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มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

บทคัดย่อ 

 การค้นคว้าอิสระเรื่อง “การสื่อสารของผู้บริหารที่อายุน้อยกว่าผู้ใต้บังคับบัญชา” เป็นการวิจัย

เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-dept Interview) ที่มุ่งเน้น

การศึกษาถึงปัจจัยการบริหารงานของผู้บริหารที่อายุน้อยที่มีต่อผู้บังคับบัญชาที่อายุมากกว่า  

 ในการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์คือ 

1.เพ่ือศึกษาถึงกระบวนการบริหารงานของผู้บริหารที่อายุน้อย เพ่ือควบคุมผู้ใต้บังคับบัญชาที่

อายุ   

    มากกว่า 

2.เพ่ือศึกษาถึงวิธีการสื่อสารของผู้บริหารที่อายุน้อยให้ผู้ใต้บังคับบัญชาที่อายุมากกว่ารับฟัง 

ผลการศึกษาพบว่า ผู้บริหารที่อายุน้อยกว่าผู้ใต้บังคับบัญชาในหน่วยงานของภาครัฐมีรูปแบบ

การ 

บริหารงานที่แตกต่าง คือจะมีความเป็นทางการมากกว่าผู้บริหารที่อายุน้อยกว่าผู้ใต้บังคับบัญชา

หน่วยงานภาคเอกชน และผู้บริหารที่อายุน้อยกว่าผู้ใต้บังคับบัญชาที่เป็นเจ้าของธุรกิจ การท างานจะมี

กรอบและระเบียบแบบแผนมากกว่า ในขณะที่ผู้บริหารที่อายุน้อยกว่าผู้ใต้บังคับบัญชาหน่วยงาน

ภาคเอกชน และผู้บริหารที่อายุน้อยกว่าผู้ใต้บังคับบัญชาจะมีความยืดหยุ่น  และสามารถท างานได้นอก

กรอบมากกว่า  

                ในส่วนของกระบวนการบริหารงานที่เหมือนกันของผู้บริหารที่อายุน้อยกว่าผู้ใต้บังคับบัญชา

หน่วยงานภาครัฐบาล ผู้บริหารที่อายุน้อยกว่าผู้ใต้บังคับบัญชาหน่วยงานภาคเอกชน  และผู้บริหารที่

อายุน้อยกว่าผู้ใต้บังคับบัญชาที่เป็นเจ้าของธุรกิจ คือให้ความส าคัญกับการวางแผนงาน การท างานเป็น
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ทีม และการเปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชาที่อายุมากกว่าแสดงความคิดเห็น  โดยไม่เอาความคิดของ

ตัวเองเป็นใหญ่อยู่ฝ่ายเดียว  

                นอกจากนี้ผู้บริหารที่อายุน้อยกว่าผู้ใต้บังคับบัญชาหน่วยงานภาครัฐบาลมีวิธีการท าให้

ผู้ใต้บังคับบัญชาที่อายุมากกว่ายอมรับโดยการแสดงความสามารถให้ เป็นที่ประจักษ์ รวมถึงใช้ความ

อ่อนน้อม ให้เกียรติผู้ใต้บังคับบัญชาที่อายุมากกว่า  และกล่าวทักทายด้วยการสวัสดี  แต่มีการเว้น

ระยะห่างด้วยการไม่ได้ยกมือไหว้ แค่ทักทายด้วยวาจาและรอยยิ้มเท่านั้น ด้านผู้บริหารที่อายุน้อยกว่า

ผู้ใต้บังคับบัญชาหน่วยงานภาคเอกชน มีวิธีการท าให้ผู้ใต้บังคับบัญชายอมรับโดยการพิสูจน์ตัวเองด้วย

การแสดงความสามารถให้ผู้ใต้บังคับบัญชายอมรับ  และให้ความสนิทสนมโดยการไปทานข้าวด้วย  แต่

จะไม่พูดคุยเรื่องราวส่วนตัวด้วยมากจนเกินไปเพราะต้องการรักษาระยะห่างของความเป็นผู้บริหารกับ

ผู้ใต้บังคับบัญชา ส่วนผู้บริหารที่อายุน้อยกว่าผู้ใต้บังคับบัญชาที่เป็นเจ้าของธุรกิจมีวิธีการท าให้ผู้สใต้

บังคับบัญชาที่อายุมากกว่ายอมรับโดยการแสดงความสามารถ  และเข้าไปให้ความสนิทสนมกับ

ผู้ใต้บังคับบัญชาที่อายุมากกว่าระดับปานกลาง และในบางโอกาสยังแสดงอาการถือตัว เช่น การไม่ร่วม

ทานข้าวกลางวันกับผู้ใต้บังคับบัญชาที่อายุมากกว่าหากเป็นวันท างานทั่วไป แต่จะร่วมโต๊ะทานข้าวด้วย

เนื่องในโอกาสพิเศษ เช่น มีงานสังสรรค์ขององค์กร  

               ในส่วนวิธีการสื่อสารของผู้บริหารที่อายุน้อยให้ผู้ใต้บังคับบัญชาที่อายุมากกว่ารับฟัง มีความ

แตกต่างส าหรับผู้บริหารที่อายุน้อยกว่าผู้ใต้บังคับบัญชาหน่วยงานภาครัฐบาล  คือจะเน้นความเป็น

ทางการมากกว่าผู้บริหารอายุน้อยกว่าผู้ใต้บังคับบัญชาหน่วยงานอ่ืนๆ  คือการสื่อสารเป็นลายลักษณ์

อักษรอย่างเป็นทางการผ่านเอกสาร 

                ส่วนผู้บริหารที่อายุน้อยกว่าผู้ใต้บังคับบัญชาหน่วยงานภาคเอกชน และผู้บริหารที่อายุน้อย

กว่าผู้ใต้บังคับบัญชาที่เป็นเจ้าของธุรกิจ จะไม่มีระเบียบแบบแผนมาตีกรอบ ท าให้เปิดกว้างในวิธีการ

สื่อสารกับผู้ใต้บังคับบัญชาที่อายุมากกว่า แต่วิธีการที่ให้ความส าคัญมากที่สุด คือการสื่อสารแบบเห็น

หน้า (Face to Face)   

