพาะกิจ
สื่อเฉพาะกิจ เป็ นอีกหนึ่งช่องทางการสื่อสารที่เป็ นทางการ สามารถเก็บเป็ นหลักฐานและ
สามารถสืบค้ นย้ อนหลังได้ และเอกสารบางอย่างยังมีผลตามกฎหมายอีกด้ วย สื่อเฉพาะกิจที่ใช้
สื่อสารในบริ ษัท แพลน บี มีเดีย จํากัด (มหาชน) ได้ แก่ 1) กล่องรับความคิดเห็น 2) เอกสารบันทึก
ภายใน 3) บอร์ ด 4) พนักงานบริ ษัท แพลน บี มีเดีย จํากัด (มหาชน) และ 5) การประชุม
คุณนาฏอัสสนา สีมารุ่ งเรื อง ผู้จดั การฝ่ ายการเงิน และรักษาการผู้จดั การฝ่ ายทรัพยากร
บุคคล ได้ ให้ ทัศนะว่า “สื่อเฉพาะกิจ เป็ นช่องทางที่น่าเชื่อถือ ในส่วนของเอกสาร ซึ่งสําคัญและ
จําเป็ นมากในหลายกรณี เนื่องจากเอกสารที่มีการลงอํานาจไปแล้ วนัน้ ล้ วนมีผลทางกฎหมาย
ทัง้ สิ น้ ” แตกต่ า งกับ คุณ พาขวัญ วงศ์ พ ลทวี ผู้อํ า นวยการสายงานพัฒ นาผลิ ต ภัณ ฑ์ ได้ ใ ห้
ความเห็นของสื่อเฉพาะกิจว่า เป็ นสื่อที่ไม่เกิดผลเท่าใดนัก คุณพาขวัญมองว่า “สื่อเฉพาะกิจเป็ น
สื่อเก่า ที่อยู่กบั ที่ โลกทุกวันนี ้คนไม่มีเวลาวิ่งไปหาสื่อ มีแต่สื่อที่พ่งุ เข้ ามาหาตัวเรา นอกจากสื่อที่
เป็ นบุคคล หากมีการบอกกล่าวด้ วยตนเอง ก็สามารถสร้ างความน่าเชื่อถือได้ ” คล้ ายคลึงกับคุณ
เรื องสิริ ผู้จดั การฝ่ ายการสื่อสารการตลาดและภาพลักษณ์องค์กร ได้ ให้ ความเห็นว่า “การสื่อสาร
ผ่านสื่อเฉพาะกิ จ จะเกิ ดผลสัมฤทธิ์ ที่ช้าที่ สุด ซึ่งไม่สอดคล้ องกับวิธีการทํ างานของบริ ษัทฯ ที่
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ต้ องการความรวดเร็ วอยู่เสมอ และในส่วนของสื่อบุคคลก็ยงั ขึ ้นอยู่ความน่าเชื่อถือของบุคคลผู้ส่ง
สารนันๆ
้ อยูด่ ี”
ในส่วนของการสัมภาษณ์ แบบกลุ่ม ได้ ความคิดเห็นที่โดดเด่นจาก คุณบัณฑร เสาวรรณ
ผู้จดั การแผนก Operation Support ได้ ให้ ความเห็นว่า “สื่อเฉพาะกิจที่มีอยู่เป็ นช่องทางที่เกิดผล
ลัพธ์ น้อยที่สดุ นอกจากเอกสารต่างๆ แล้ ว สื่อที่เป็ นกล่องรับความคิดเห็น หรื อบอร์ ดต่างๆ ยังขาด
ความน่าเชื่อถืออยู่มาก รวมถึงสื่อบุคคลเอง” ความเห็นข้ างต้ นได้ สอดคล้ องกับความเห็นของคุณ
พิราวรรณ์ ทองสุข จากแผนก Finance และคุณกาญจนา ปล้ องพันธ์ จากแผนก Accounting ที่
มองว่าสื่อเฉพาะกิจนี ้ไม่สามารถเข้ าถึงทุกกลุม่ บุคคลได้ เป็ นเพียงเครื่ องมือสื่อที่มีผลทางกฎหมาย
เท่านัน้ แต่ก็ยงั เป็ นสื่อที่จําเป็ นอยูจ่ นถึงปั จจุบนั ”
ส่วนของการสัมภาษณ์เชิงลึกและการสัมภาษณ์กลุม่ ของผู้มีสว่ นร่วมในการสื่อสารองค์กร
ผ่านสื่อกิจกรรม
4.1.8 สื่อกิจกรรม
สื่อกิ จกรรม เป็ นสื่อที่ ไม่เป็ นทางการ ส่วนใหญ่ เ น้ นไปที่ กิจกรรมสันทนาการ มากกว่า
กิจกรรมที่เป็ นทางการ สื่อกิจกรรมที่ใช้ สื่อสารในบริ ษัท แพลน บี มีเดีย จํากัด (มหาชน) ได้ แก่ 1)
กิจกรรมทางกีฬาของบริษัทฯ 2) กิจกรรมท่องเที่ยวประจําปี 3) กิจกรรมปฐมนิเทศพนักงานใหม่ 4)
กิจกรรมเลี ้ยงปี ใหม่ และ 5) คณะกรรมการจัดงานกิจกรรมภายใน
คุณพาขวัญ วงศ์พลทวี ผู้อํานวยการสายงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ ได้ มีมมุ มองกับการสื่อสาร
ผ่านสื่อกิจกรรมว่า “เป็ นอีกหนึง่ ช่องทางที่จะทําให้ พนักงานรู้สกึ ผ่อนคลาย เนื่องจากในสื่อกิจกรรม
ทุกครัง้ ผู้บริ หารจะแฝงนโยบายบริ ษัทฯ ค่านิยม และวัฒนธรรมของบริ ษัทฯผ่านกิจกรรม ซึง่ เป็ นสิ่ง
ที่ดีต่อพนักงานมากๆ” เป็ นความเห็นในลักษณะเดียวกันกับความเห็นของ คุณนาฏอัสสนา สีมา
รุ่ งเรื อง ผู้จดั การฝ่ ายการเงิน และรักษาการผู้จดั การฝ่ ายทรัพยากรบุคคล ได้ ให้ ความเห็นว่า “สื่อ
กิจกรรมอาจเป็ นสื่อเดียวที่ทําให้ พนักงานทุกระดับชัน้ เกิ ดความผูกพันกับบริ ษัทอย่างแท้ จริ ง”
แตกต่างจาก คุณเรื องสิริ ผู้จดั การฝ่ ายการสื่อสารการตลาดและภาพลักษณ์ องค์กร ได้ เพิ่มเติม
ความเห็นว่า “การสื่อสารผ่านสื่อกิจกรรมนัน้ อาจทําให้ พนักงานรู้ สกึ ผูกพันกับบริ ษัทฯ ก็จริ ง แต่ก็
เป็ นเพียงชั่วครู่ ชั่วคราวก็ ช่วงเวลาที่จัดกิจกรรมเท่านัน้ สื่อกิจกรรมเป็ นเพียงส่วนหนึ่ง แต่ยังไม่
สามารถสร้ างความผูกพันได้ อย่างยัง่ ยืน”
สื่อกิจกรรมในมุมมองและทัศนะที่แตกต่างของตัวแทนพนักงานจากการสัมภาษณ์ แบบ
กลุ่ม ต่ า งมี ค วามเห็ น ที่ ห ลากหลาย เช่ น คุณ ประจัก ษ์ หล้ า กํ่ า พนัก งานจากแผนก IT ได้ ใ ห้
ความเห็ น ว่ า สื่ อ กิ จ กรรมของบริ ษั ท ฯ เป็ นสื่ อ ที่ ส ร้ างความสามัค คี ใ ห้ กับ เพื่ อ นพนัก งาน แต่
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ขณะเดียวกันก็สามารถสร้ างความขัดแย้ งให้ กบั เพื่อนพนักงานกันเองด้ วยในแง่ของความแตกต่าง
ด้ านความคิดในแต่ละกิ จกรรมที่ทางบริ ษัทฯ ได้ จัดขึน้ ในส่วนของคุณสุรศักดิ์ ยัง้ ดี จากแผนก
Digital Media และเป็ นหนึง่ ในทีมงาน Social Committee ยังมองว่า สื่อกิจกรรมนันสามารถสร้
้
าง
ความสุขให้ พนักงานและสร้ างความเหน็ดเหนื่อยให้ กบั พนักงานอีกด้ วย เนื่องจากพนักงานที่มีการ
แสดงกิจกรรมเบื ้องหน้ าต้ องเข้ ามาซ้ อมหลังเวลา พนักงานที่เป้นทีมเตรี ยมงานเบื ้องหลังก็ต้องเร่ ง
งานให้ ทันวันกิ จกรรม แต่ในท้ ายที่ สุดแล้ ว สื่อกิ จกรรมก็ ยังเป็ นสื่ อเดียวที่ สร้ างความสุข สร้ าง
ความสัมพันธ์อนั ดีให้ กบั เพื่อนพนักงาน และสร้ างความรู้สกึ ผูกพันกับพนักงานมากที่สดุ
กล่าวโดยสรุปสามารถจําแนกช่องทางการสื่อสารองค์กรของ บริ ษัท แพลน บี มีเดีย จํากัด
(มหาชน) เพื่อสร้ างความผูกพันกับพนักงาน จากการสัมภาษณ์ผ้ บู ริ หาร จํานวน 3 ท่าน สามารถ
สรุ ปเป็ นตารางช่องทางการสื่อสารองค์กรของ บริ ษัท แพลน บี มีเดีย จํากัด (มหาชน) เพื่อสร้ าง
ความผูกพันกับพนักงานที่มีมากที่สดุ ดังตารางที่ 4.3 แสดงช่องทางการสื่อสารองค์กรของ บริ ษัท
แพลน บี มีเดีย จํากัด (มหาชน) เพื่อสร้ างความผูกพันกับพนักงานที่มีมากที่สดุ
ตารางที่ 4.3 แสดงช่องทางการสื่อสารองค์กรของ บริ ษัท แพลน บี มีเดีย จํากัด (มหาชน) เพื่อ
สร้ างความผูกพันกับพนักงานที่มีมากที่สดุ
ความเห็นของผู้ให้
สัมภาษณ์
คุณพาขวัญ วงศ์พลทวี
คุณนาฏอัสสนา สีมา
รุ่งเรื อง
คุณเรื องสิริ สถิระกุล

สื่อสังคม

สื่ออีเมล

สื่อเฉพาะกิจ สื่อกิจกรรม

√
√
√

จากตารางที่ 4.3 พบว่า ความคิดเห็นของผู้ให้ สมั ภาษณ์ ซึง่ เป็ นผู้บริ หารของบริ ษัท แพลน
บี มีเดีย จํากัด (มหาชน) ให้ ความคิดเห็นว่า ช่องทางการสื่อสารองค์กรของ บริ ษัท แพลน บี มีเดีย
จํากัด (มหาชน) ที่สามารถสร้ างความผูกพันกับพนักงานได้ มากที่สดุ คือ สื่อสังคม เนื่องเพราะการ
สื่อสังคมเป็ นสื่อที่ทงั ้ เป็ นทางการและไม่เป็ นทางการ ทัง้ นี ้ ขึ ้นอยู่กับสมาชิกในกลุ่ม เนือ้ หาการ
สื่อสาร และการให้ ความหมายของแต่ละกลุ่ม ที่สมาชิกในกลุ่มสร้ างขึ ้นมา ซึง่ จะช่วยให้ พนักงาน
เกิดความภาคภูมิใจในองค์กร รู้สกึ ผูกพันต่อองค์กร และพร้ อมที่จะปฏิบตั ติ ามนโยบายขององค์กร
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ทังนี
้ ้ แม้ ว่าผู้บริ หารจํานวน 2 ท่านจะให้ ความคิดเห็นว่าช่องทางการสื่อสารแบบสื่อสังคม
นัน้ เป็ นช่องทางการสื่อสารองค์ กรของ บริ ษัท แพลน บี มีเดีย จํากัด (มหาชน) ที่สามารถสร้ าง
ความผูกพันกับพนักงานได้ มากที่สดุ แต่ทว่า ทางคุณนาฏอัสสนา สีมารุ่งเรื อง กลับให้ ความคิดเห็น
ว่า ช่องทางการสื่อสารองค์กรของ บริ ษัท แพลน บี มีเดีย จํากัด (มหาชน) ที่สามารถสร้ างความ
ผูกพันกับพนักงานได้ มากที่สดุ ควรเป็ นช่องทางผ่านสื่อเฉพาะกิจ เป็ นสื่อเฉพาะกิจ เป็ นช่องทางที่
น่าเชื่อถือ ในส่วนของเอกสาร ซึง่ สําคัญและจําเป็ นมากในหลายกรณี เนื่องจากเอกสารที่มีการลง
อํานาจไปแล้ วนัน้ ล้ วนมีผลทางกฎหมายทังสิ
้ ้น
นอกจากนี ้แล้ ว จากผลการสัมภาษณ์ตวั แทนพนักงานในแต่ละแผนก ที่ได้ ให้ ความคิดเห็น
เกี่ ยวกับช่องทางการสื่อสารองค์กรของ บริ ษัท แพลน บี มีเดีย จํากัด (มหาชน) ที่สามารถสร้ าง
ความผูกพันกับพนักงานได้ มากที่สดุ สรุปได้ ดงั ตารางที่ 4.4 ผลการสัมภาษณ์ตวั แทนพนักงานใน
แต่ละแผนก ที่ได้ ให้ ความคิดเห็นเกี่ยวกับช่องทางการสื่อสารองค์กรของ บริ ษัท แพลน บี มีเดีย
จํากัด (มหาชน) ที่สามารถสร้ างความผูกพันกับพนักงานได้ มากที่สดุ
ตารางที่ 4.4 ผลการสัมภาษณ์ตวั แทนพนักงานในแต่ละแผนก ที่ได้ ให้ ความคิดเห็นเกี่ยวกับช่อง
ทางการสื่อสารองค์กรของ บริ ษัท แพลน บี มีเดีย จํากัด (มหาชน) ที่สามารถสร้ าง
ความผูกพันกับพนักงานได้ มากที่สดุ
ความเห็นของผู้ให้ สัมภาษณ์
ตัวแทนพนักงานในแผนก Sales และ Sales Coordinate
ตัวแทนพนักงานในแผนก Marketing
ตัวแทนพนักงานในแผนก Sales Co-ordinate
ตัวแทนพนักงานในแผนก Bus Media
ตัวแทนพนักงานในแผนก Digital Media
ตัวแทนพนักงานในแผนก Static Media
ตัวแทนพนักงานในแผนก Purchase
ตัวแทนพนักงานในแผนก IT
ตัวแทนพนักงานในแผนก Human Resources

สื่อ
สังคม
√

สื่อ
สื่อ
สื่อ
อีเมล เฉพาะกิจ กิจกรรม

√
√
√
√
√
√
√
√
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ตารางที่ 4.4 (ต่อ)
ความเห็นของผู้ให้ สัมภาษณ์
ตัวแทนพนักงานในแผนก Accounting &
Finance
ตัวแทนพนักงานในแผนก Graphic
ตัวแทนพนักงานในแผนก Executive Office
ตัวแทนพนักงานในแผนก Operation Support

สื่อ
สังคม

สื่อ
สื่อ
สื่อ
อีเมล เฉพาะกิจ กิจกรรม
√

√
√
√

จากตารางที่ 4.4 แสดงผลการสัมภาษณ์ ตวั แทนพนักงานในแต่ละแผนก ที่ ได้ ให้ ความ
คิดเห็นเกี่ยวกับช่องทางการสื่อสารองค์กรของ บริ ษัท แพลน บี มีเดีย จํากัด (มหาชน) ที่สามารถ
สร้ างความผูกพันกับพนักงานได้ มากที่สดุ จํานวนทังหมด
้
45 คน โดยเรี ยงจากมากไปหาน้ อย
พนักงานในแผนก Bus Media แผนก Digital Media แผนก Sales แผนก Marketing แผนก
Sales Co-ordinate แผนก Static Media และแผนก Graphic ให้ ความคิดเห็นว่า สื่อสังคม เป็ น
ช่องทางการสื่อสารองค์กรของ บริษัท แพลน บี มีเดีย จํากัด (มหาชน) ที่สามารถสร้ างความผูกพัน
กับพนักงานได้ มากที่สดุ
ในขณะที่แผนก Accounting & Finance แผนก Executive Office และแผนก Operation
Support ให้ ความคิดเห็นว่า สื่อเฉพาะกิจ เป็ นช่องทางการสื่อสารองค์กรของ บริ ษัท แพลน บี
มีเดีย จํากัด (มหาชน) ที่สามารถสร้ างความผูกพันกับพนักงานได้ มากที่สดุ
และพนักงานในแผนก Purchase แผนก IT แผนก Human Resources ให้ ความคิดเห็น
ว่า สื่ออีเมล เป็ นช่องทางการสื่อสารองค์กรของ บริ ษัท แพลน บี มีเดีย จํากัด (มหาชน) ที่สามารถ
สร้ างความผูกพันกับพนักงานได้ มากที่สดุ
จากผลการสัมภาษณ์ผ้ บู ริ หาร และตัวแทนพนักงานในแต่ละแผนก สามารถสรุปได้ วา่ ช่อง
ทางการสื่อสารองค์กรของ บริ ษัท แพลน บี มีเดีย จํากัด (มหาชน) ที่สามารถสร้ างความผูกพันกับ
พนักงานได้ มากที่สุด คือ สื่อสังคม เป็ นหลัก เนื่องจากสื่อสังคมกลุ่มไลน์ เปรี ยบเสมือนการเปิ ด
พื ้นที่การสื่อสารระหว่างพนักงานในแต่ละกลุม่ ที่ทํางานสอดประสานกัน และกับผู้บริ หาร สามารถ
ลดช่องว่างทางระดับตําแหน่ง ทําให้ พนักงานทุกระดับชัน้ เกิดความผูกกับการทํางานมากขึ ้น และ
ส่งผลต่อความผูกพันในองค์กรต่อไป แต่ยงั คงจะต้ องพัฒนาเครื่ องมือการสื่อสาร และการป้องกัน
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การแปลความหมายของการสื่อสารที่แปลกออกไป จนทําให้ คลาดเคลื่อนไปจากจุดมุ่งหมายของ
การสื่อสารนัน้ ๆ ดังนัน้ โครงสร้ างองค์กรที่เหมาะสมกับการสื่อสารองค์กรของ บริ ษัท แพลน บี
มีเดีย จํากัด (มหาชน) ที่สามารถสร้ างความผูกพันกับพนักงานได้ มากที่สุด ควรเป็ นการสื่อสาร
แบบแบ่งแผนก และผู้บริ หารยังคงดูเรื่ องการทํางานต่างๆ จึงเป็ นผลให้ การสื่อสารภายในยังคง
เป็ นไปใน รูปแบบบนลงล่าง เป็ นหลัก

4.2 ปั จจั ย การสื่ อ สารองค์ ก รที่ ส ร้ างความผู ก พั น ในบริ ษั ท แพลน บี มี เ ดี ย
จํากัด (มหาชน)
ผู้วิจยั ได้ จดั ประเภทของปั จจัยที่สร้ างความผูกพันกับองค์กร บริ ษัท แพลน บี มีเดีย จํากัด
(มหาชน) ได้ แก่ 1) ปั จจัยด้ านวัฒนธรรมองค์กร ในที่นี ้หมายถึง นโยบาย กฎระเบียบบริ ษัท วิธีการ
สัง่ การตามระดับสายงาน 2) ปั จจัยด้ านค่านิยม ในที่นี ้ให้ ความหมายถึง การกําหนดเวลาเข้ า-ออก
งาน การแต่งกายชุดฟอร์ มพนักงาน 3) ปั จจัยด้ านผู้บริ หาร ในที่นี ้หมายถึง ผู้บริ หารใน บริ ษัท แพ
ลน บี มีเดีย จํากัด (มหาชน) 4) ปั จจัยด้ านผลตอบแทน ในที่นี ้หมายถึง เงินเดือน สวัสดิการ และ
โบนัสประจําปี ของแต่ละบุคคล ของบริ ษัท แพลน บี มีเดีย จํากัด (มหาชน) และ 5) ปั จจัยด้ าน
บรรยากาศการทํางาน ในที่นี ้หมายถึง เพื่อนร่ วมงาน สภาพแวดล้ อม อุปกรณ์สํานักงาน และสิ่ง
อํานวยความสะดวกต่างๆ ภายในบริ ษัทฯ
จากรายละเอียดังกล่าวข้ างต้ น สามารถจําแนกประเภทของปั จจัยที่สร้ างความผูกพันกับ
องค์ กร บริ ษัท แพลน บี มี เ ดีย จํ ากัด (มหาชน) โดยวิเคราะห์ จากผลการสัมภาษณ์ ปัจจัยการ
สื่อสารองค์กรที่สร้ างความผูกพัน ในบริษัท แพลน บี มีเดีย จํากัด (มหาชน) ได้ ดังนี ้
4.2.1 ปั จจัยด้ านวัฒนธรรมองค์ กร
ส่วนของการสัมภาษณ์ เชิงลึกและการสัมภาษณ์แบบกลุ่ม ของผู้มีส่วนร่ วมในการสื่อสาร
องค์กรผ่านสื่อสังคม พบว่า ปั จจัยที่สร้ างความผูกพันต่อองค์กร คือ ด้ านวัฒนธรรมองค์กร
ปั จจัยด้ านวัฒนธรรมองค์กร เป็ นปั จจัยหลักในองค์กรที่บ่งบอกถึงลักษณะของบริ ษัทฯ มี
ผลต่อสมาชิกในองค์กรตังแต่
้ เข้ ามาทํางานในองค์กร
“วัฒนธรรมองค์กรของเรา เป็ นสิ่งที่ดีที่จะพาให้ พนักงานและองค์กรไปถึงเป้าหมายของ
บริ ษั ท ที่ ว างไว้ ” กล่ า วโดย คุณ พาขวัญ วงศ์ พ ลทวี ผู้อํ า นวยการสายงานพัฒ นาผลิ ต ภัณ ฑ์
สอดคล้ องกับความเห็ นของ คุณนาฏอัสสนา สีมารุ่ งเรื อง ผู้จัดการฝ่ ายการเงิน และรั กษาการ
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ผู้จดั การฝ่ ายทรัพยากรบุคคล ได้ ให้ ความเห็นว่า “วัฒนธรรมองค์กรของ แพลน บี เป็ นสิง่ เดียวเดียว
ที่ทําให้ พนักงานทุกระดับชัน้ เข้ าใจเป้าหมายของบริษัทอย่างแท้ จริง” คุณเรื องสิริ ผู้จดั การฝ่ ายการ
สื่อสารการตลาดและภาพลักษณ์องค์กร ได้ เพิ่มเติมความเห็นว่า “วัฒนธรรมขององค์กรแพลน บี
นันยั
้ งขาดการถ่ายทอดที่ดีไปสู่พนักงาน อาจส่งผลถึงการทํางานและความผูกพันของพนักงานใน
อนาคตได้ ”
วัฒนธรรมองค์กรในมุมมองและทัศนะที่แตกต่างของพนักงานจากการสัมภาษณ์แบบกลุม่
ต่างมีความเห็นที่ คล้ ายคลึงกันของตัวแทนพนักงาน คือ คุณมนต์สินี พนักงานจากแผนก Bus
Media คุณอนุชา จากแผนก Static Media และคุณนภัสวรรณ จากแผนก Digital Media ได้ ให้
ความเห็นที่ตรงกันว่า วัฒนธรรมองค์กรของบริ ษัท แพลน บี มีเดีย จํากัด (มหาชน) นัน้ ไม่ได้ มีการ
ถ่ายทอดถึงพนักงานอย่างจริ งจัง ไม่มีการยํา้ เตือน ให้ พนักงานได้ ตระหนักถึงความสําคัญของ
วัฒนธรรมองค์กร และเห็นว่าวัฒนธรรมองค์กรนี ้ ไม่สามารถสร้ างความรู้สกึ ผูกพันกับพนักงานต่อ
องค์กรได้ เท่าใดนัก
กล่าวโดยสรุ ปสามารถปั จจัยการสื่อสารองค์ กรที่สร้ างความผูกพัน ในบริ ษัท แพลน บี
มีเดีย จํากัด (มหาชน) ด้ านปั จจัยด้ านวัฒนธรรมองค์กร จากการสัมภาษณ์ผ้ บู ริ หาร จํานวน 3 ท่าน
สามารถสรุปเป็ นตารางปั จจัยการสื่อสารองค์กรที่สร้ างความผูกพัน ในบริษัท แพลน บี มีเดีย จํากัด
(มหาชน) ด้ านปั จจัยด้ านวัฒนธรรมองค์กรที่มีความสําคัญมากที่สดุ ดังตารางที่ 4.5 แสดงปั จจัย
การสื่อสารองค์กรที่สร้ างความผูกพัน ในบริ ษัท แพลน บี มีเดีย จํากัด (มหาชน) ด้ านปั จจัยด้ าน
วัฒนธรรมองค์กรที่มีระดับความสําคัญมากที่สดุ
ตารางที่ 4.5 แสดงปั จจัยการสื่อสารองค์กรที่สร้ างความผูกพัน ในบริ ษัท แพลน บี มีเดีย จํากัด
(มหาชน) ด้ านวัฒนธรรมองค์กรที่มีระดับความสําคัญมากที่สดุ
ความเห็นของผู้ให้
สัมภาษณ์
คุณพาขวัญ วงศ์พลทวี
คุณนาฏอัสสนา สีมารุ่งเรื อง
คุณเรื องสิริ สถิระกุล

มากที่สุด

มาก

√
√
√

ปานกลาง

น้ อย

น้ อยที่สุด
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จากตารางที่ 4.5 พบว่า ความคิดเห็นของผู้ให้ สมั ภาษณ์ ซึง่ เป็ นผู้บริ หารของบริ ษัท แพลน
บี มีเดีย จํากัด (มหาชน) ให้ ความคิดเห็นว่า ปั จจัยการสื่อสารองค์กรที่สร้ างความผูกพัน ในบริ ษัท
แพลน บี มีเดีย จํากัด (มหาชน) ด้ านปั จจัยด้ านวัฒนธรรมองค์กร อยู่ในระดับความสําคัญ มาก
ที่สดุ เนื่องเพราะเป็ นสิง่ ที่ดีที่จะพาให้ พนักงานและองค์กรไปถึงเป้าหมายของบริษัทที่วางไว้
ทังนี
้ ้ แม้ ว่าผู้บริ หารจํานวน 2 ท่านจะให้ ความคิดเห็นว่าปั จจัยการสื่อสารองค์กรที่สร้ าง
ความผูกพัน ในบริ ษัท แพลน บี มีเดีย จํากัด (มหาชน) ด้ านปั จจัยด้ านวัฒนธรรมองค์กร อยู่ใน
ระดับความสําคัญ มากที่สดุ แต่ทว่า ทางคุณเรื องสิริ สถิระกุล กลับให้ ความคิดเห็นว่า วัฒนธรรม
ขององค์กรแพลน บี นันยั
้ งขาดการถ่ายทอดที่ดีไปสู่พนักงาน อาจส่งผลถึงการทํางานและความ
ผูกพันของพนักงานในอนาคตได้
นอกจากนี ้แล้ ว จากผลการสัมภาษณ์ตวั แทนพนักงานในแต่ละแผนก ที่ได้ ให้ ความคิดเห็น
เกี่ยวกับปั จจัยการสื่อสารองค์กรที่สร้ างความผูกพัน ในบริ ษัท แพลน บี มีเดีย จํากัด (มหาชน)
ด้ านปั จจัยด้ านวัฒนธรรมองค์กร สรุ ปได้ ดงั ตารางที่ 4.6 ผลการสัมภาษณ์ตวั แทนพนักงานในแต่
ละแผนก ที่ได้ ให้ ความคิดเห็นเกี่ยวกับปั จจัยการสื่อสารองค์กรที่สร้ างความผูกพัน ในบริ ษัท แพลน
บี มีเดีย จํากัด (มหาชน) ด้ านปั จจัยด้ านวัฒนธรรมองค์กร
ตารางที่ 4.6 ผลการสัม ภาษณ์ ตัว แทนพนักงานในแต่ละแผนก ที่ ได้ ให้ ความคิดเห็ นเกี่ ยวกับ
ปั จ จัย การสื่ อ สารองค์ ก รที่ ส ร้ างความผูก พัน ในบริ ษั ท แพลน บี มี เ ดี ย จํ า กัด
(มหาชน) ด้ านปั จจัยด้ านวัฒนธรรมองค์กร
ความเห็นของผู้ให้ สัมภาษณ์
ตัวแทนพนักงานในแผนก Sales และ Sales
Co-ordinate
ตัวแทนพนักงานในแผนก Marketing
ตัวแทนพนักงานในแผนก Sales Co-ordinate
ตัวแทนพนักงานในแผนก Bus Media
ตัวแทนพนักงานในแผนก Digital Media
ตัวแทนพนักงานในแผนก Static Media
ตัวแทนพนักงานในแผนก Purchase

มาก
ที่สุด

มาก
√
√
√

√
√
√
√

ปาน
กลาง

น้ อย

น้ อย
ที่สุด
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ตารางที่ 4.6 (ต่อ)
ความเห็นของผู้ให้ สัมภาษณ์
ตัวแทนพนักงานในแผนก IT
ตัวแทนพนักงานในแผนก Human Resources
ตัวแทนพนักงานในแผนก Accounting &
Finance
ตัวแทนพนักงานในแผนก Graphic
ตัวแทนพนักงานในแผนก Executive Office
ตัวแทนพนักงานในแผนก Operation Support