             ในเรื่องของระดับภาษาผู้บริหารที่อายุน้อยกว่าผู้ใต้บังคับบัญชาหน่วยงานภาครัฐบาลจะ

เลือกใช้ระดับภาษากึ่งทางการ หากสั่งงานแบบเห็นหน้า(Face to Face) แต่ผู้บริหารที่อายุน้อยกว่า

ผู้ใต้บังคับบัญชาหน่วยงานภาคเอกชน และผู้บริหารที่อายุน้อยกว่าผู้ใต้บังคับบัญชาที่เป็นเจ้าของธุรกิจ

จะใช้ระดับภาษาในการสั่งงานแบบไม่เป็นทางการ 
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บทน า 

                        ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ในยุคปัจจุบันผู้บริหารที่อายุน้อยมีอยู่ในหลายๆองค์กร และมีทีท่าว่าจะมากขึ้นเรื่อยๆ สิ่งที่

น่าสนใจก็คือ ผู้บริหารเหล่านี้สามารถท างานกับผู้ใต้บังคับบัญชาที่อายุมากกว่าได้ อีกทั้งยังได้ผลงานที่

ดีเสียด้วย   

นอกจากนี้ผู้วิจัยมีโอกาสได้อ่านบทความเรื่อง ผู้น าเช่นไร ได้ใจลูกน้อง เขียนโดย สุจินต์ จันทร์

นวล ประธาน บริษัท สมาร์ท ทู เวิร์ค และเป็นที่ปรึกษาให้กับหน่วยงานหลายองค์กร เจ้าของผลงานพ็

อกเก็ตบุ๊คเรื่อง เขาว่าผมเป็นมืออาชีพ เขาว่าผมใช้เลขาฯ เปลือง บริหารแบบย้อนศร เป็นต้น ซึ่งใน

บทความนี้ สุจินต์ จันทร์นวล เล่าถึงเรื่องราวการเป็นผู้บริหารที่อายุน้อยกว่าผู้ใต้บังคับบัญชาไว้ว่า 

ตอนอยู่เยอรมนี จะต้องเรียนไปด้วยท างานไปด้วย ซึ่งสุจินต์ จันทร์นวล ได้เป็นหัวหน้าของ

ชาวต่างชาติในองค์กรที่ท างานอยู่ ซึ่งผู้ใต้บังคับบัญชาแต่ละคนล้วนมีอายุน้อยกว่า สิ่งที่เขาปฏิบัติกับ

ผู้ใต้บังคับบัญชาที่อายุมากกว่าก็คือ การท าให้เกิดการยอรับจากผู้ใต้บังคับบัญชา โดยใช้วิธีไปคลุกคลี 

ท าตัวดีกับผู้ใต้บังคับบัญชา ขอความช่วยเหลือจากผู้ใต้บังคับบัญชาอยู่เสมอ จนผู้ใต้บังคับบัญชาเกิด

การยอมรับในที่สุด เมื่อสุจินต์ จันทร์นวล สั่งงาน ผู้ใต้บังคับบัญชาก็จะท าด้วยความกระตือรือร้นและ

เต็มใจ 

สุจินต์ จันทร์นวล กล่าวถึงหลักการบริหารที่จะท าให้ได้ใจของผู้ใต้บังคับบัญชา ว่าต้องใช้ใจ  
และความรู้สึก จึงจะส าเร็จ และต้องยึดหลักเอาใจเขามาใส่ใจเรา โดยให้เปรียบเทียบว่าถ้าหากตัว
ผู้บริหารเองอยู่ในสถานะของผู้ใต้บังคับบัญชา ชอบอะไรหรือไม่ชอบอะไรในสิ่งที่ผู้บริหารปฏิบัติ ซึ่ง
หากเราเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาหากจะท างานให้ผู้บริหารอย่างทุ่มเท ก็ต้องท าให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเกิดการ
ยอมรับ หรือ สร้างความรู้สึกที่ดีๆ ให้รู้สึก เป็นกันเอง และต้องช่วยเหลือผู้ใต้บังคับบัญชา เช่น ถามถึง
ทางบ้าน ครอบครัวเป็นอย่างไรบ้าง พอมีปัญหาก็เข้าไปช่วยเหลือ ถ้าท าแบบนี้ผู้ใต้บังคับบัญชาจะ
สมัครใจที่จะท างานด้วย 

นอกจากนี้ผู้บริหารที่ดีต้องอ่านใจผู้ใต้บังคับบัญชาออก ว่าเป็นคนอย่างไร โดยจะต้องเรียนรู้
และศึกษาผู้ใต้บังคับบัญชาให้รู้จักตัวตน นิสัยใจคอ คุณสมบัติ รวมถึงศักยภาพของผู้ใต้บังคับบัญชาแต่
ละคนให้ได้มากที่สุด ซึ่งวิธีที่จะเรียนรู้และศึกษาผู้ใต้บังคับบัญชามีหลายวิธี เช่น การพูดคุย ความ
ใกล้ชิด การเฝ้าสังเกตพฤติกรรม การแสดงออกต่างๆ รวมถึงการหาข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใต้บังคับบัญชา 
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เช่น ครอบครัว การศึกษา หน้าที่การงาน และอ่ืนๆ  ชอบหรือไม่ชอบอะไร เป็นต้น เพ่ือที่จะประเมิน
นิสัย ความคิด ทัศนคติ และอ่ืนๆ ของผู้ใต้บังคับบัญชา 