มาก
ที่สุด
√
√

มาก

ปาน
กลาง

น้ อย

น้ อย
ที่สุด

√
√
√
√

จากตารางที่ 4.6 ผลการสัมภาษณ์ ตวั แทนพนักงานในแต่ละแผนก ที่ได้ ให้ ความคิดเห็น
เกี่ยวกับปั จจัยการสื่อสารองค์กรที่สร้ างความผูกพัน ในบริ ษัท แพลน บี มีเดีย จํากัด (มหาชน)
ด้ านปั จจัยด้ านวัฒนธรรมองค์กร จํานวนทังหมด
้
45 คน โดยเรี ยงจากมากไปหาน้ อย พบว่า แผนก
Bus Media แผนก Digital Media แผนก Purchase แผนก IT และแผนก Human Resources ให้
ความคิดเห็นว่า ด้ านปั จจัยด้ านวัฒนธรรมองค์กร อยูใ่ นระดับความสําคัญมากที่สดุ
ในขณะที่ แผนก Sales และ Sales Co-ordinate แผนก Marketing แผนก Sales Coordinate และ แผนก Static Media ให้ ความคิดเห็นว่า ด้ านปั จจัยด้ านวัฒนธรรมองค์กร อยู่ใน
ระดับความสําคัญ มาก และพนักงานในแผนก Accounting & Finance แผนก Executive Office
และ แผนก Operation Support ให้ ความคิดเห็นว่า ด้ านปั จจัยด้ านวัฒนธรรมองค์กร อยู่ในระดับ
ความสําคัญ ปานกลาง
นอกจากนี ้ พนักงานในแผนก Graphic ให้ ความคิดเห็นว่า ด้ านปั จจัยด้ านวัฒนธรรม
องค์กร อยูใ่ นระดับความสําคัญ น้ อย
จากผลการสัมภาษณ์ผ้ บู ริ หาร และพนักงานในแต่ละแผนก สามารถสรุ ปได้ ว่า ปั จจัยการ
สื่ อสารองค์ กรที่ สร้ างความผูก พัน ในบริ ษั ท แพลน บี มี เ ดีย จํ า กัด (มหาชน) ด้ า นปั จจัย ด้ า น
วัฒนธรรมองค์กร ที่สามารถสร้ างความผูกพัน อยู่ในระดับความสําคัญปานกลางไปจนถึงระดับ
มาก เนื่องเพราะวัฒนธรรมองค์กรของ แพลน บี เป็ นสิ่งเดียวเดียวที่ทําให้ พนักงานทุกระดับชัน้
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เข้ าใจเป้าหมายของบริ ษัทอย่างแท้ จริ ง อีกทัง้ เป็ นแนวทางที่จะพาให้ พนักงานและองค์กรไปถึง
เป้าหมายของบริษัทที่วางไว้
4.2.2 ปั จจัยด้ านค่ านิยม
ปั จจัยด้ านค่านิยม ในที่นี ้ให้ ความหมายถึง การกําหนดเวลาเข้ า-ออกงาน การแต่งกายชุด
ฟอร์ มพนักงาน
คุณนาฏอัสสนา สีมารุ่ งเรื อง ผู้จดั การฝ่ ายการเงิน และรักษาการผู้จดั การฝ่ ายทรัพยากร
บุคคล ได้ ให้ ทศั นะว่า “เป็ นปั จจัยที่มีการกําหนดมาเป็ นเวลานาน และอาจเป็ นปั จจัยที่สามารถบ่ง
บอกถึ ง ความเป็ นอัน หนึ่ง อัน เดีย วกัน ของพนัก งานได้ ” คล้ า ยคลึง กับ คุณ พาขวัญ วงศ์ พ ลทวี
ผู้อํานวยการสายงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ คุณพาขวัญมองว่า “ปั จจุบนั บริ ษัทเติบโตอย่างรวดเร็ ว
จํานวนพนักงานเพิ่มขึ ้นมาก ค่านิยมในองค์กรจะเป็ นสิ่งที่บ่งบอกและแยกแยะระหว่าง พนักงาน
แพลน บี และพนักงานบริ ษัทอื่นๆ ได้ จากเสื ้อฟอร์ มบริ ษัท จนไปถึงวิธีการทํางานที่รวดเร็ ว และ
การผิ ด พลาดน้ อยที่ สุ ด ” แตกต่ า งกั บ คุณ เรื อ งสิ ริ ผู้ จั ด การฝ่ ายการสื่ อ สารการตลาดและ
ภาพลักษณ์องค์กร ได้ ให้ ความเห็นในส่วนของปั จจัยด้ านค่านิยมว่า เป็ นปั จจัยที่ไม่สง่ ผลต่อความ
ผูกพันเท่าใดนัก “จากการพัฒนาด้ านเทคโนโลยี อาจทํ าให้ ค่านิ ยมถูกลดความสําคัญลง เช่น
วัน นึ ง เราอาจสามารถทํ า งานที่ บ้ า นได้ โ ดยไม่ ต้ อ งเข้ า บริ ษั ท และผลของการทํ า งานก็ ยัง มี
ประสิทธิภาพเท่าเดิมหรื ออาจดีกว่า แต่ทงนี
ั ้ ้ทังนั
้ น้ ไม่ได้ แปลว่าบริษัทฯ จะขาดค่านิยมในองค์กรได้
เพียงแต่ ค่านิยม อาจมีการปรับเปลี่ยนไปได้ ตามยุคสมัย”
ในส่วนของการสัมภาษณ์แบบกลุ่มของตัวแทนพนักงาน ได้ ความคิดเห็นจาก คุณอุมาพร
และคุณธนิดา จากแผนก Static Media ได้ ให้ ความเห็นว่า “ค่านิยมขององค์กรอาจบ่งบอกถึง
ลักษณะพนักงานได้ แต่ไม่สามารถสร้ างความผูกพันกับองค์กรได้ ” แตกต่างกับความเห็นของคุณ
อธิราช จากแผนก Static Media ที่มองว่า ปั จจัยด้ านค่านิยมองค์กรเปรี ยบเสมือนกรอบที่กําหนด
วิธีการทํางานของพนักงานให้ เป็ นไปในทางเดียวกันได้ และยังเป็ นปั จจัยที่บอกถึงความเป็ นบริ ษัท
ฯ เมื่อพนักงานได้ ออกปฏิบตั ิงานภายนอกได้ “เราจะรู้สกึ ถึงความเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกันทุกครัง้ ที่
พบเจอพนักงานในชุดฟอร์ มบริ ษัท ที่ปฏิบัติงานอยู่ตามป้ายต่างๆ บนท้ องถนน และยินดีที่จะ
ทักทายกันหากมีโอกาส” จากความเห็นของแผนก Static Media ที่กล่าวมาข้ างต้ น ทําให้ เห็นได้ ชดั
ว่า ปั จจัยด้ านค่านิยมนันมาสารถสร้
้
างความรู้ สึกผูกพันกับพนักงานที่ปฏิบตั ิงานภายนอกบริ ษัท
แต่ไม่สามารถสร้ างความผูกพันกับพนักงานที่ปฏิบตั งิ านภายในบริษัทได้ เลย
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กล่าวโดยสรุ ปสามารถปั จจัยการสื่อสารองค์กรที่สร้ างความผูกพัน ในบริ ษัท แพลน บี
มีเดีย จํากัด (มหาชน) ปั จจัยด้ านค่านิยม จากการสัมภาษณ์ผ้ บู ริ หาร จํานวน 3 ท่าน สามารถสรุ ป
เป็ นตารางปั จจัยการสื่อสารองค์กรที่สร้ างความผูกพัน ในบริ ษัท แพลน บี มีเดีย จํากัด (มหาชน)
ปั จจัยด้ านค่านิยมที่มีความสําคัญมากที่สดุ ดังตารางที่ 4.7 แสดงปั จจัยการสื่อสารองค์กรที่สร้ าง
ความผูกพัน ในบริ ษัท แพลน บี มีเดีย จํากัด (มหาชน) ปั จจัยด้ านค่านิยมที่มีระดับความสําคัญ
มากที่สดุ
ตารางที่ 4.7 แสดงปั จจัยการสื่อสารองค์กรที่สร้ างความผูกพัน ในบริ ษัท แพลน บี มีเดีย จํากัด
(มหาชน) ปั จจัยด้ านค่านิยมที่มีระดับความสําคัญมากที่สดุ
ความเห็นของผู้ให้
สัมภาษณ์
คุณพาขวัญ วงศ์พลทวี
คุณนาฏอัสสนา
สีมารุ่งเรื อง
คุณเรื องสิริ สถิระกุล

มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

น้ อย

น้ อยที่สุด

√
√
√

จากตารางที่ 4.7 พบว่า ความคิดเห็นของผู้ให้ สมั ภาษณ์ ซึง่ เป็ นผู้บริ หารของบริ ษัท แพลน
บี มีเดีย จํากัด (มหาชน) ให้ ความคิดเห็นว่า ปั จจัยการสื่อสารองค์กรที่สร้ างความผูกพัน ในบริ ษัท
แพลน บี มีเดีย จํากัด (มหาชน) ปั จจัยด้ านค่านิยม อยู่ในระดับความสําคัญ มาก เนื่องเพราะเป็ น
สิง่ ที่ดีที่จะพาให้ พนักงานและองค์กรไปถึงเป้าหมายของบริษัทที่วางไว้
ทังนี
้ ้ แม้ ว่าผู้บริ หารจํานวน 2 ท่านจะให้ ความคิดเห็นว่าปั จจัยการสื่อสารองค์กรที่สร้ าง
ความผูกพัน ในบริ ษัท แพลน บี มีเดีย จํากัด (มหาชน) ปั จจัยด้ านค่านิยม อยู่ในระดับความสําคัญ
มาก แต่ทว่า ทางคุณเรื องสิริ สถิระกุล กลับให้ ความคิดเห็นว่า ปั จจัยด้ านค่านิยมว่า เป็ นปั จจัยที่ไม่
ส่งผลต่อ ความผูก พัน เท่ าใดนัก
จากการพัฒ นาด้ า นเทคโนโลยี อาจทํ า ให้ ค่า นิ ย มถูก ลด
ความสําคัญลง เช่น วันนึงเราอาจสามารถทํางานที่บ้านได้ โดยไม่ต้องเข้ าบริ ษัท และผลของการ
ทํ า งานก็ ยัง มี ประสิท ธิ ภาพเท่ าเดิมหรื ออาจดีก ว่า แต่ทัง้ นี ท้ ัง้ นัน้ ไม่ได้ แปลว่า บริ ษัท ฯ จะขาด
ค่านิยมในองค์กรได้ เพียงแต่ ค่านิยม อาจมีการปรับเปลี่ยนไปได้ ตามยุคสมัย
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นอกจากนี ้แล้ ว จากผลการสัมภาษณ์ตวั แทนพนักงานในแต่ละแผนก ที่ได้ ให้ ความคิดเห็น
เกี่ยวกับปั จจัยการสื่อสารองค์กรที่สร้ างความผูกพัน ในบริ ษัท แพลน บี มีเดีย จํากัด (มหาชน)
ปั จจัยด้ านค่านิยม สรุปได้ ดงั ตารางที่ 4.8 ผลการสัมภาษณ์ตวั แทนพนักงานในแต่ละแผนก ที่ได้ ให้
ความคิดเห็นเกี่ยวกับปั จจัยการสื่อสารองค์กรที่สร้ างความผูกพัน ในบริ ษัท แพลน บี มีเดีย จํากัด
(มหาชน) ปั จจัยด้ านค่านิยม
ตารางที่ 4.8 ผลการสัม ภาษณ์ ตัว แทนพนักงานในแต่ละแผนก ที่ ได้ ให้ ความคิดเห็ นเกี่ ยวกับ
ปั จ จัย การสื่ อ สารองค์ ก รที่ ส ร้ างความผูก พัน ในบริ ษั ท แพลน บี มี เ ดี ย จํ า กัด
(มหาชน) ปั จจัยด้ านค่านิยม
ความเห็นของผู้ให้ สัมภาษณ์
ตัวแทนพนักงานในแผนก Sales และ Sales
Co-ordinate
ตัวแทนพนักงานในแผนก Marketing
ตัวแทนพนักงานในแผนก Sales Co-ordinate
ตัวแทนพนักงานในแผนก Bus Media
ตัวแทนพนักงานในแผนก Digital Media
ตัวแทนพนักงานในแผนก Static Media
ตัวแทนพนักงานในแผนก Purchase
ตัวแทนพนักงานในแผนก IT
ตัวแทนพนักงานในแผนก Human Resources
ตัวแทนพนักงานในแผนก Accounting &
Finance
ตัวแทนพนักงานในแผนก Graphic
ตัวแทนพนักงานในแผนก Executive Office
ตัวแทนพนักงานในแผนก Operation Support

มาก
ที่สุด
√

มาก

ปาน
กลาง

น้ อย

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

น้ อย
ที่สุด
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จากตารางที่ 4.8 ผลการสัมภาษณ์ ตวั แทนพนักงานในแต่ละแผนก ที่ได้ ให้ ความคิดเห็น
เกี่ยวกับปั จจัยการสื่อสารองค์กรที่สร้ างความผูกพัน ในบริ ษัท แพลน บี มีเดีย จํากัด (มหาชน)
ปั จจัยด้ านค่านิยม จํานวนทังหมด
้
45 คน โดยเรี ยงจากมากไปหาน้ อย พบว่า แผนก Bus Media
และแผนก Digital Media ให้ ความคิดเห็นว่า ปั จจัยด้ านค่านิยม อยู่ในระดับความสําคัญปาน
กลาง
ในขณะที่ พนักงานในแผนก แผนก Static Media แผนก IT แผนก Accounting &
Finance และแผนก Graphic ให้ ความคิดเห็นว่า ปั จจัยด้ านค่านิยม อยู่ในระดับความสําคัญ น้ อย
และแผนก Sales และ Sales Co-ordinate แผนก Marketing แผนก Sales Co-ordinate และ
แผนก Purchase ให้ ความคิดเห็นว่า ปั จจัยด้ านค่านิยม อยูใ่ นระดับความสําคัญ มากที่สดุ
นอกจากนี ้ พนักงานในแผนก Human ให้ ความคิดเห็นว่า ปั จจัยด้ านค่านิยม อยู่ในระดับ
ความสําคัญ มาก
จากผลการสัมภาษณ์ผ้ บู ริ หาร และพนักงานในแต่ละแผนก สามารถสรุ ปได้ ว่า ปั จจัยการ
สื่อสารองค์กรที่สร้ างความผูกพัน ในบริ ษัท แพลน บี มีเดีย จํากัด (มหาชน) ปั จจัยด้ านค่านิยม ที่
สามารถสร้ างความผูกพัน อยูใ่ นระดับความสําคัญมาก เนื่องเพราะปั จจัยด้ านค่านิยมนัน้ สามารถ
สร้ างความรู้สกึ ผูกพันกับพนักงานที่ปฏิบตั ิงานภายนอกบริ ษัท แต่ไม่สามารถสร้ างความผูกพันกับ
พนักงานที่ปฏิบตั งิ านภายในบริษัทได้ เลย
4.2.3 ปั จจัยด้ านผู้บริหาร
ปั จจัยด้ านผู้บริหาร เป็ นปั จจัยสําคัญในองค์กรที่จะขับเคลื่อนบริ ษัทไปให้ ถึงเป้าหมายของ
บริษัทที่วางไว้ ได้ ดีที่สดุ
คุณพาขวัญ วงศ์พลทวี ผู้อํานวยการสายงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ ได้ ให้ ความเห็นที่เด่นชัดว่า
ปั จจัยเดียวที่ทําให้ คณ
ุ พาขวัญ ยังมีความภูมิใจและรู้ สกึ ผูกพันกับองค์กรมากที่สดุ คือ ปั จจัยด้ าน
ผู้บริ หาร สอดคล้ องกับความเห็นของ คุณนาฏอัสสนา สีมารุ่ งเรื อง ผู้จัดการฝ่ ายการเงิน และ
รั ก ษาการผู้จัด การฝ่ ายทรั พ ยากรบุค คล ได้ ให้ ค วามเห็ น ว่า “หากเราสามารถทํ า งานได้ โ ดยมี
ทัศนคติที่สอดคล้ องกับผู้บริ หารได้ ก็เป็ นสิ่งสําคัญที่ทําให้ เรารู้ สึกผูกพันกับองค์กรอย่างแท้ จริ ง”
คุณเรื องสิริ ผู้จดั การฝ่ ายการสื่อสารการตลาดและภาพลักษณ์ องค์กร ได้ เพิ่มเติมความเห็นด้ าน
ปั จจัยด้ านผู้บริ หารอีกว่า “ผู้บริ หารเป็ นปั จจัยที่สําคัญในการที่จะผลักดันให้ พนักงานได้ ปฏิบตั ิงาน
จนบรรลุถึงเป้าหมาย หรื อมากกว่าเป้าหมายที่ตงใจไว้
ั ้ ได้ ”
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ปั จจัยด้ านผู้บริ หาร ในมุมมองและทัศนะที่สอดคล้ องกันของพนักงานจากการสัมภาษณ์
แบบกลุม่ ต่างมีความเห็นที่คล้ ายคลึงกันของพนักงาน คือ คุณธนัชพงศ์ จากแผนก Digital Media
คุณสถาพร จากแผนก Bus Media และคุณลลิตา จากแผนก Executive Office ที่ให้ ความเห็นว่า
ปั จจัยด้ านผู้บริ หารเป็ นปั จจัยหลักที่ทําให้ พนักงานรู้สกึ ผูกพันองค์กร หากผู้บริ หารมีความสนใจใน
ตัวพนักงาน ไม่ว่าจะเป็ นการสัง่ งานโดยตรง หรื อแม้ กระทั่งการพูดคุยเรื่ องทั่วไป สามารถทําให้
้ ้ คุณลลิตา
พนักงานรู้ สึกถึงการมีตวั ตน ส่งผลถึงการเกิดความรู้ สึกผูกพันต่อองค์กรต่อไปได้ ทังนี
ยังเสริ มอีกว่า “เมื่อผู้บริ หารมีการสัง่ การลงมายังตัวพนักงาน พนักงานผู้นนมี
ั ้ หน้ าที่ที่ต้องปฏิบตั ิ
ตามก็จริ ง แต่พนักงานแพลน บี โดยส่วนมาก หรื อเกือบทัง้ หมดยินดีที่จะปฏิบตั ิตามไม่ใช่เพียง
เพราะหน้ าที่ แต่เพราะความเชื่อมัน่ และรักในตัวผู้บริ หารจริ งๆ” เป็ นการยํ ้าถึงความสําคัญของ
ปั จจัยด้ านผู้บริ หารที่สามารถสร้ างความรู้สกึ ผูกพันของพนักงานต่อองค์กรได้ อย่างแท้ จริง
กล่าวโดยสรุ ปสามารถปั จจัยการสื่อสารองค์กรที่สร้ างความผูกพัน ในบริ ษัท แพลน บี
มีเดีย จํากัด (มหาชน) ปั จจัยด้ านผู้บริ หาร จากการสัมภาษณ์ผ้ บู ริหาร จํานวน 3 ท่าน สามารถสรุป
เป็ นตารางปั จจัยการสื่อสารองค์กรที่สร้ างความผูกพัน ในบริ ษัท แพลน บี มีเดีย จํากัด (มหาชน)
ปั จจัยด้ านผู้บริ หารที่มีความสําคัญมากที่สดุ ดังตารางที่ 4.9 แสดงปั จจัยการสื่อสารองค์กรที่สร้ าง
ความผูกพัน ในบริ ษัท แพลน บี มีเดีย จํากัด (มหาชน) ปั จจัยด้ านผู้บริ หารที่มีระดับความสําคัญ
มากที่สดุ
ตารางที่ 4.9 แสดงปั จจัยการสื่อสารองค์กรที่สร้ างความผูกพัน ในบริ ษัท แพลน บี มีเดีย จํากัด
(มหาชน) ปั จจัยด้ านผู้บริหารที่มีระดับความสําคัญมากที่สดุ
ความเห็นของผู้ให้
สัมภาษณ์
คุณพาขวัญ วงศ์พลทวี
คุณนาฏอัสสนา
สีมารุ่งเรื อง
คุณเรื องสิริ สถิระกุล

มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

น้ อย

น้ อยที่สุด

√
√
√

จากตารางที่ 4.9 พบว่า ความคิดเห็นของผู้ให้ สมั ภาษณ์ ซึง่ เป็ นผู้บริ หารของบริ ษัท แพลน
บี มีเดีย จํากัด (มหาชน) ให้ ความคิดเห็นว่า ปั จจัยการสื่อสารองค์กรที่สร้ างความผูกพัน ในบริ ษัท
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แพลน บี มีเดีย จํากัด (มหาชน) ปั จจัยด้ านผู้บริ หาร อยูใ่ นระดับความสําคัญ มากที่สดุ เนื่องเพราะ
เป็ นสิง่ ที่ดีที่จะพาให้ พนักงานและองค์กรไปถึงเป้าหมายของบริษัทที่วางไว้
นอกจากนี ้แล้ ว จากผลการสัมภาษณ์ตวั แทนพนักงานในแต่ละแผนก ที่ได้ ให้ ความคิดเห็น
เกี่ ยวกับปั จจัยการสื่อสารองค์กรที่สร้ างความผูกพัน ในบริ ษัท แพลน บี มีเดีย จํากัด (มหาชน)
ปั จจัยด้ านผู้บริ หาร สรุ ปได้ ดงั ตารางที่ 4.10 ผลการสัมภาษณ์ตวั แทนพนักงานในแต่ละแผนก ที่ได้
ให้ ความคิดเห็ นเกี่ ยวกับปั จจัยการสื่อสารองค์ กรที่สร้ างความผูกพัน ในบริ ษัท แพลน บี มีเดีย
จํากัด (มหาชน) ปั จจัยด้ านผู้บริ หาร
ตารางที่ 4.10 ผลการสัมภาษณ์ ตวั แทนพนักงานในแต่ละแผนก ที่ได้ ให้ ความคิดเห็นเกี่ ยวกับ
ปั จ จัย การสื่ อ สารองค์ ก รที่ ส ร้ างความผูก พัน ในบริ ษั ท แพลน บี มี เ ดี ย จํ า กัด
(มหาชน) ปั จจัยด้ านผู้บริหาร
ความเห็นของผู้ให้ สัมภาษณ์
ตัวแทนพนักงานในแผนก Sales และ Sales
Co-ordinate
ตัวแทนพนักงานในแผนก Marketing

มาก
ที่สุด
√
√

ตัวแทนพนักงานในแผนก Sales Co-ordinate

√

ตัวแทนพนักงานในแผนก Bus Media

√

ตัวแทนพนักงานในแผนก Digital Media

√

ตัวแทนพนักงานในแผนก Static Media

√

ตัวแทนพนักงานในแผนก Purchase

√

ตัวแทนพนักงานในแผนก IT

√

ตัวแทนพนักงานในแผนก Human Resources

√

ตัวแทนพนักงานในแผนก Accounting &
Finance
ตัวแทนพนักงานในแผนก Graphic

√

ตัวแทนพนักงานในแผนก Executive Office

√

ตัวแทนพนักงานในแผนก Operation Support

√

√

มาก

ปาน
กลาง

น้ อย

น้ อย
ที่สุด
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จากตารางที่ 4.10 ผลการสัมภาษณ์ตวั แทนพนักงานในแต่ละแผนก ที่ได้ ให้ ความคิดเห็น
เกี่ยวกับปั จจัยการสื่อสารองค์กรที่สร้ างความผูกพัน ในบริ ษัท แพลน บี มีเดีย จํากัด (มหาชน)
ปั จจัยด้ านผู้บริ หาร จํานวนทังหมด
้
45 คน พบว่า พนักงานในทุกแผนก ให้ ระดับความสําคัญใน
ระดับมากที่สดุ เนื่องเพราะปั จจัยด้ านผู้บริ หารเป็ นปั จจัยหลักที่ทําให้ พนักงานรู้ สึกผูกพันองค์กร
หากผู้บริหารมีความสนใจในตัวพนักงาน ไม่ว่าจะเป็ นการสัง่ งานโดยตรง หรื อแม้ กระทัง่ การพูดคุย
เรื่ องทัว่ ไป สามารถทําให้ พนักงานรู้ สกึ ถึงการมีตวั ตน ส่งผลถึงการเกิดความรู้ สกึ ผูกพันต่อองค์กร
ต่อไปได้
จากผลการสัมภาษณ์ผ้ บู ริ หาร และพนักงานในแต่ละแผนก สามารถสรุ ปได้ ว่า ปั จจัยการ
สื่อสารองค์กรที่สร้ างความผูกพัน ในบริษัท แพลน บี มีเดีย จํากัด (มหาชน) ปั จจัยด้ านผู้บริ หาร ที่
สามารถสร้ างความผูกพัน อยู่ในระดับความสําคัญมากที่สดุ เนื่องเพราะเมื่อผู้บริ หารมีการสัง่ การ
ลงมายัง ตัว พนักงาน พนัก งานผู้นัน้ มีห น้ า ที่ ที่ ต้อ งปฏิ บัติตามก็ จริ ง แต่พ นัก งานแพลน บี โดย
ส่วนมาก หรื อเกือบทังหมดยิ
้
นดีที่จะปฏิบตั ิตามไม่ใช่เพียงเพราะหน้ าที่ แต่เพราะความเชื่อมัน่ และ
รักในตัวผู้บริ หารจริงๆ
4.2.4 ปั จจัยด้ านผลตอบแทน
ปั จจัยด้ านผลตอบแทน เป็ นปั จจัยที่พนักงานให้ ความสําคัญ และเป็ นปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อ
การสร้ างความผูกพันของพนักงาน
คุณนาฏอัสสนา สีมารุ่ งเรื อง ผู้จดั การฝ่ ายการเงิน และรักษาการผู้จดั การฝ่ ายทรัพยากร
บุคคล ได้ ให้ ความเห็น ว่า “ปั จจัยด้ านผลตอบแทนน่าจะเป็ นปั จจัย ที่ มีผลต่อ ความผูกพันของ
พนักงานค่อนข้ างสูง เนื่องจากแต่ละคนต่างมีภาระที่แตกต่างกันไป และปั จจัยด้ านผลตอบแทนก็
อาจเป็ นเหตุ ผ ลที่ ทํ า ให้ เค้ ายั ง ต้ องการทํ า งานที่ นี่ และทางผู้ บริ ห ารของเรา ก็ ค่ อ นข้ างให้
ความสําคัญกับเรื่ องนี ้ด้ วย” คุณพาขวัญ วงศ์พลทวี ผู้อํานวยการสายงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ ได้ ให้
ทัศนะที่น่าสนใจว่า “หากเป็ นกลุม่ คน Generation X ปั จจัยด้ านนี ้คงไม่สําคัญ แต่หากเป็ น กลุม่ คน
Generation Y ปั จจัยด้ านผลตอบแทนอาจมีความสําคัญขึ ้นมาได้ เนื่องจากยุคสมัยที่เปลี่ยนไป
ุ ภาพ
มูลค่าของตลาดแรงงานที่สงู ขึ ้น อาจทําให้ องค์กรต้ องยอมจ่ายเพื่อได้ มาซึ่งบุคลากรที่มีคณ
ใกล้ เคียงกับความเห็นของ คุณเรื องสิริ ผู้จดั การฝ่ ายการสื่อสารการตลาดและภาพลักษณ์องค์กร
ว่า “ปฏิเสธไม่ได้ ที่ทุกคนทํางานหนักเพื่อคาดหวังผลตอบแทนที่น่าพอใจในอนาคต บางบริ ษัทก็
แข่งขันกันในเรื่ องของผลตอบแทน เพื่อที่จะดึงคนเก่งให้ ไปพัฒนาบริ ษัทนัน้ ๆ ดังนัน้ ยังมองว่า
ปั จจัยด้ านผลตอบแทนก็มีสว่ นสําคัญในการสร้ างความผูกพันให้ พนักงานได้ ในระดับหนึง่ ”
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ปั จ จัย ด้ า นผลตอบแทนในมุม มองและทัศ นะที่ ส อดคล้ อ งกัน ของพนัก งานจากการ
สัมภาษณ์ แบบกลุ่ม ต่างมีความเห็นที่คล้ ายคลึงกันของพนักงาน คือ คุณวัชรา จากแผนก Bus
Media ได้ ให้ ความเห็นว่า “ปั จจัยด้ านผลตอบแทนเป็ นปั จจัยที่สําคัญมาก เนื่องจากพนักงานทุก
้
องกับผลตอบแทนที่ได้ รับด้ วย”
คนทุ่มเทแรงกายแรงใจให้ กบั องค์กรแล้ ว การทุ่มเทนันความสอดคล้
เช่นเดียวกับคุณกฤษติพงษ์ จากแผนก Static Media ที่มองว่า ผลตอบแทนคือสิ่งจําเป็ น และ
สามารถทําให้ พนักงานยังยินดีที่จะอยู่ในองค์กรต่อไป แตกต่างจาก คุณลลิตา ที่ได้ ให้ มมุ มองที่
น่าสนใจว่า “บางครัง้ การทํางานของเด็กจบใหม่อาจจะเพียงต้ องการประสบการณ์ในการทํางาน
ก่อน โดยที่ยงั ไม่ต้องคํานึงถึงปั จจัยด้ านผลตอบแทน และเมื่อคุณเก่งขึ ้นแล้ ว คุณก็สามารถเรี ยก
ผลตอบแทนที่ น่าพอใจจากบริ ษัทอื่ นได้ ” ในทัศนะความเห็นที่แตกต่างกันของพนักงาน แต่ใน
ท้ ายที่สุดของความเห็น ปั จจัยด้ านผลตอบแทน ยังเป็ นปั จจัยที่ พนักงานพร้ อมใจกันยกให้ เป็ น
ปั จจัยที่สง่ ผลต่อความผูกพันของพนักงานในบริ ษัท แพลน บี มีเดีย จํากัด (มหาขน)
กล่าวโดยสรุ ปสามารถปั จจัยการสื่อสารองค์กรที่สร้ างความผูกพัน ในบริ ษัท แพลน บี
มีเดีย จํากัด (มหาชน) ปั จจัยด้ านผลตอบแทน จากการสัมภาษณ์ผ้ บู ริ หาร จํานวน 3 ท่าน สามารถ
สรุ ป เป็ นตารางปั จ จัย การสื่ อ สารองค์ ก รที่ ส ร้ างความผูก พัน ในบริ ษั ท แพลน บี มี เ ดี ย จํ า กัด
(มหาชน) ปั จจัยด้ านผลตอบแทนที่ มีความสําคัญมากที่ สุด ดังตารางที่ 4.11 แสดงปั จจัย การ
สื่ อ สารองค์ ก รที่ ส ร้ างความผูก พัน ในบริ ษั ท แพลน บี มี เ ดี ย จํ า กั ด (มหาชน) ปั จ จัย ด้ า น
ผลตอบแทนที่มีระดับความสําคัญมากที่สดุ
ตารางที่ 4.11 แสดงปั จจัยการสื่อสารองค์กรที่สร้ างความผูกพัน ในบริ ษัท แพลน บี มีเดีย จํากัด
(มหาชน) ปั จจัยด้ านผลตอบแทนที่มีระดับความสําคัญมากที่สดุ
ความเห็นของผู้ให้
สัมภาษณ์
คุณพาขวัญ วงศ์พลทวี
คุณนาฏอัสสนา สีมารุ่งเรื อง
คุณเรื องสิริ สถิระกุล

มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

น้ อย

น้ อยที่สุด

√
√
√

จากตารางที่ 4.11 พบว่า ความคิดเห็นของผู้ให้ สมั ภาษณ์ ซึ่งเป็ นผู้บริ หารของบริ ษัท แพ
ลน บี มีเดีย จํากัด (มหาชน) ให้ ความคิดเห็นว่า ปั จจัยการสื่อสารองค์กรที่สร้ างความผูกพัน ใน
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บริษัท แพลน บี มีเดีย จํากัด (มหาชน) ปั จจัยด้ านผลตอบแทน อยู่ในระดับความสําคัญ มากที่สดุ
เนื่องเพราะเป็ นแรงจูงใจที่จะพาให้ พนักงานและองค์กรไปถึงเป้าหมายของบริษัทที่วางไว้
นอกจากนี ้แล้ ว จากผลการสัมภาษณ์ตวั แทนพนักงานในแต่ละแผนก ที่ได้ ให้ ความคิดเห็น
เกี่ยวกับปั จจัยการสื่อสารองค์กรที่สร้ างความผูกพัน ในบริ ษัท แพลน บี มีเดีย จํากัด (มหาชน)
ปั จจัยด้ านผลตอบแทน สรุปได้ ดงั ตารางที่ 4.12 ผลการสัมภาษณ์ตวั แทนพนักงานในแต่ละแผนก
ที่ได้ ให้ ความคิดเห็นเกี่ยวกับปั จจัยการสื่อสารองค์กรที่สร้ างความผูกพัน ในบริ ษัท แพลน บี มีเดีย
จํากัด (มหาชน) ปั จจัยด้ านผลตอบแทน
ตารางที่ 4.12 ผลการสัมภาษณ์ ตวั แทนพนักงานในแต่ละแผนก ที่ ได้ ให้ ความคิดเห็นเกี่ ยวกับ
ปั จ จัย การสื่ อ สารองค์ ก รที่ ส ร้ างความผูก พัน ในบริ ษั ท แพลน บี มี เ ดี ย จํ า กัด
(มหาชน) ปั จจัยด้ านผลตอบแทน
ความเห็นของผู้ให้ สัมภาษณ์
ตัวแทนพนักงานในแผนก Sales และ Sales
Co-ordinate
ตัวแทนพนักงานในแผนก Marketing
ตัวแทนพนักงานในแผนก Sales Co-ordinate
ตัวแทนพนักงานในแผนก Bus Media
ตัวแทนพนักงานในแผนก Digital Media
ตัวแทนพนักงานในแผนก Static Media
ตัวแทนพนักงานในแผนก Purchase
ตัวแทนพนักงานในแผนก IT
ตัวแทนพนักงานในแผนก Human Resources
ตัวแทนพนักงานในแผนก Accounting &
Finance
ตัวแทนพนักงานในแผนก Graphic
ตัวแทนพนักงานในแผนก Executive Office
ตัวแทนพนักงานในแผนก Operation Support

มาก
ที่สุด
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

มาก

ปาน
กลาง

น้ อย

น้ อย
ที่สุด
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จากตารางที่ 4.12 ผลการสัมภาษณ์ตวั แทนพนักงานในแต่ละแผนก ที่ได้ ให้ ความคิดเห็น
เกี่ยวกับปั จจัยการสื่อสารองค์กรที่สร้ างความผูกพัน ในบริ ษัท แพลน บี มีเดีย จํากัด (มหาชน)
ปั จจัยด้ านผลตอบแทน จํานวนทังหมด
้
45 คน พบว่า พนักงานในทุกแผนก มีความคิดเห็นใน
ระดับความสําคัญ มากที่ สุด ทุกแผนก เนื่ องเพราะพนักงานทุกคนทุ่ม เทแรงกายแรงใจให้ กับ
องค์กรแล้ ว การทุ่มเทนันความสอดคล้
้
องกับผลตอบแทนที่ได้ รับด้ วย
จากผลการสัมภาษณ์ผ้ บู ริ หาร และพนักงานในแต่ละแผนก สามารถสรุ ปได้ ว่า ปั จจัยการ
สื่ อ สารองค์ ก รที่ ส ร้ างความผู ก พัน ในบริ ษั ท แพลน บี มี เ ดี ย จํ า กั ด (มหาชน) ปั จจัย ด้ าน
ผลตอบแทน ที่สามารถสร้ างความผูกพัน อยู่ในระดับความสําคัญมากที่สดุ เนื่องเพราะหากเป็ น
กลุม่ คน Generation X ปั จจัยด้ านนี ้คงไม่สําคัญ แต่หากเป็ น กลุม่ คน Generation Y ปั จจัยด้ าน
ผลตอบแทนอาจมีความสําคัญขึ ้นมาได้ เนื่องจากยุคสมัยที่เปลี่ยนไป มูลค่าของตลาดแรงงานที่
สูงขึ ้น อาจทําให้ องค์กรต้ องยอมจ่ายเพื่อได้ มาซึง่ บุคลากรที่มีคณ
ุ ภาพ
4.2.5 ปั จจัยด้ านบรรยากาศการทํางาน
ปั จ จัย ด้ า นบรรยากาศในการทํ า งาน ในที่ นี ห้ มายถึ ง เพื่ อ นร่ ว มงาน สภาพแวดล้ อ ม
อุปกรณ์สํานักงาน และสิง่ อํานวยความสะดวกต่างๆ ภายในบริษัทฯ ที่พนักงานต่างให้ ความสําคัญ
ไม่แพ้ ปัจจัยด้ านอื่นๆ
คุณเรื องสิริ ผู้จดั การฝ่ ายการสื่อสารการตลาดและภาพลักษณ์ องค์กร ได้ ให้ ความเห็นใน
ด้ านปั จจัยเรื่ องบรรยากาศการทํางานว่า “เป็ นปั จจัยที่เราต้ องพบเจอในการทํางานในทุกๆ วัน
เพราะฉะนันตนเองค่
้
อนข้ างให้ ความสําคัญเป็ นอย่างมาก จากการติดต่อประสานงานเพื่อให้ ทีมได้
ปฏิ บัติ ต ามแนวทางของบริ ษั ท และยัง เป็ นการเชื่ อ มโยงความสัม พัน ธ์ ข องที ม ไว้ ไ ด้ อี ก ด้ ว ย”
สอดคล้ องกับทัศนะของคุณพาขวัญ วงศ์พลทวี ผู้อํานวยการสายงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ ที่ได้ ให้
ความเห็นว่า “มนุษย์เป็ นสัตว์ สงั คม เพราะฉะนัน้ มในการทํางานมันมีเรื่ องการติดต่อสื่อสารอยู่
ตลอดเวลา และเราสามารถใช้ การติดต่อสื่อสารนี ้ในการสร้ างบรรยากาศในการทํางานให้ ดี เพื่อให้
ทุกคนได้ รับความรู้ สึกดีๆ ทุกคนก็จะอยากมาทํางาน และในทางตรงกันข้ าม หากบรรยากาศการ
ทํางานไม่ดี พนักงานก็ไม่ต้องการมาทํางาน อาจส่งผลเสียต่องานได้ ” สอดคล้ องกับความเห็นของ
คุณนาฏอัสสนา สีมารุ่งเรื อง ผู้จดั การฝ่ ายการเงิน และรักษาการผู้จดั การฝ่ ายทรัพยากรบุคคล ที่ได้
ให้ ความเห็นว่า “ในแต่ละวันเราต้ องอยูก่ บั บรรยากาศในการทํางานกว่า 8 ชัว่ โมงต่อวัน หากบริ ษัท
มีบรรยากาศที่ดีก็สามารถทําให้ พนักงานนําข้ อดีเหล่านี ้ไปหักล้ างกับความรู้สกึ ไม่ดีด้านอื่นๆ ได้ ”
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ปั จจัย ด้ า นบรรยากาศในการทํ า งานในมุม มองและทัศ นะที่ สอดคล้ อ งกัน ของตัว แทน
พนักงานจากการสัมภาษณ์แบบกลุม่ ต่างมีความเห็นที่คล้ ายคลึงกันของพนักงาน คือ คุณวัลทิพย์
จากแผนก Marketing ที่ได้ ให้ ความเห็นว่า องค์ประกอบในการทํางานแต่ละวัน ปฏิเสธไม่ได้ เลยว่า
มีปัจจัย ด้ านบรรยากาศในการทํ า งานมากกว่า 90% ต่อ หนึ่ง วัน ในการทํ า งาน เริ่ มจากการใช้
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ในการทํางาน โต๊ ะ เก้ าอี ้ สิง่ อํานวยความสะดวกต่างๆ ไปจนถึงเพื่อร่วมงานใน
แผนกเดียวกันและแต่ละแผนกที่ต้องมีการติดต่อประสาน เพื่อให้ งานออกมาสําเร็ จตามเวลาที่ตงั ้
ไว้ หากสิ่งใดสิ่งหนึ่งตกหล่นไป จะยิ่งถ่วงการทํางานของเราให้ ยากขึน้ ไปอีก ซึ่งสอดคล้ องกับ
ความเห็นของคุณพิราวรรณ จากแผนก Finance ที่ให้ ความเห็นว่า “แผนกบัญชีและการเงินเป็ น
แผนกที่ต้องใช้ เอกสารค่อนข้ างมาก และยุง่ ยากในการทํางาน หากไม่ได้ รับความร่วมมือจากแผนก
อื่นๆ ที่เข้ าใจ หรื อ สิ่งอํานวยความสะดวกภายในแผนกไม่ดีก็มีผลกับการทํางานโดยตรง” ซึง่ ทัง้ 2
ท่า นให้ ค วามเห็ น ตรงกัน อี ก ว่า สิ่ง อํ า นวยความสะดวกเหล่า นี ้ รวมถึง เพื่ อรร่ ว มงานที่ ดีที่ ค อย
ช่วยเหลือแก้ ไขปั ญหากันเป็ นปั จจัยหนึ่งที่สําคัญที่จะทําให้ พนักงานรู้ สึกผูกพันกับองค์กรได้ แต่
ทังนี
้ ้ทังนั
้ น้ ปั จจัยด้ านบรรยากาศในการทํางาน ก็ยงั มองว่าเป็ นปั จจัยแวดล้ อม ซึง่ หากขาดไปอาจ
ส่งผลต่อการทํางาน แต่ไม่สามารถหยุดการสร้ างสรรค์งานนันให้
้ สําเร็ จลุลว่ งไปได้
กล่าวโดยสรุ ปสามารถปั จจัยการสื่อสารองค์กรที่สร้ างความผูกพัน ในบริ ษัท แพลน บี
มีเดีย จํากัด (มหาชน) ปั จจัยด้ านบรรยากาศการทํางาน จากการสัมภาษณ์ ผ้ ูบริ หาร จํานวน 3
ท่าน สามารถสรุปเป็ นตารางปั จจัยการสื่อสารองค์กรที่สร้ างความผูกพัน ในบริ ษัท แพลน บี มีเดีย
จํากัด (มหาชน) ปั จจัยด้ านบรรยากาศการทํางานที่มีความสําคัญมากที่สดุ ดังตารางที่ 4.13 แสดง
ปั จจัยการสื่อสารองค์กรที่สร้ างความผูกพัน ในบริ ษัท แพลน บี มีเดีย จํากัด (มหาชน) ปั จจัยด้ าน
บรรยากาศการทํางานที่มีระดับความสําคัญมากที่สดุ
ตารางที่ 4.13 แสดงปั จจัยการสื่อสารองค์กรที่สร้ างความผูกพัน ในบริ ษัท แพลน บี มีเดีย จํากัด
(มหาชน) ปั จจัยด้ านบรรยากาศการทํางานที่มีระดับความสําคัญมากที่สดุ
ความเห็นของผู้ให้
สัมภาษณ์
คุณพาขวัญ วงศ์พลทวี
คุณนาฏอัสสนา สีมารุ่งเรื อง
คุณเรื องสิริ สถิระกุล