สุจินต์ จันทร์นวล เล่าถึงการเป็นผู้บริหารที่ผู้ใต้บังคับบัญชาต้องการก็คือ ถ้าผู้บริหารต้องการ
ผู้ใต้บังคับบัญชาดี มีความสามารถ ฉลาด ซื่อสัตย์ ไม่ทุจริตคดโกง มีสัมมาคารวะ คนที่ เป็น
ผู้ใต้บังคับบัญชาก็เช่นเดียวกัน ย่อมต้องการผู้บริหารที่ดี ไม่เห็นแก่ประโยชน์ตนจนลืมผู้ใต้บังคับบัญชา 
มีความรัก ความเมตตา ยุติธรรม พูดจาดี ไม่ชอบดูหมิ่นดูแคลน และมีน้ าใจต่อผู้ใต้บังคับบัญชา  และ
เวลาที่ผู้ใต้บังคับบัญชาท าอะไรผิดพลาด ผู้บริหารที่ดีต้องไม่ด่วนสรุปตัดสินว่าเขาผิดหรือกล่าวโทษ 
หรือด่าว่าโดยทันที แต่ต้องมาพิจารณาหาสาเหตุว่าที่ผิดพลาดนั้นเพราะอะไร ผิดพลาดตรงไหน และหา
วิธีแก้ไข ถ้าหากผู้ใต้บังคับบัญชาท างานผิดพลาด ต้องพิจารณาหาสาเหตุว่าผิดเรื่องเดิมหรือไม่ หรือว่า
ผิดเพราะหลงผิด หรือผิดเพราะท าผิดจริงๆ หรือผิดเพราะไม่รู้ถึงได้ท าผิด แต่ถ้าผิดในเรื่องทุจริตหรือ
คดโกงบริษัท ลูกค้า อันนั้นก็ต้องมีมาตรการลงโทษอย่างใดอย่างหนึ่ งเพราะเป็นเรื่องใหญ่ที่ยอมไม่ได้ 
และสิ่งที่ส าคัญที่สุดที่ผู้บริหารควรตระหนักถึง คือ การที่ผู้ใต้บังคับบัญชาท างานผิดพลาด ผู้บริหารจะ
ปัดความรับผิดชอบไม่ได้ ต้องโทษผู้บริหารที่ไม่ได้ท าการฝึกสอนผู้ใต้บังคับบัญชาให้ดี 

นอกจากนี้สุจินต์ จันทร์นวล ได้กล่าวถึง การท าให้ผู้ใต้บังคับบัญชาประทับใจไว้ว่า ผู้บริหาร
สามารถสร้างความประทับใจให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาได้ในสถานการณ์ที่เห็นว่าเหมาะสม และควรฉวย
โอกาสท าทันทีไม่รอช้า เพราะถ้าช้าไปก็อาจไม่มีโอกาสอีก เช่น ผู้บริหารต้องให้อะไรบางอย่างแก่
ผู้ใต้บังคับบัญชา และยังไม่ทันท่ีผู้ใต้บังคับบัญชาจะนึกถึงว่าต้องได้สิ่งใด ก็ได้มาแล้ว อย่างนี้ก็ได้ใจแล้ว 
หรือพ่อแม่ท่ีบ้านไม่สบาย ถ้าไปลาผู้บริหาร แล้วผู้บริหารถามถึงด้วยความเป็นห่วงอย่างแท้จริง รวมถึง
อาจจะสั่งเลขาน าของเยี่ยมไปให้ด้วย ก็จะได้ใจผู้ใต้บังคับบัญชาได้ 

จากข้อมูลข้างต้นเก่ียวกับผู้บริหารที่อายุน้อย ท าให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษากระบวนการท างาน
และการสื่อสารของผู้บริหารที่อายุน้อยกว่าผู้ใต้บังคับบัญชาในหลายๆ หน่วยงานมากขึ้น เพราะการ
ก้าวขึ้นเป็นผู้บริหารในขณะที่อายุยังน้อย ย่อมต้องมีผู้บังคับบัญชาที่อายุมากกว่า ผู้บริหารที่อายุน้อยมี
วิธีอย่างไรที่จะสื่อสารและท างานให้เกิดความราบรื่นกับผู้ใต้บังคับบัญชาที่อายุมากกว่า และนี่คือที่มา
ของงานวิจัยเรื่อง การสื่อสารของผู้บริหารที่อายุน้อยกว่าผู้ใต้บังคับบัญชา 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

                    1.เพ่ือศึกษาถึงกระบวนการบริหารงานของผู้บริหารที่อายุน้อย เพ่ือควบคุม

ผู้ใต้บังคับบัญชาที่อายุมากกว่า 

       2.เพ่ือศึกษาถึงวิธีการสื่อสารของผู้บริหารที่อายุน้อยให้ผู้ใต้บังคับบัญชาที่อายุมากกว่ารับ

ฟัง 
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                                          วิธีการศึกษา 

การศึกษาเรื่องการสื่อสารของผู้บริหารที่อายุน้อยกว่าผู้ใต้บังคับบัญชาใช้รูปแบบการวิจัยเชิง
คุณภาพ (Qualitative Research) โดยวิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก(In-Depth Interview) ในกลุ่ม
ผู้บริหารที่อายุน้อยกว่าผู้ใต้บังคับบัญชา ที่มีอายุไม่เกิน 40 ปี แบ่งได้ดังนี้ 
ผู้บริหารที่อายุน้อยหน่วยงานของรัฐบาล 6 คน ได้แก่ 

1.นาวาอากาศตรี รณชย พูนบุญ รองหัวหน้าแผนกฝ่ายสนับสนุน ศูนย์ฝึกศึกษาบุคลกรด้าน
ปิโตรเลียมและพลังงานทหารกรมการพลังงานทหาร จ.เชียงใหม่ อายุ 35 ปี   

2.พันต ารวจโท ประยุทธ์ เรือนทองค า สารวัตรป้องกันปราบปรามสถานีต ารวจภูธร 

แก่งคอย จ.สระบุรี อายุ 38 ปี 
3.พันโทคมพิชญ์ ไขรัศมี ผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญ่ ศูนย์การทหารปืนใหญ่  จ.ลพบุรี อายุ 

38 ปี 

4.พันต ารวจโท  พรทวี  สมวงค์  รองผู้ว่าการปราบปรามสถานีต ารวจนครบาลโชคชัย 

กรุงเทพมหานคร อายุ 36 ปี 

5.นางสาวชนาธิป ไชยานุกิจ นักโบราณคดีระดับช านาญการ อายุ 35 ปี 

6.นายเชิดสกุล บัวขาว วิศวกร 8 สังกัดกองซ่อมบ ารุงรถจักรเขตบางซื่อ ฝ่ายการช่างกล การ

รถไฟแห่งประเทศไทย อายุ 35 ปี 

 