มากที่สุด

มาก
√
√

√

ปานกลาง

น้ อย

น้ อยที่สุด
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จากตารางที่ 4.13 พบว่า ความคิดเห็นของผู้ให้ สมั ภาษณ์ ซึ่งเป็ นผู้บริ หารของบริ ษัท แพ
ลน บี มีเดีย จํากัด (มหาชน) ให้ ความคิดเห็นว่า ปั จจัยการสื่อสารองค์กรที่สร้ างความผูกพัน ใน
บริ ษัท แพลน บี มีเดีย จํากัด (มหาชน) ปั จจัยด้ านบรรยากาศการทํางาน อยู่ในระดับความสําคัญ
มาก เนื่องเพราะสิง่ แวดล้ อมที่ดีนนจะช่
ั ้ วยอํานวยความสะดวกให้ พนักงานในการทํางานต่างๆ
นอกจากนี ้แล้ ว จากผลการสัมภาษณ์ตวั แทนพนักงานในแต่ละแผนก ที่ได้ ให้ ความคิดเห็น
เกี่ยวกับปั จจัยการสื่อสารองค์กรที่สร้ างความผูกพัน ในบริ ษัท แพลน บี มีเดีย จํากัด (มหาชน)
ปั จจัยด้ านบรรยากาศการทํางาน สรุปได้ ดงั ตารางที่ 4.14 ผลการสัมภาษณ์ตวั แทนพนักงานในแต่
ละแผนก ที่ได้ ให้ ความคิดเห็นเกี่ยวกับปั จจัยการสื่อสารองค์กรที่สร้ างความผูกพัน ในบริ ษัท แพลน
บี มีเดีย จํากัด (มหาชน) ปั จจัยด้ านบรรยากาศการทํางาน
ตารางที่ 4.14 ผลการสัมภาษณ์ ตวั แทนพนักงานในแต่ละแผนก ที่ได้ ให้ ความคิดเห็นเกี่ ยวกับ
ปั จ จัย การสื่ อ สารองค์ ก รที่ ส ร้ างความผูก พัน ในบริ ษั ท แพลน บี มี เ ดี ย จํ า กัด
(มหาชน) ปั จจัยด้ านบรรยากาศการทํางาน
ความเห็นของผู้ให้ สัมภาษณ์
ตัวแทนพนักงานในแผนก Sales และ Sales
Co-ordinate
ตัวแทนพนักงานในแผนก Marketing
ตัวแทนพนักงานในแผนก Sales Co-ordinate
ตัวแทนพนักงานในแผนก Bus Media
ตัวแทนพนักงานในแผนก Digital Media
ตัวแทนพนักงานในแผนก Static Media
ตัวแทนพนักงานในแผนก Purchase
ตัวแทนพนักงานในแผนก IT
ตัวแทนพนักงานในแผนก Human Resources
ตัวแทนพนักงานในแผนก Accounting &
Finance
ตัวแทนพนักงานในแผนก Graphic

มาก
ที่สุด
√

มาก

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

ปาน
กลาง

น้ อย

น้ อย
ที่สุด
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ตารางที่ 4.14 (ต่อ)
ความเห็นของผู้ให้ สัมภาษณ์
ตัวแทนพนักงานในแผนก Executive Office
ตัวแทนพนักงานในแผนก Operation Support

มาก
ที่สุด

มาก

ปาน
กลาง

น้ อย

น้ อย
ที่สุด

√
√

จากตารางที่ 4.14 ผลการสัมภาษณ์ตวั แทนพนักงานในแต่ละแผนก ที่ได้ ให้ ความคิดเห็น
เกี่ยวกับปั จจัยการสื่อสารองค์กรที่สร้ างความผูกพัน ในบริ ษัท แพลน บี มีเดีย จํากัด (มหาชน)
ปั จจัยด้ านบรรยากาศการทํางาน จํานวนทังหมด
้
45 คน พบว่า พนักงานเกือบทุกแผนกให้ ระดับ
ความสําคัญอยูใ่ นระดับมากที่สดุ แตกต่างกับความเห็นของตัวแทนพนักงานจากแผนก Purchase
และแผนก Executive Office ที่มองว่าปั จจัยด้ านการทํางานนันมี
้ ความสําคัญอยูใ่ นระดับมาก
จากผลการสัมภาษณ์ผ้ บู ริ หาร และพนักงานในแต่ละแผนก สามารถสรุ ปได้ ว่า ปั จจัยการ
สื่อสารองค์กรที่สร้ างความผูกพัน ในบริ ษัท แพลน บี มีเดีย จํากัด (มหาชน) ปั จจัยด้ านบรรยากาศ
การทํ า งาน ที่ สามารถสร้ างความผูก พัน อยู่ในระดับความสําคัญมาก เนื่ องเพราะปั จจัยด้ า น
บรรยากาศในการทํ า งานมากกว่ า 90% ต่ อ หนึ่ ง วัน ในการทํ า งาน เริ่ ม จากการใช้ อุ ป กรณ์
คอมพิวเตอร์ ในการทํางาน โต๊ ะ เก้ าอี ้ สิง่ อํานวยความสะดวกต่างๆ ไปจนถึงเพื่อนร่ วมงานในแผนก
เดียวกันและแต่ละแผนกที่ต้องมีการติดต่อประสาน เพื่อให้ งานออกมาสําเร็ จตามเวลาที่ตงไว้
ั ้ หาก
สิง่ ใดสิง่ หนึง่ ตกหล่นไป จะยิ่งถ่วงการทํางานของเราให้ ยากขึ ้นไปอีก
ผลการศึกษาเกี่ยวกับการวิจยั เรื่ อง “การสื่อสารองค์กรเพื่อสร้ างความผูกพันของพนักงาน
กรณีศกึ ษา บริ ษัท แพลน บี มีเดีย จํากัด (มหาชน)” อาจกล่าวได้ ว่า รู ปแบบการสื่อสารองค์กรของ
บริ ษัท แพลน บี มีเดีย จํากัด (มหาชน) ที่สามารถสร้ างความผูกพันกับพนักงานนัน้ คือ การสื่อสาร
แบบบนลงล่าง โดยผ่านช่องทางการสื่อสารจากสื่อเฉพาะกิจ โดยใช้ ด้านการให้ กําลังใจ การอวย
พร เช่น การส่งสติ๊กเกอร์ ให้ กําลังใจ การอวยพรวันเกิด การชื่นชมการทํางาน จึงจะสามารถสร้ าง
ความผูกพันได้ มากที่สุด อีกทังการสื
้
่อสารในด้ านการทํางาน เช่น การสัง่ งาน การตามงาน การ
รายงานผล และ ด้ านแจ้ งข่าวสารกิจกรรม เช่น การแจ้ งข่าวกิจกรรมต่างๆ เป็ นสิ่งที่ส่งเสริ มความ
ผูกพันให้ เกิดขึ ้นกับพนักงานได้
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นอกจากนี แ้ ล้ ว ปั จ จัย การสื่ อ สารองค์ ก ร ที่ ส ร้ างความผูก พัน ของพนัก งานในกลุ่ม
Generation Y ควรมุ่งเน้ นภายในองค์กรของบริ ษัท แพลน บี มีเดีย จํากัด (มหาชน) โดยหลักแล้ ว
ใช้ สื่อสังคมไลน์กลุ่มเป็ นหลัก ซึ่งเป็ นสื่อที่ไม่เป็ นทางการ รองลงมา คือ สื่ออีเมล ที่เป็ นสื่อที่เป็ น
ทางการ ซึง่ ส่วนใหญ่แล้ ว พนักงานจะใช้ สื่อสังคม ไลน์กลุม่ สื่อสารกับองค์กร ทังนี
้ ้ การใช้ สื่อสังคม
(Social Media) เช่น ไลน์กลุม่ ทําให้ พนักงานเจนเนอร์ เรชัน่ วายวายเกิดความรู้สกึ ผูกพันกับองค์กร
มากที่สดุ เนื่องจากสื่อสังคมเป็ นพื ้นที่ที่ทุกคน สามารถเข้ าถึงได้ ทงผู
ั ้ ้ บริ หารที่สื่อสารสร้ างความ
ห่วงใยพนักงานหรื อคําชมต่างๆ แม้ กระทั่งพนักงานระดับปฏิบัติการ ก็ สามารถผูกพันกับงาน
ั ้ ่ องส่วนตัวและเรื่ องงาน เนื่องจากลักษณะของประชากรกลุม่ เจนเนอร์
เพราะเป็ นพื ้นที่ที่คยุ ได้ ทงเรื
เรชัน่ วาย (Generation Y) มีลกั ษณะการทํางานและใช้ ชีวิตที่รวดเร็ ว ชื่นชอบสื่อที่ให้ ความรวดเร็ ว
ในการส่งสารและรับสาร และยังชอบองค์กรในลักษณะของเอเจนซี่ (Agency) ที่มีลกั ษณะการ
ทงานที่รวดเร็ ว ตอบสนองวิถีชีวิตของประชากรกลุม่ เจนเนอร์ เรชัน่ วาย (Generation Y) กลุม่ นี ้ได้
เพราะฉะนัน้ การสื่อสารโดยผ่านสื่อสังคม (Social Media) ไลน์กลุ่ม บนพื ้นที่ออนไลน์ จะทําให้
พนักงานกลุม่ เจนเนอร์ เรชัน่ วาย เกิดความรู้สกึ สบายใจ ผูกพันในงาน ผูกพันกับผู้บริ หารและเพื่อน
ร่วมงาน ซึง่ จะส่งผลต่อความรู้สกึ ผูกพันต่อองค์กรต่อไป.

บทที่ 5
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
การวิจยั เรื่ อง การสื่อสารขององค์กรเพื่อสร้ างความผูกพันของพนักงาน กรณีศกึ ษา: บริ ษัท
แพลน บี มีเดีย จํากัด (มหาชน) ครัง้ นี ้ สามารถสรุ ป อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะได้ ดังปรากฏ
รายละเอียดต่อไปนี ้

5.1 สรุ ป
5.1.1 รู ปแบบการสื่อสารของ บริ ษัท แพลน บี มีเดีย จํ ากัด (มหาชน) ที่ สามารถสร้ าง
ความผูกพันกับพนักงาน พบว่า ได้ 2 รู ปแบบหลัก คือ รู ปแบบการสื่อสารแบบเป็ นทางการ และ
แบบไม่เ ป็ นทางการ การสื่ อสารแบบไม่เป็ นทางการนัน้ จะมี เ งื่ อนไขเรื่ องเวลาเป็ นตัว กํ า หนด
เนื่องจากลักษณะของวัฒนธรรมการทํางานในรู ปแบบของบริ ษัทเอเจนซี่ (Agency) ที่ต้องทํางาน
ให้ ทนั ต่อกระแสสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา จึงทําให้ ลกั ษณะการทํางานของพนักงาน
ของ บริ ษัท แพลน บี มีเดีย จํากัด (มหาชน) นันต้
้ องรวดเร็ ว ทันต่อการสื่อสารที่มีความเคลื่อนไหว
อยู่ตลอดเวลา ในการแลกเปลี่ยนข้ อมูลข่าวสารระหว่างตําแหน่ง ซึ่งนับว่าเป็ นสิ่งสําคัญต่อการ
ทํางาน ดังนัน้ การสื่อสารในแบบ ไม่เป็ นทางการนัน้ จะทําให้ พนักงานทํางานได้ อย่างคล่องตัว ใน
ส่วนของทิศทาง มี 3 แบบ ได้ แก่
1) การสื่อสารแบบบนลงล่าง คือ การสื่อสารทางเดียวที่ มาจากผู้บริ หาร หรื อผู้
บังคับ บัญชาเท่านัน้ โดยการส่งข้ อความอวยพรวันเกิดให้ กบั พนักงาน โดยการสื่อสารแบบบนลง
ล่าง หรื อ Top Down นี ้มีในรู ปแบบที่ทงเป็
ั ้ นทางการและไม่เป็ นทางการ ซึง่ จะช่วยให้ พนักงานเกิด
ความภาคภูมิใจในองค์กร รู้ สกึ ผูกพันต่อองค์กร และพร้ อมที่จะปฏิบตั ิตามนโยบายขององค์กร แต่
ยังมีข้อเสียคือ บางครัง้ ยังเป็ นการสื่อสารแบบทางเดียว (One Way Communicaion) ที่ไม่สามารถ
ให้ พนักงานตอบกลับหรื อแจ้ งผลได้
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2) การสื่อสารแบบล่างขึน้ บน คือ การรายงานความก้ าวหน้ าของงาน หรื อ Job
Progress ไปยังหัวหน้ าหรื อผู้บริ หาร มีในรู ปแบบที่เป็ นทางการ และไม่เป็ นทางการ ถือเป็ นการ
สื่ อ สารกับ องค์ ก รที่ มี ค วามสํ า คัญ มาก เนื่ อ งจากเป็ นการสื่ อ สารสองทาง (Two
Way
Communicaion) อีกทังเป็
้ นการสร้ างขวัญกํ าลังใจ ทัศนคติทางบวก ด้ วยโครงสร้ างตําแหน่ง
ภายในทําให้ ประสิทธิภาพการสื่อสารแบบบนลงล่างและล่างขึ ้นบนเกิดขึ ้นมากในองค์กร ทังนี
้ ้การ
สื่อสารรูปแบบดังกล่าว หากเป็ นไปในรูปแบบที่ไม่เป็ นทางการจะส่งผลให้ พนักงานกล้ าที่จะสื่อสาร
กับผู้บริ หารมากขึ ้น เปิ ดโอกาสให้ พนักงานสามารถสื่อสารกับผู้บริ หารได้ จึงทําให้ เกิดความผูกพัน
กับตัวพนักงานโดยตรง ช่วยลดช่องว่างทางการสื่อสารของผู้บริ หารกับพนักงานได้ มาก
3) การสื่อสารแบบแนวนอน คือ การทํ า งานจํ า เป็ นต้ อ งมี ผ้ ูปฏิบัติง านในหลาย
แผนก จําเป็ นต้ องมีการประสานงานกันทัง้ ภายในและภายนอกแผนก จึงมีการสื่อสารในระดับ
พนักงาน หรื อ การสื่อสารแบบแนวนอน เพื่อแลกเปลี่ยน ปรึกษา แก้ ปัญหาโดยเป็ นการสื่อแบบไม่
เป็ นทางการ และสามารถเป็ นไปได้ ในแนวทางสันทนาการกับกิจกรรมต่างๆ ของบริ ษัทฯได้ อีกด้ วย
โดยในแต่ล ะลัก ษณะการสื่ อ สารนัน้ แบ่ง แยกไปตามลัก ษณะของการทํ า งาน และระดับ ของ
พนักงาน
ทังนี
้ ้ ช่องทางการสื่อสารภายในองค์กรของบริ ษัท แพลน บี มีเดีย จํากัด (มหาชน) โดย
หลักแล้ วใช้ สื่อสังคม คือ ไลน์กลุ่มเป็ นหลักโดยเฉพาะไลน์เป็ นกลุ่มรวมในแผนกที่สําคัญประกอบ
ไปด้ วย กลุม่ Marketing Group, Digital Group, Bus Media Group, Static Media Group,
Sales Team Plan B Group ซึง่ เป็ นสื่อที่ไม่เป็ นทางการ รองลงมา คือ สื่ออีเมล ภายใต้ ชื่อ
@planbmedia.co.th ที่เป็ นสื่อที่เป็ นทางการ ซึ่งส่วนใหญ่แล้ ว พนักงานจะใช้ สื่อสังคม ไลน์กลุ่ม
สื่อสารกับองค์กร ทังนี
้ ้ การใช้ สื่อสังคม (Social Media) เช่น ไลน์กลุม่ ทําให้ พนักงานเจนเนอร์ เรชัน่
วายวายเกิดความรู้ สึกผูกพันกับองค์กรมากที่สุด เนื่องจากสื่อสังคมเป็ นพืน้ ที่ที่ทุกคน สามารถ
เข้ าถึงได้ ทงผู
ั ้ ้ บริ หาร ที่สื่อสารสร้ างความห่วงใยพนักงานหรื อคําชมต่างๆ แม้ กระทัง่ พนักงานระดับ
ั ้ ่ องส่วนตัวและเรื่ องงาน เนื่องจาก
ปฏิบตั ิการ ก็สามารถผูกพันกับงาน เพราะเป็ นพื ้นที่ที่คยุ ได้ ทงเรื
ลักษณะของประชากรกลุม่ เจนเนอร์ เรชัน่ วาย (Generation Y) มีลกั ษณะการทํางานและใช้ ชีวิตที่
รวดเร็ว ชื่นชอบสื่อที่ให้ ความรวดเร็ วในการส่งสารและรับสาร และยังชอบองค์กรในลักษณะของเอ
เจนซี่ (Agency) ที่มีลกั ษณะการทงานที่รวดเร็ว ตอบสนองวิถีชีวิตของประชากรกลุม่ เจนเนอร์ เรชัน่
วาย (Generation Y) กลุม่ นี ้ได้ เพราะฉะนัน้ การสื่อสารโดยผ่านสื่อสังคม (Social Media) ไลน์
กลุม่ บนพื ้นที่ออนไลน์ จะทําให้ พนักงานกลุ่มเจนเนอร์ เรชัน่ วาย เกิดความรู้ สกึ สบายใจ ผูกพันใน
งาน ผูกพันกับผู้บริหารและเพื่อนร่วมงาน ซึง่ จะส่งผลต่อความรู้สกึ ผูกพันต่อองค์กรต่อไป