กลุ่มผู้บริหารที่อายุน้อยหน่วยงานของเอกชน 3 คน ได้แก่ 

               1.นางสาวอัญรัตน์ จรัสมาธุสร บรรณาธิการบริหารนิตยสาร WE นิตยสารในเครือบริษัท 

อมรินทร์ พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จ ากัด (มหาชน) อายุ 33 ปี 

               2.ดร.ตวงอัฐ ชัยกิจโกสีย์  BUSINESS EXCELLENCE ส านักพัฒนาธุรกิจ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์

อาหาร จ ากัด (มหาชน) CPF อายุ 37 ปี   

               3.ดร.ธารธรรม ยี่สาร ผู้ช่วยกรรมการใหญ่ และ IT DIRECTOR  บริษัท รีเทลลิ่ง เทคโนโลยี 

จ ากัด อายุ 37 ปี 

กลุ่มผู้บริหารที่อายุน้อยที่เป็นเจ้าของกิจการ 6 คน ได้แก่ 

                1.นางเต็มนวล ชื่นประโยชน์ กรรมการผู้จัดการบริษัท ก าแพงแสนคอมเมอเชียล จ ากัด อายุ 

35 ปี 
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                2.นายศุภากร ประทีปถิ่นทอง กรรมการผู้จัดการแพนด้าแลนด์ มินิแฟคทอรี่, เจ้าของธุรกิจ

ร้านทองมหานคร, เจ้าของธุรกิจบิษัทไฟแนนซ์  เจ้าของธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง และนักแสดง อายุ 27 ปี 

                3.นายพงศธร ธรรมวัฒนะ ดีไซเนอร์ทอย เจ้าของธุรกิจของเล่น PLAY HOUSE   อายุ 27 ปี 

                4.นายอศิรา ภาษีผล เจ้าของกิจการปั๊มน้ ามัน ปตท.ย่านนนทบุรี อายุ  25  ปี 

                5.นายศรัณย์ ตั้งเทวนนท์ เจ้าของธุรกิจ FREE COPY DON’T MAGAZINE    อายุ 28 ปี 

                6.นายกษิต ปุญโญกุล  กรรมการผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท PROSPER STONE  จ ากัด 

อายุ 28 ปี 

รวมถึงการค้นคว้าและวิเคราะห์จากข้อมูลเอกสารสิ่งพิมพ์ต่างๆที่เก่ียวข้อง (Documentary 
Analysis) ซึ่งการน าเสนอข้อมูลจะใช้วิธีสรุปบรรยาย อ้างอิงแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องในการอธิบาย
และวิเคราะห์ 

                                     ผลการวิจัยและอภิปราย 

กระบวนการบริหารงานของผู้บริหารที่อายุน้อย เพื่อควบคุมผู้ใต้บังคับบัญชาที่อายุมากกว่า 

ผู้บริหารที่อายุน้อย

กว่าผู้ใต้บังคับบัญชา 

ความเหมือน ความต่าง 

ภาครัฐบาล เรื่องการท างานเป็นทีม 

และการวางแผนงาน 

ผู้ใต้บังคับบัญชา

สามารถแสดงความ

คิดเห็นได้เพ่ือให้

แผนงานบรรลุ

วัตถุประสงค์ที่ได้วางไว้ 

สร้างศรัทธาให้

ผู้ใต้บังคับบัญชา โดย

การกล่าวค าทักทาย 

แบบมารยาทไทยๆ รู้

ล าดับอาวุโส 

มีสายบังคับบัญชา และ

กฏระเบียบที่ชัดเจน 

รับค าสั่งจากผู้บริหาร

ระดับสูงขององค์กร 

อ านาจจ ากัดแค่ใน

ต าแหน่งเท่านั้น  

ภาคเอกชน เรื่องของการท างาน มีความยืดหยุ่นมากกว่า



บัณฑิตศึกษา คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน 7 
 

เป็นทีม การเปิดรับทุก

ความคดิเห็น มีการ

วางแผนงานร่วมกัน  

สร้างศรัทธากับ

ผู้ใต้บังคับบัญชาที่อายุ

มากกว่าด้วยการท าให้

ยอมรับใน

ความสามารถ และใช้

ล าดับอาวุโสตาม

มารยาทไทย 

ภาครัฐบาล ไม่มีกรอบ

การท างานตายตัว เน้น

ให้ผู้ใต้บังคับบญชาเกิด

ความคิดสร้างสรรค์

มากที่สุด  

เจ้าของธุรกิจ เรื่องของการวางแผน 

การท างานเป็นทีม การ

เปิดเวทีให้แสดงความ

คิดเห็น สร้างศรัทธาให้

เกิดกับผู้ใต้บังคับบัญชา

โดยการใช้ความอ่อน

น้อมถ่อมตน และ

ล าดับอาวุโสตาม

มารยาทไทย  

เจ้าของธุรกิจจะเป็นผู้

วางนโยบายเองท้ังหมด 

แต่นโยบายสามารถ

พลิกแพลงได้ ซึ่ง

ผู้ใต้บังคับบัญชา

สามารถเสนอแนะได้ 

เพราะอยู่หน้างาน

มากกว่า  

 

 

                    กระบวนการบริหารงานของผู้บริหารที่อายุน้อยกว่าผู้ใต้บังคับบัญชาภาครัฐบาล  

ผู้บริหารที่อายุน้อยกว่าผู้ใต้บังคับบัญชาภาคเอกชน และผู้บริหารที่อายุน้อยกว่าผู้ใต้บังคับบัญชาที่เป็น

เจ้าของธุรกิจมีส่วนที่แตกต่าง และเหมือนกัน 

                    ส่วนที่มีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนคือ  รูปแบบการบริหาร  ส าหรับหน่วยงาน

ภาครัฐบาลมีสายบังคับบัญชา  และมีกฏระเบียบต่างๆในองค์กรชัดเจน  ผู้บริหารที่อายุน้อยกว่า

ผู้ใต้บังคับบัญชาภาครัฐบาลได้รับนโยบายการท างานมาจากผู้น าองค์กรชั้นสูง ผู้บริหารที่อายุน้อยกว่า
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ผู้ใต้บังคับบัญชาจะต้องท าให้หน่วยงานของตนปฏิบัติงานได้บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายที่ได้รับมา  

และการใช้อ านาจของผู้บริหารที่อายุน้อยก็ใช้อ านาจได้ตามต าแหน่งที่ด ารงอยู่  ซึ่งตรงกับทฤษฎีระบบ

ราชการ (Bureaucracy) ที่กล่าวถึงการใช้อ านาจ ว่าสามารถใช้ได้ตามต าแหน่งไม่ใช่ใช้อ านาจจากตัว

บุคคล และเนื้อหาของทฤษฎีนี้ ยังกล่าวว่าระบบราชการมีสายบังคับบัญบัญชาที่ชัดเจน  การท างาน

จะต้องท าตามสายบังคับบัญชาตรงกับผลการวิจัย  ส่วนในเรื่องของการตัดสินใจผู้บริหารที่อายุน้อย

สามารถตัดสินใจได้ตามอ านาจจากต าแหน่งที่ได้ด ารงอยู่ได้ทันที หากเรื่องที่ต้องตัดสินใจนั้นอยู่ใน

ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของตน ตรงกับแนวคิดศาสตร์การบริหารของ Herbert Simon ที่กล่าวว่า ทุก

ระดับในองค์กรมีส่วนส าคัญในการตัดสิน ซึ่งการตัดสินใจก็ขึ้นอยู่กับว่า บุคคลผู้นั้นจะอยู่ในต าแหน่งใด 

มีขอบเขตมากน้อยแค่ไหนก็พิจารณาจากต าแหน่งนั้น  

                   ส่วนที่กระบวนการท างานของผู้บริหารที่อายุน้อยกว่าผู้ใต้บังคับบัญชาภาครัฐบาล

เหมือนกับ ผู้บริหารที่อายุน้อยกว่าผู้ใต้บังคับบัญชาหน่วยงานภาคเอกชน  และผู้บริหารที่อายุน้อยกว่า

ผู้ใต้บังคับบัญชาที่ เป็นเจ้าของธุรกิจ  คือเรื่องของการท างานเป็นทีม  ผู้บริหารที่อายุน้อยกว่า

ผู้ใต้บังคับบัญชามีหน้าที่พาทีมงานให้ท างานบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานนั้นๆ  และสิ่งส าคัญที่สุด

ส าหรับกระบวนการท างานของผู้บริหารที่อายุน้อยกว่าผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานของรัฐบาล  คือ เรื่อง

ของการวางแผน  ถือเป็นหัวใจส าคัญของการบริหารงาน  หากจุดเริ่มต้น  คือการวางแผนไม่ดี 

กระบวนการท างานต่างๆ  ก็จะออกมาไม่ดีตามไปด้วย  ซึ่งแผนงานในที่นี้ คือการวางแผนงานให้

ตอบสนองนโยบายที่ได้รับมา ฉะนั้นการวางแผนถือเป็นสิ่งที่ส าคัญที่สุดในกระบวนการท างานของ

ผู้บริหารที่อายุน้อยกว่าผู้ใต้บังคับบัญชาหน่วยงานภาครัฐบาล ซึ่งการวางแผนนี้ไม่ใช่แค่ผู้บริหารที่อายุ

น้อยกว่าผู้ใต้บังคับบัญชาเท่านั้นที่เป็นคนคิดแผนงาน  แล้วมีหน้าที่สั่ง ซึ่งในหน่วยงานภาครัฐบาล 

ผู้บริหารที่อายุน้อยกว่าผู้ใต้บังคับบัญชาจะให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นส่วนหนึ่งของแผนงาน  เพ่ือให้งาน

ออกมาบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรให้มากท่ีสุด  

                   อีกหนึ่งสิ่งที่ส าคัญในกระบวนการท างานของผู้บริหารที่อายุน้อยกว่าผู้ใต้บังคับบัญชา ก็คือ

เรื่องของการเปิดรับความคิดเห็นจากผู้ใต้บังคับบัญชา  เพราะถือเป็นพลังขับเคลื่อนท าให้งานบรรลุ

เป้าหมายได้ตามวัตถุประสงค์ขององค์กร เป็นส่วนหนึ่งที่ท าให้ผลงานออกมามีประสิทธิภาพ ดังนั้นทุก

ความคิดเห็นจึงมีความส าคัญเป็นอย่างมากในการท างาน  ซึ่ งการเปิดรับความคิดเห็นจาก

ผู้ใต้บังคับบัญชานี้ เพราะผู้บริหารที่อายุน้อยกว่าผู้ใต้บังคับบัญชาเชื่อว่า  ผู้ใต้บังคับบัญชาน่าจะร็

สถานการณ์การท างานภาคสนามได้ดีกว่า เพราะอยู่ในสถานการณ์ปัจจุบัน แม้ว่าผู้บริหารเองซึ่งเคย
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ผ่านสถานการณ์เดียวกันมา แต่ก็ไม่ใช่เวลาปัจจุบัน ท าให้ผู้บริหารพร้อมที่จะรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่

คลุกคลีอยู่กับหน้างานโดยตรงซึ่งนั่นก็คือผู้ใต้บังคับบัญชา  และการรับฟังความคิดเห็นนี้รับฟังทั้งสิ่งที่

เป็นปัญหา แนวทางแก้ไข ตลอดจนข้อเสนอแนะต่างๆจากผู้ใต้บังคับบัญชา ซึ่งผู้บริหารที่อายุน้อยกว่า

ผู้ใต้บังคับบัญชาจะน าความคิดเห็นทั้งหมดมาวิเคราะห์เพ่ือหาข้อสรุป และแนวทางที่เป็นประโยชน์กับ

องค์ให้มากท่ีสุด และความคิดเห็นเหล่านี้จะต้องท าให้งานบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร 

สิ่งส าคัญที่ขาดไม่ได้ส าหรับการท างานของผู้บริหารที่อายุน้อยกว่าผู้ใต้บังคับบัญบัญชาใน

หน่วยงานของภาครัฐก็คือ การท างานเป็นทีม เพราะหากไม่มีทีมงานที่ดีแล้ว ผลงานที่ดีซึ่งเป็นผลที่จะ

เกิดจากทีมงานก็ย่อมไม่เกิด ดังนั้นทีมเวิร์คจึงเป็นสิ่งส าคัญไม่แพ้ปัจจัยอ่ืนๆในกระบวนการท างาน 