88
5.1.2 ปั จจัยการสื่อสารที่สร้ างความผูกพันของพนักงาน บริ ษัท แพลน บี มีเดีย จํากัด
(มหาชน) พบว่า ประกอบด้ วย 5 ด้ าน ได้ แก่ ด้ านวัฒนธรรมองค์กร ด้ านค่านิยม ด้ านผู้บริ หาร ด้ าน
ผลตอบแทน และด้ านบรรยากาศการทํางาน เป็ นปั จจัยการสื่อสารที่สร้ างความผูกพันของพนักงาน
บริ ษัท แพลน บี มีเดีย จํากัด (มหาชน) โดยปรากฏรายละเอียด แต่ละด้ าน ดังนี ้
1) ด้ านวัฒนธรรมองค์กร พบว่า เป็ นปั จจัยหลักในองค์กรที่บง่ บอกถึงลักษณะของ
้ เข้ ามาทํางานในองค์กร โดยวัฒนธรรมขององค์กรแพลน บี
บริ ษัทฯ มีผลต่อสมาชิกในองค์กรตังแต่
มีเดีย นันยั
้ งขาดการถ่ายทอดแนวคิดความมุ่งมัน่ ในการทํางาน วัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันแบบเป็ น
พี่เป็ นน้ อง มีความเกื ้อกูล เอื ้ออาทรที่ดีไปสูพ่ นักงาน อาจส่งผลถึงการทํางานและความผูกพันของ
้ ฒนธรรมองค์กรของ แพลน บี เป็ นสิ่งเดียวเดียวที่ทําให้ พนักงานทุก
พนักงานในอนาคตได้ อีกทังวั
ระดับชัน้ เข้ าใจเป้าหมายของบริ ษัทอย่างแท้ จริ ง อีกทังเป็
้ นสิ่งที่ดีที่จะพาให้ พนักงานและองค์กรไป
ถึงเป้าหมายของบริ ษัทที่วางไว้
2) ด้ า นค่า นิ ย ม พบว่ า เป็ นปั จจัย ที่ ไ ม่ส่ง ผลต่อ ความผูก พัน เท่ า ใดนัก จากการ
พัฒนาด้ านเทคโนโลยี อาจทําให้ คา่ นิยมถูกลดความสําคัญลง เช่น วันหนึ่งเราอาจสามารถทํางาน
ที่บ้านได้ โดยไม่ต้องเข้ าบริ ษัท และผลของการทํางานก็ยงั มีประสิทธิภาพเท่าเดิมหรื ออาจดีกว่า แต่
ทัง้ นี ท้ ัง้ นั น้ ไม่ ไ ด้ แ ปลว่ า บริ ษั ท ฯ จะขาดค่ า นิ ย มในองค์ ก รได้ เพี ย งแต่ ค่ า นิ ย ม อาจมี ก าร
ปรั บ เปลี่ ย นไปได้ ตามยุค สมัย อี ก ทัง้ ปั จ จัย ด้ า นค่า นิ ย มนัน้ สามารถสร้ างความรู้ สึก ผูก พัน กับ
พนักงานที่ปฏิบตั ิงานภายนอกบริ ษัท แต่ไม่สามารถสร้ างความผูกพันกับพนักงานที่ปฏิบตั ิงาน
ภายในบริ ษัทได้ เลย
3) ด้ านผู้บริ หาร พบว่า เป็ นปั จจัยหลัก ที่ ทํ าให้ พ นัก งานรู้ สึกผูกพันองค์ กร หาก
ผู้บริหารมีความสนใจในตัวพนักงาน ไม่วา่ จะเป็ นการสัง่ งานโดยตรง หรื อแม้ กระทัง่ การพูดคุยเรื่ อง
ทัว่ ไป สามารถทําให้ พนักงานรู้สกึ ถึงการมีตวั ตน ส่งผลถึงการเกิดความรู้สกึ ผูกพันต่อองค์กรต่อไป
ได้ อีกทังเมื
้ ่อผู้บริ หารมีการสัง่ การลงมายังตัวพนักงาน พนักงานผู้นนมี
ั ้ หน้ าที่ที่ต้องปฏิบตั ิตามก็
จริ ง แต่พนักงานแพลน บี โดยส่วนมาก หรื อเกือบทังหมดยิ
้
นดีที่จะปฏิบตั ิตามไม่ใช่เพียงเพราะ
หน้ าที่ แต่เพราะความเชื่อมัน่ และรักในตัวผู้บริหารจริงๆ
4) ด้ า นผลตอบแทน พบว่ า เป็ นสิ่ ง ที่ ดี ที่ จ ะพาให้ พนั ก งานและองค์ ก รไปถึ ง
เป้าหมายของบริ ษัทที่วางไว้ อีกทังหากเป็
้
นกลุ่มคน Generation X ปั จจัยด้ านนี ้คงไม่สําคัญ แต่
หากเป็ น กลุม่ คน Generation Y ปั จจัยด้ านผลตอบแทนอาจมีความสําคัญขึ ้นมาได้ เนื่องจากยุค
สมัย ที่ เปลี่ย นไป มูลค่าของตลาดแรงงานที่ สูง ขึน้ อาจทํ า ให้ อ งค์ กรต้ องยอมจ่ายเพื่ อได้ ม าซึ่ง
บุคลากรที่มีคณ
ุ ภาพ
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5) ด้ านบรรยากาศการทํางาน พบว่า เป็ นสิ่งที่ดีที่จะพาให้ พนักงานและองค์กรไป
ถึงเป้าหมายของบริ ษัทที่วางไว้ อีกทังการทํ
้
างานมากกว่า 90% ต่อหนึ่งวันของการทํางานนัน้ มัก
เริ่มจากการใช้ อปุ กรณ์คอมพิวเตอร์ ในการทํางาน โต๊ ะ เก้ าอี ้ สิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆ ไปจนถึง
เพื่อนร่ วมงานในแผนกเดียวกัน และแต่ละแผนกที่ต้องมีการติดต่อประสาน เพื่อให้ งานออกมา
สําเร็ จตามเวลาที่ตงไว้
ั ้ หากสิ่งใดสิ่งหนึ่งตกหล่นไป จะยิ่งถ่วงการทํางานของเราให้ ยากขึ ้นไปอีก
ดังนัน้ บรรยากาศการทํางานจึงเป็ นสิ่งที่ทําให้ ส่งผลต่อความผูกพันของพนักงาน บริ ษัท แพลน บี
มีเดีย จํากัด (มหาชน)