ผู้บริหารที่อายุน้อยกว่าผู้ใต้บังคับบัญชาในภาครัฐบาลมีความเชื่อว่า การท างานคนเดียวไม่สามารถท า

ให้งานบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรได้ ดังนั้นทีมเวิร์ค และการให้ความส าคัญกับคนจึงเป็นสิ่งที่ขาด

ไม่ได้ ต้องให้ความส าคัญไม่แพ้กระบวนการท างานในขั้นตอนอื่นๆ 

แต่ก็มีผู้บริหารที่อายุน้อยกว่าผู้ใต้บังคับบัญชาหน่วยงานภาครัฐบาลที่ให้ความส าคัญกับผลงาน

มากกว่า เพราะเชื่อว่าแต่ละคนจะมีแนวทางการสร้างผลงานในรูปแบบเฉพาะตน สิ่งที่ส าคัญที่สุดคือ

ขอให้ผลงานออกมาดีก็เพียงพอแล้ว  

อีกหนึ่งสิ่งส าคัญที่ท าให้กระบวนการท างานระหว่างผู้บริหารที่อายุน้อยกว่าผู้ใต้บังคับบัญชา

ภาครัฐบาลกับผู้ใต้บังคับบัญชาที่อายุมากกว่า สามารถท างานด้วยกันอย่างราบรื่นได้ คือการสร้างความ

ศรัทธาและความเชื่อมั่นให้เกิดกับผู้ใต้บังคับบัญชาเสียก่อน เพราะถ้าหากผู้ใต้บังคับบัญชามีความ

ศรัทธาต่อตัวผู้บริหารที่อายุน้อยกว่าผู้ใต้บังคับบัญชาแล้ว การท างานก็จะสะดวกราบรื่น ไม่เกิดปัญหา

จากตัวบุคคลในระหว่างการท างาน นอกจากนี้ผู้บริหารที่อายุน้อยกว่าผู้ใต้บังคับบัญชายังปฏิบัติตัวกับ

ผู้ใต้บังคับบัญชาที่อายุมากกว่าด้วยความอ่อนน้อมและให้ความเคารพในวัยวุฒิ มีการกล่าวค าทักทาย

ตามมารยาทไทยด้วยค าว่าสวัสดี แต่ด้วยต าแหน่งที่มากกว่าท าให้ไม่ได้ยกมือไหว้เพ่ือแสดงความเคารพ

อย่างที่ผู้อ่อนอาวุโสท ากับผู้ที่อาวุโสกว่า เพราะด้วยหน้าที่จึงต้องมีช่องว่างเว้นเอาไว้เพ่ือสร้างเส้นแบ่ง

บางๆเอาไว้ให้ผู้ใต้บังคับบัญชารู้สึกถึงระยะห่างบ้าง  

ด้านผู้บริหารที่อายุน้อยกว่าผู้ใต้บังคับบัญชาในหน่วยงานภาคเอกชน จะมีความต่างจาก

รูปแบบของกระบวนการบริหารงานของผู้บริหารที่อายุน้อยกว่าผู้ใต้บังคับบัญชาในหน่วยงาน

ภาครัฐบาล ตรงที่มีความยืดหยุ่นมากกว่า ไม่มีกรอบจะไม่ยึดติดแบบแผนในการท างาน เน้นให้



บัณฑิตศึกษา คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน 10 
 

ผู้ใต้บังคับบัญชาใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการท างาน และมีความยืดหยุ่นสูงสิ่งที่ส าคัญที่สุดในการ

บริหารงาน  

แต่สิ่งที่เหมือนกันของผู้บริหารที่อายุน้อยกว่าผู้ใต้บังคับบัญชาในหน่วยงานภาคเอกชนกับ

ผู้บริหารที่อายุน้อยกว่าผู้ใต้บั งคับบัญชาในหน่วยงานภาครัฐบาล และผู้บริหารที่อายุน้อยกว่า

ผู้ใต้บังคับบัญชาที่เป็นเจ้าของธุรกิจ ทีมงานคุณภาพ งานในองค์กรเอกชน ต้องอาศัยการใช้ความคิด

สร้างสรรค์สูง การที่มีทีมงานที่ดีที่คอยร่วมมือร่วมใจกันขับเคลื่อนผลงาน จะท าให้ผลงานที่ออกมามี

คุณภาพ เพราะมีทีมงานที่มีศักยภาพอยู่เบื้องหลัง ซึ่งทีมงานที่มีคุณภาพนี้จะต้องมีความรักใคร่กลม

เกลียวเหมือนคนในครอบครัวเดียวกัน จึงจะท าให้ทีมงานมีพลังและเต็มใจที่จะสร้างสรรค์งานดีๆ

ออกมาได้อย่างถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์ขององค์กร 

และยังมีเรื่องของการเปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้แสดงความความคิดเห็น ถือเป็นส่วนหนึ่งและ

เป็นส่วนส าคัญ เพราะหลายความคิดเห็นมักจะท าให้เห็นหลายช่องทางที่จะท าให้องค์กรเจริญก้าวหน้า

อย่างรวดเร็ว ส่วนหนึ่งในกระบวนการอีกหนึ่งอย่างที่ขาดไม่ได้ของกระบวนการท างานในหลักการ

ท างานของผู้บริหารที่อายุ น้อยกว่าผู้ใต้บังคับบัญชาก็คือ การวางแผน ถือเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องให้

ความส าคัญมากๆ เพราะเมื่อมีทีมงานที่มีศักยภาพสูงแล้ว แผนงานดีๆก็จะเกิดตามา และเมื่อมี

แผนงานที่ดีแล้ว สิ่งที่จะออกมาดีที่สุดก็คือผลงานที่มีคุณภาพ  

อีกหนึ่งสิ่งส าคัญที่ท าให้กระบวนการท างานระหว่างผู้บริหารที่อายุน้อยกว่าผู้ใต้บังคับบัญชา

ภาคเอกชน กับผู้ใต้บังคับบัญชาที่อายุมากกว่า สามารถท างานด้วยกันอย่างราบรื่นได้ คือเรื่องของการ

วางตัวให้เหมาะสม ไม่ตึงหรือหย่อนเกินไป ทั้งนี้เพ่ือให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเกิดความเกรงใจ และที่ส าคัญ

ต้องท าให้ผู้ใต้บังคับบัญชาที่อายุมากกว่ายอมรับในความสามารถให้ได้ เมื่อผู้ใต้บังคับบัญชายอมรับใน

ความสามารถแล้ว ก็จะยินดีให้ความร่วมมือในการท างานได้อย่างไร้ปัญหา 

                ส าหรับผู้บริหารที่อายุน้อยกว่าผู้ใต้บังคับบัญชาที่เป็นเจ้าของธุรกิจ  มีกระบวนการบริหารที่

แตกต่างจากผู้บริหารที่อายุน้อยกว่าผู้ใต้บังคับบัญชาในหน่วยงานภาครัฐบาล และผู้บริหารที่อายุน้อย

กว่าผู้ใต้บังคับบัญชาในหน่วยงานภาคเอกชน ในเรื่องของนโยบายและเป้าหมายองค์กร ผู้บริหารที่อายุ

น้อยที่เป็นเจ้าของธุรกิจจะเป็นผู้วางนโยบายทั้งหมดด้วยตัวเอง นโยบายนี้สามารถพลิกแพลงได้ และ

ผู้ใต้บังคับบัญชาสามารถเสนอแนะได้ ส่วนสิ่งที่เหมือนกันกับผู้บริหารที่อายุน้อยกว่าผู้ใต้บังคับบัญชาใน

หน่วยงานภาครัฐบาล และผู้บริหารที่อายุน้อยกว่าผู้ใต้บังคับบัญชาในหน่วยงานภาคเอกชน คือการให้
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ความส าคัญกับกระบวนการท างานในเรื่องของการวางแผนเป็นอย่างมาก  เพราะการวางแผนที่ดีจะท า

ให้งานออกมาดีกว่า งานที่ไม่มีการวางแผนอะไรเลย  ยิ่งเป็นเจ้าของธุรกิจ การให้ความส าคัญกับ

แผนงานจึงเป็นเรื่องส าคัญมาก ธุรกิจจะไปรอดหรือไม่ แผนงานถือว่ามีความส าคัญท่ีสุด เป็นเหมือนเข็ม

ทิศชี้ทางให้ธุรกิจว่าจะต้องด าเนินไปในทิศทางไหน และในเรื่องของทีมงานก็เป็นหนึ่งในกระบวนการ

ท างานที่ส าคัญ เนื่องจากธุรกิจไม่สามารถขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้ ถ้าไม่มีทีมงานที่มีคุณภาพ แม้ว่าจะ

เป็นผู้ก่อตั้งธุรกิจแต่เพียงคนเดียวหรือหุ้นส่วนไม่กี่คน ก็ต้องการทีมงานมืออาชีพมาช่วยต่อยอดธุรกิจให้

เจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น  และเรื่องของการเปิดรับความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชา ถือเป็นสิ่งส าคัญ 

เพราะไอเดียที่ดีมักจะมาจากความคิดเห็นของคนหลายๆคนมาผสานรวมกัน  ดังนั้นการเปิดรับความ

คิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญบัญชาจึงมีความส าคัญมากในกระบวนการท างาน 

              อีกหนึ่ งสิ่ งส าคัญที่ ท า ให้ กระบวนการ ท างานระหว่ างผู้ บริหารที่ อายุน้ อยกว่ า

ผู้ใต้บังคับบัญชาที่เป็นเจ้าของธุรกิจกับผู้ใต้บังคับบัญชาที่อายุมากกว่า สามารถท างานด้วยกันอย่าง

ราบรื่นได้ คือการวางตัวที่ไม่ห่างเหินจนเกินไป ให้ความสนิทสนมแต่ก็ถือตัวในบางโอกาส เพ่ือเว้น

ช่องว่างให้ความเกรงใจ นอกจากนี้ยังเลือกใช้ความอ่อนน้อมถ่อมตน เรียกผู้ใต้บังคับบัญชาที่อายุ

มากกว่าด้วยความเคารพ อันเป็นวัฒนธรรมของไทยที่สืบต่อกันมาช้านาน และเพ่ือเป็นการให้เกียรติ

ผู้ใต้บังคับบัญชาที่อายุมากกว่า 

จากผลการศึกษาในกระบวนการบริหารงานของผู้บริหารที่ อายุน้อยเ พ่ือควบคุม

ผู้ใต้บังคับบัญชาที่อายุมากกว่าหน่วยงานภาคเอกชน และผู้บริหารที่อายุน้อยกว่าผู้ใต้บังคับบัญชาที่

เป็นเจ้าของธุรกิจ ตรงกับทฤษฎี Z ของ William Ouchi ที่เน้นให้ความส าคัญกับผู้ใต้บังคับบัญชา มี

การถามความคิดเห็นเพ่ือลงมติเป็นเอกฉันท์ส าหรับการท างาน ทุกคนจะมีส่วนร่วมในการท างานและ

ผู้บริหารที่อายุน้อยก็เปิดกว้างที่จะรับฟังความคิดเห็น  

ส่วนในเรื่องของการตัดสินใจของผู้บริหารที่อายุน้อยกว่าผู้ใต้บังคับบัญชาในหน่วยงาน

ภาคเอกชน และผู้บริหารที่อายุน้อยกว่าผู้ใต้บังคับบัญชาที่เป็นเจ้าของธุรกิจ ตรงกับแนวคิดศาสตร์การ

บริหารของ Herbert Simon ว่าด้วยเรื่องการตัดสินใจในแบบที่ทุกฝ่ายยอมรับได้ เหมือนกับการ

ท างานของผู้บริหารที่อายุน้อยกว่าผู้ใต้บังคับบัญชาในหน่วยงานภาคเอกชนที่เปิดให้ผู้ใต้บังคับบัญชา

ออกความเห็นเพื่อลงมติในการตัดสินใจร่วมกัน 

                 จากผลการวิจัยพบว่าสอดคล้องกับงานวิจัยของ วุฒิชาติ สุนทรสมัย (2541, น.68-75) 