5.2 อภิปรายผล
การวิจยั เรื่ อง การสื่อสารขององค์กรเพื่อสร้ างความผูกพันของพนักงาน กรณีศกึ ษา: บริ ษัท
แพลน บี มีเดีย จํากัด (มหาชน) ครัง้ นี ้ สามารถอภิปรายผลได้ ดังนี ้
5.2.1 รู ปแบบการสื่อสารของ บริ ษัท แพลน บี มีเดีย จํ ากัด (มหาชน) ที่สามารถสร้ าง
ความผูกพันกับพนักงาน พบว่า ได้ 2 รู ปแบบหลัก คือ รู ปแบบการสื่อสารแบบเป็ นทางการ และ
แบบไม่ เ ป็ นทางการ การสื่ อ สารแบบไม่เ ป็ นทางการนัน้ จะมี เ งื่ อ นไขเรื่ อ งเวลาเป็ นตัว กํ า หนด
้ อง
เนื่องจากลักษณะของวัฒนธรรมการทํางานของ บริ ษัท แพลน บี มีเดีย จํากัด (มหาชน) นันต้
รวดเร็ ว ทันต่อการสื่อสารที่มีความเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา ในการแลกเปลี่ยนข้ อมูลข่าวสาร
ระหว่างตําแหน่ง ซึง่ นับว่าเป็ นสิง่ สําคัญต่อการทํางาน ดังนัน้ การสื่อสารในแบบ ไม่เป็ นทางการนัน้
จะทําให้ พนักงานทํางานได้ อย่างคล่องตัว ในส่วนของทิศทาง มี 3 แบบ ได้ แก่ การสื่อสารแบบบน
ลงล่า ง การสื่อสารแบบล่างขึน้ บน และการสื่อสารแบบแนวนอน สอดคล้ องกับหลักการของ
Samuel (2009) ที่กล่าวว่า ไลน์กลุม่ ซึง่ เป็ นการสื่อสารที่ไม่เป็ นทางการ แต่สามารถทําให้ พนักงาน
เจนเนอร์ เรชัน่ วาย (Generetion Y) เกิดความรู้สกึ ผูกพันกับองค์กรมากที่สดุ
ทังนี
้ ้ ช่องทางการสื่อสารภายในองค์กรของบริ ษัท แพลน บี มีเดีย จํากัด (มหาชน) โดย
หลักแล้ วใช้ สื่อสังคม คือ ไลน์กลุ่มเป็ นหลัก ซึ่งเป็ นสื่อที่ไม่เป็ นทางการ รองลงมา คือ สื่ออีเมล ที่
้ ้
เป็ นสื่อที่เป็ นทางการ ซึ่งส่วนใหญ่แล้ ว พนักงานจะใช้ สื่อสังคม ไลน์ กลุ่ม สื่อสารกับองค์กร ทังนี
การใช้ สื่อสังคม (Social Media) เช่น ไลน์กลุม่ ทําให้ พนักงานเจนเนอร์ เรชัน่ วาย (Generetion Y)
เกิดความรู้สกึ ผูกพันกับองค์กรมากที่สดุ เนื่องจากสื่อสังคมเป็ นพื ้นที่ที่ทกุ คน สามารถเข้ าถึงได้ ทงั ้
ผู้บริ หาร ที่สื่อสารสร้ างความห่วงใยพนักงานหรื อคําชมต่างๆ แม้ กระทัง่ พนักงานระดับปฏิบตั ิการ
ก็สามารถผูกพันกับงาน เพราะเป็ นพื ้นที่ที่คยุ ได้ ทงเรื
ั ้ ่ องส่วนตัวและเรื่ องงาน เนื่องจากลักษณะของ
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ประชากรกลุม่ เจนเนอร์ เรชัน่ วาย (Generation Y) มีลกั ษณะการทํางานและใช้ ชีวิตที่รวดเร็ ว ชื่น
ชอบสื่อที่ ให้ ความรวดเร็ วในการส่ง สารและรั บสาร และยังชอบองค์ ก รในลักษณะของเอเจนซี่
(Agency) ที่มีลกั ษณะการทงานที่รวดเร็ ว ตอบสนองวิถีชีวิตของประชากรกลุม่ เจนเนอร์ เรชัน่ วาย
(Generation Y) กลุม่ นี ้ได้ เพราะฉะนัน้ การสื่อสารโดยผ่านสื่อสังคม (Social Media) ไลน์กลุม่ บน
พืน้ ที่ ออนไลน์ จะทํ าให้ พนักงานกลุ่มเจนเนอร์ เรชั่น วาย เกิ ดความรู้ สึกสบายใจ ผูกพันในงาน
ผูกพันกับผู้บริ หารและเพื่อนร่วมงาน ซึง่ จะส่งผลต่อความรู้สกึ ผูกพันต่อองค์กรต่อไป สอดคล้ องกับ
หลักการของ Samuel (2009) ที่กล่าวว่า ไลน์กลุม่ ซึง่ เป็ นการสื่อสารที่ไม่เป็ นทางการ แต่สามารถ
ทําให้ พนักงานเจนเนอร์ เรชัน่ วาย (Generetion Y) เกิดความรู้ สกึ ผูกพันกับองค์กรมากที่สดุ ซึง่
สอดคล้ องกับแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับลักษณะของวัฒนธรรมองค์กร โดย Keyton (2005, p.
35-40) ได้ สรุปลักษณะของวัฒนธรรมองค์กรคือ องค์กรเป็ นสิ่งที่ประกอบขึ ้นจากสมาชิกในองค์กร
สมาชิกทุกคนมีส่วนร่ วมทางสัญลักษณ์และทางสังคม ซึง่ ตรงกับผลวิจยั ที่สมาชิกทุกตําแหน่งของ
บริ ษัท แพลน บี มีเดีย จํากัด (มหาชน) มีสว่ นร่ วมในการคุยสนทนาโต้ ตอบกันในกลุม่ ไลน์ มีความ
เป็ นปั จเจกในกลุ่มของตัวเอง กล่าวคือ หากเป็ นไลน์ กลุ่มในแผนกสื่อต่างๆ จะสื่อสารในเรื่ องที่
เกี่ยวกับสื่อนันๆ
้ เช่น การรายงานผลการทํางาน การรับทราบการแจ้ งซ่อมแซมสื่อ เป็ นต้ น เป็ นการ
ปรับตัวในการใช้ วิธี รู ปแบบการสื่อสารตามเทคโนโลยีที่พฒ
ั นาไปอย่างรวดเร็ ว เข้ ากับยุคสมัยที่
เหมาะสม เพื่อให้ บรรลุเป้าหมายขององค์กร ตามที่ Schien (1992 อ้ างถึงใน Keyton, 2005, p.
20-21) ได้ ให้ ความหมายว่า วัฒนธรรมองค์กรเป็ นลักษณะที่แสดงถึงสภาพความเป็ นอยู่ของ
องค์กรนันในแง่
้
ของการเรี ยนรู้ ร่วมกันในการแก้ ปัญหา การปรับตัวให้ เข้ ากับสถานการณ์ภายนอก
และการรวมตัวกันภายในองค์กรเพื่อบรรลุวตั ถุประสงค์ร่วมกัน อาจกล่าวได้ วา่ การสื่อสารผ่านไลน์
กลุม่ นี ้ ในรูปแบบการสื่อสารแบบไม่เป็ นทางการ ส่งผลให้ พนักงานกล้ าที่จะสื่อสารกับผู้บริ หารมาก
ขึ ้น เป็ นการสร้ างปฏิสมั พันธ์ กันในกลุ่มของทังพนั
้ กงานที่ปฏิบตั ิการช่วงกลางวัน และพนักงานที่
ปฏิบตั ิการช่วงกลางคืน รวมถึงหัวหน้ างานและผู้บริ หารที่มีความห่วงใยและร่ วมช่วยกันตรวจตรา
สื่อต่างๆ หรื องานอื่นๆ และการสื่อสารทางไลน์กลุ่มนี ้ สามารถทําให้ อารมณ์ในการสื่อสารไม่มาก
ไปไม่น้อยไป เช่น การส่งสติ๊กเกอร์ เพลีย ทําให้ อารมณ์ ด้านไม่ดีของผู้รับมีระดับน้ อยลง ซึ่งการ
สื่อสารในรูปแบบนี ้ เชื่อมโยงกับวัฒนธรรมองค์กร และค่านิยมองค์กรที่มีระบบการทํางานที่รวดเร็ ว
การแก้ ไขข้ อบกพร่ องแบบ Real Time และตอบรายงานการแก้ ไขได้ อย่างทันท่วงที จากระบบการ
ปฏิบตั ิงานที่มีการวางการทํางานตลอด 24 ชัว่ โมงของบริ ษัทฯ ทําให้ พนักงานรู้ สกึ ถึงความสําคัญ
ของตนเองในหน้ าที่งาน ดังที่ วิเชียร วิทยอุดม (2547, น. 36) ได้ ให้ คําจํากัดความความผูกพันกับ
องค์กร ว่า คือสถานะซึง่ พนักงานต้ องการที่จะเห็นองค์กรบรรลุเป้าหมายในฐานะที่เขาเป็ นสมาชิก
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คนหนึ่งขององค์กร พนักงานจะเกิดทัศนคติที่ดีต่อองค์กรถึงขนาดมีความผูกพัน (Commitment)
และจงรักภักดี (Loyalty) ต่อองค์กร ส่งผลให้ เกิด Sense of Belonging หรื อ รู้ สึกมีตวั ตน มี
ความรู้สกึ ถึงการเป็ นส่วนหนึง่ ขององค์กร
5.2.2 ปั จจัยการสื่อสารที่ สร้ างความผูกพันของพนักงาน บริ ษัท แพลน บี มีเดีย จํากัด
(มหาชน) พบว่า ประกอบด้ วย 5 ด้ าน ได้ แก่ 1) ด้ านวัฒนธรรมองค์กร 2) ด้ านค่านิยม 3) ด้ าน
ผู้บริ หาร 4) ด้ านผลตอบแทน และ 5) ด้ านบรรยากาศการทํางาน เป็ นปั จจัยการสื่อสารที่สร้ าง
ความผูกพันของพนักงาน บริ ษัท แพลน บี มีเดีย จํากัด (มหาชน) ดังนี ้
1) ด้ านวัฒนธรรมองค์กร เป็ นปั จจัยหลักในองค์กรที่บง่ บอกถึงลักษณะของบริ ษัทฯ
มีผลต่อสมาชิกในองค์กรตังแต่
้ เข้ ามาทํางานในองค์กร โดยวัฒนธรรมขององค์กรแพลน บี นันยั
้ ง
ขาดการถ่ายทอดที่ดีไปสูพ่ นักงาน อาจส่งผลถึงการทํางานและความผูกพันของพนักงานในอนาคต
ได้ อีกทัง้ วัฒนธรรมองค์กรของ แพลน บี เป็ นสิ่งเดียวเดียวที่ทําให้ พนักงานทุกระดับชัน้ เข้ าใจ
เป้าหมายของบริ ษัทอย่างแท้ จริ ง อีกทังเป็
้ นสิ่งที่ดีที่จะพาให้ พนักงานและองค์กรไปถึงเป้าหมาย
ของบริษัทที่วางไว้ สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ
2) ด้ านค่านิยม เป็ นปั จจัยที่ไม่ส่งผลต่อความผูกพันเท่าใดนัก จากการพัฒนาด้ าน
เทคโนโลยี อาจทําให้ ค่านิยมถูกลดความสําคัญลง เช่น วันหนึ่งเราอาจสามารถทํางานที่บ้านได้
โดยไม่ต้องเข้ าบริ ษัท และผลของการทํางานก็ยงั มีประสิทธิ ภาพเท่าเดิมหรื ออาจดีกว่า แต่ทงั ้ นี ้
ทังนั
้ น้ ไม่ได้ แปลว่าบริ ษัทฯ จะขาดค่านิยมในองค์กรได้ เพียงแต่ ค่านิยม อาจมีการปรับเปลี่ยนไป
้
างความรู้สกึ ผูกพันกับพนักงานที่ปฏิบตั ิงาน
ได้ ตามยุคสมัย อีกทังปั
้ จจัยด้ านค่านิยมนันสามารถสร้
ภายนอกบริ ษัท แต่ไม่สามารถสร้ างความผูกพันกับพนักงานที่ ปฏิบัติงานภายในบริ ษัทได้ เลย
สอดคล้ องกับหลักการของ Harison (1972) กล่าวว่า วัฒนธรรมองค์กรเป็ นความเชื่อ ค่านิยม แบบ
แผนการดําเนินงาน และความสัมพันธ์ ร่วมกัน ซึง่ สอดคล้ องกับแนวคิดของ Sathe (1985) ที่ได้ ให้
ความหมายว่า วัฒนธรรมองค์กรเป็ นแบบแผนความเชื่อ ค่านิยม ความคิดประจําตัวของสมาชิกใน
องค์กร ซึง่ อยู่ร่วมกัน แบบแผนนี ้เกิดจากการเรี ยนรู้ มากจากสมาชิกคนอื่นในองค์กรที่เห็นว่าสิ่งใด
ถูก สิ่งใดผิด ควรปฏิบตั ิหรื อไม่ควรปฏิบตั ิ นอกจากนีย้ งั สอดคล้ องกับงานวิจัยของ สิทธิ พล ธี ระ
ภาพ (2553) ที่ทําการศึกษาเกี่ยวกับ ความผูกพันต่อองค์กรของข้ าราชการ ตํารวจแผนกธุรการกอง
กํ ากับการอารั กขา2 กองบังคับการอารั กขาและควบคุมฝูงชนกองบัญชาการ ตํารวจนครบาล
้ ดจากความเต็มใจที่จะทุมเทเพื่อทําประโยชน์ต่อองค์กร
พบว่า ความผูกพันต่อองค์กรมาก นันเกิ
มากมีความเชื่อมันในการยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององค์กร
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3) ด้ านผู้บริ หาร เป็ นปั จจัยหลักที่ทําให้ พนักงานรู้ สึกผูกพันองค์กร หากผู้บริ หารมี
ความสนใจในตัวพนักงาน ไม่ว่าจะเป็ นการสัง่ งานโดยตรง หรื อแม้ กระทั่งการพูดคุยเรื่ องทั่วไป
สามารถทําให้ พนักงานรู้สกึ ถึงการมีตวั ตน ส่งผลถึงการเกิดความรู้สกึ ผูกพันต่อองค์กรต่อไปได้ อีก
ทังเมื
้ ่อผู้บริ หารมีการสัง่ การลงมายังตัวพนักงาน พนักงานผู้นนมี
ั ้ หน้ าที่ที่ต้องปฏิบตั ิตามก็จริ ง แต่
พนักงานแพลน บี โดยส่วนมาก หรื อเกือบทังหมดยิ
้
นดีที่จะปฏิบตั ิตามไม่ใช่เพียงเพราะหน้ าที่ แต่
เพราะความเชื่อมัน่ และรักในตัวผู้บริ หารจริ งๆ สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ พัธรา นักรา (2550) ที่ได้
ศึกษาเรื่ อง กลยุทธ์ การสื่อสารที่ใช้ ในการบริ หารการเปลี่ยนแปลงของธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด
(มหาชน) พบว่า กลยุทธ์ การสื่อสารเพื่อให้ ข้อมูลข่าวสาร จากผู้บริ หารระดับสูง และ ข่าวสารจาก
โครงการปรับปรุ งบริ ษัทฯ ที่เผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆ ของบริ ษัทฯ ก่อให้ เกิดความน่าสนใจและเปิ ดใจ
ยอมรับต่างๆ ขององค์กรจากพนักงาน
4) ด้ านผลตอบแทน เป็ นสิ่งที่ดีที่จะพาให้ พนักงานและองค์กรไปถึงเป้าหมายของ
บริ ษัทที่วางไว้ อีกทังหากเป็
้
นกลุม่ คน Generation X ปั จจัยด้ านนี ้คงไม่สําคัญ แต่หากเป็ น กลุม่ คน
Generation Y ปั จจัยด้ านผลตอบแทนอาจมีความสําคัญขึ ้นมาได้ เนื่องจากยุคสมัยที่เปลี่ยนไป
ุ ภาพ
มูลค่าของตลาดแรงงานที่สงู ขึ ้น อาจทําให้ องค์กรต้ องยอมจ่ายเพื่อได้ มาซึ่งบุคลากรที่มีคณ
สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ พิศิษฐ์ มอญไข่ (2554) ที่ได้ ศึกษาเรื่ อง ความผูกพันต่อองค์กรของ
พนักงานการ ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ผลตอบแทนจากรายได้ ต่อเดือนนัน้ ไม่ได้
เป็ นสิง่ ที่สร้ างความผูกพันต่อองค์กรสําหรับพนักงานมากนัก
5) ด้ า นบรรยากาศการทํ า งาน เป็ นสิ่ง ที่ ดี ที่ จ ะพาให้ พ นัก งานและองค์ ก รไปถึ ง
เป้าหมายของบริ ษัทที่วางไว้ อีกทังการทํ
้
างานมากกว่า 90% ต่อหนึ่งวันของการทํางานนัน้ มักเริ่ ม
จากการใช้ อุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ ในการทํางาน โต๊ ะ เก้ าอี ้ สิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆ ไปจนถึง
เพื่อนร่ วมงานในแผนกเดียวกัน และแต่ละแผนกที่ต้องมีการติดต่อประสาน เพื่อให้ งานออกมา
สําเร็ จตามเวลาที่ตงไว้
ั ้ หากสิ่งใดสิ่งหนึ่งตกหล่นไป จะยิ่งถ่วงการทํางานของเราให้ ยากขึ ้นไปอีก
ดังนัน้ บรรยากาศการทํางานจึงเป็ นสิ่งที่ทําให้ ส่งผลต่อความผูกพันของพนักงาน บริ ษัท แพลน บี
มีเดีย จํากัด (มหาชน) สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ ณัฐชัย อู่ใหม่ (2552) ที่ได้ ศกึ ษาเรื่ อง ลักษณะ
งาน บรรยากาศในการทํางาน ที่มีผล ต่อความผูกพันในองค์กร กรณีศกึ ษา ธนาคารกรุงเทพ จํากัด
(มหาชน) สาขาพลับพลาไชย พบว่า สัมพันธภาพกับเพื่อนร่ วมงานในองค์กรซึง่ พนักงานทุกคนที่
ปฏิบตั งิ านต่างๆ ที่ดี ย่อมส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน
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5.3 ข้ อเสนอแนะในการทําวิจัยครั ง้ นี ้
จากผลวิจยั พบว่า การสื่อสารผ่านไลน์กลุ่ม ในทุกรู ปแบบ คือ การสื่อสารแบบบนลงล่าง
การสื่อสารแบบล่างขึ ้นบน และการสื่อสารแบบแนวนอน สามารถสร้ างความผูกพันให้ กบั พนักงาน
ที่อยู่ในกลุ่มเจเนอเรชั่ย วาย (Generation Y) ได้ อย่างมีประสิทธิ ภาพมากที่สุด ดังนัน้ บริ ษัท
แพลน บี มีเดีย จํากัด (มหาชน) จึงต้ องพัฒนาและสร้ างการอย่างมีสว่ นร่ วม โดยผ่านช่องทางของ
สื่อสังคม ไลน์กลุ่ม ซึ่งเป็ นช่องทางที่สร้ างความผูกพันให้ กับพนักงานทุกระดับชันภายในองค์
้
กร
มากที่สดุ
ผู้วิจยั มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี ้
5.3.1 องค์กรควรปรับปรุ งเนื ้อหาการสื่อสารให้ มีความน่าดึงดูด น่าสนใจ และเข้ าใจง่าย
เพื่อให้ พนักงานเกิดความสนใจ รวมถึงควรมีช่องทางการสื่อสารที่น่าเชื่อถือ ในการสื่อสารแบบ 2
ทาง สําหรับสอบถามหรื อแสดงความคิดเห็นจากพนักงาน ซึง่ จะเป็ นแนวทาง ในการปรับปรุ งและ
พัฒนาการสื่อสารภายในองค์กรให้ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ ้น
5.3.2 องค์กรควรส่งเสริมพัฒนาสื่อรูปแบบอื่นๆ ให้ ทนั สมัย และเพิ่มความถี่ในการกระตุ้น
ให้ พนักงาน เห็นความสําคัญของสื่ออื่นๆ และง่ายต่อการเข้ าถึงสื่อของพนักงาน
5.3.3 การสื่อสารภายในองค์กรนัน้ ควรเลือกใช้ รูปแบบการสื่อสารที่เหมาะกับพนักงาน
ส่วนใหญ่ โดยสามารถแบ่งได้ หลากหลายรู ปแบบ เช่น แบ่งตามกลุ่มเจนเนอเรชัน่ (Generation)
ลักษณะพนักงาน อายุงาน ลักษณะของงาน เป็ นต้ น
5.3.4 ผู้บริ หารควรมีความเข้ าใจในลักษณะของพนักงานในองค์กรตนเอง และเข้ าใจถึง
รูปแบบการสื่อสาร เพื่อให้ การสื่อสารทุกครัง้ ได้ เข้ าถึงพนักงานอย่างแท้ จริง และสามารถนํารูปแบบ
และวิธีการสื่อสารที่เข้ ากับลักษณะพนักงานในบริ ษัทฯ ใช้ ในการโน้ มน้ าว หรื อสร้ างความผูกพันกับ
พนักงานได้
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