กล่าวว่า พฤติกรรมของผู้น า รวมถึงแบบการตัดสินใจจะมีผลกับความพึงพอใจกับผู้ใต้บังคับบัญชา ซึ่ง
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ในงานวิจัยเรื่องการสื่อสารของผู้บริหารที่อายุน้อยกว่าผู้ใต้บังคับบัญชาในหน่วยงานภาคเอกชนและ

ผู้บริหารที่อายุน้อยที่เป็นเจ้าของธุรกิจจะให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ท าให้สามารถ

ท างานด้วยกันได้อย่างราบรื่น และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ โฆษิต บุญทวี (2542, น.153) กล่าวว่า 

ลักษณะการใช้กระบวนการของผู้น าในลักษณะกระบวนการตัดสินใจ การก าหนดเป้าหมาย นโยบาย

ต่างๆ การสร้างแรงจูงใจ ล้วนมีผลต่อความพึงพอใจของผู้ใต้บังคับบัญชา ซึ่งในงานวิจัยเรื่องการสื่อสาร

ของผู้บริหารที่อายุน้อยกว่าผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้บริหารอายุน้อยให้ความส าคัญกับบุคลากรมากกว่าเน้น

ที่ตัวผลงาน ดังนั้นจึงมีการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาแสดงความคิดเห็นในการท างาน และเมื่อต้องมีการ

ตัดสินใจมักจะถามความยินยอมจากหลายๆฝ่ายก่อน เป็นการให้ความส าคัญกับผู้ใต้บังคับบัญชา ท าให้

สามารถท างานได้อย่างไม่มีปัญหาในเรื่องของบุคลากร สะท้อนให้เห็นว่าผู้ใต้บังคับบัญชาพอใจกับการ

ท างานของผู้บริหารที่อายุน้อยในลักษณะนี้  

วิธีการสื่อสารของผู้บริหารที่อายุน้อยให้ผู้ใต้บังคับบัญชาที่อายุมากกว่ารับฟัง 

ผู้บริหารที่อายุน้อยกว่า

ผู้ใต้บังคับบัญชา 

ความเหมือน ความต่าง 

ภาครัฐบาล ใช้สื่อสังคมออนไลน์

เป็นช่องทางหลักใน

การแจ้งข่าวสารใน

องค์กร หากจะสั่งงานที่

ต้องลงรายละเอียด

จะต้องเป็นการสื่อสาร

แบบเห็นหน้าเท่านั้น 

มีความเป็นทางการใน

การสัง่งาน มกัจะสัง่งาน

เป็นลายลกัษณ์อกัษร มี

ระเบียบการปฏิบตัิงานท่ี

ชดัเจน หากต้องมกีาร

สือ่สารแบบเห็นหน้าจะ

ใช้ภาษาในการสัง่งาน

เป็นภาษากึ่งทางการ 

ภาคเอกชน ใช้สื่อสังคมออนไลน์

เป็นการสื่อสารช่องทาง

หลักในการแจ้งข่าวสาร

ในองค์กร แต่หากต้อง

สั่งงานที่ลงรายละเอยีด

จะเลือกใช้การสื่อสาร

แบบเห็นหน้า ซึ่งภาษา
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ที่ใช้ในการพูดสั่งงาน

จะใช้ภาษาไม่เป็น

ทางการ 

เจ้าของธุรกิจ ใช้สื่อสังคมออนไลน์

เป็นการสื่อสารช่องทาง

หลักแต่จะใช้ในการ

แจ้งข่าวเล็กๆน้อยๆ 

หากต้องสั่งงานแบบลง

รายละเอียด จะสั่งงาน

แบบเห็นหน้า และใช้

ภาษาพูดแบบไม่เป็น

ทางการ 

 

 

วิธีการสื่อสารของผู้บริหารที่อายุน้อยสู่ผู้ใต้บังคับบัญชาของหน่วยงานภาครัฐบาลจะมีความ

แตกต่างจาก วิธีการสื่อสารของผู้บริหารที่อายุน้อยสู่ผู้ใต้บังคับบัญชาของหน่วยงานภาคเอกชน และ

ผู้บริหารที่อายุน้อยกว่าผู้ใต้บังคับบัญชาที่เป็นเจ้าของธุรกิจ ความแตกต่างอยู่ที่ความเป็นทางการในการ

สื่อสาร หมายความว่า ผู้บริหารที่อายุน้อยกว่าผู้ใต้บังคับบัญชาจะสั่งงานเป็นลายลักษณ์อักษรใน

เอกสาร โดยจะใช้ค าสั่งที่เป็นทางการเพ่ือให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตาม ตรงกับทฤษฎีระบบราชการ 

(Bureaucracy) ที่ว่าด้วยการท างานจะมีความเป็นทางการและจะท างานตามลายลักษณ์อักษร มี

ระเบียบการปฏิบัติงานที่ชัดเจน   

ส าหรับวิธีการในส่วนที่เหมือนกันของผู้บริหารที่อายุน้อยกว่าผู้ใต้บังคับบัญชาในหน่วยงาน

ภาครัฐบาล ผู้บริหารที่อายุน้อยกว่าผู้ใต้บังคับบัญชาในหน่วยงานภาคเอกชน  และผู้บริหารที่อายุน้อย

กว่าผู้ใต้บังคับบัญชาที่เป็นเจ้าของธุรกิจ คือเรื่องของการใช้สื่อสังคมออนไลน์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

เพราะยุคที่สื่อสังคมออนไลน์มีบทบาททั้งในชีวิตส่วนตัวรวมไปถึงการท างาน หลายๆองค์กรเลือกใช้สื่อ

เหล่านี้เป็นช่องทางหลักในการติดต่อสื่อสารกันในเรื่องของการท างาน  เริ่มจากหน่วยงานของรัฐบาล 

ผู้บริหารที่อายุน้อยกว่าผู้ใต้บังคับบัญชาในหน่วยงานภาครัฐบาล ก็เลือกใช้สื่อสังคมออนไลน์นี้ เช่น ไลน์ 

ในการท างานที่ไม่ลงรายละเอียดมาก หรือเพ่ือแจ้งข่าวต่างๆให้ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือคนในองค์กรทราบ 



บัณฑิตศึกษา คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน 14 
 

การใช้สื่อสังคมออนไลน์เป็นช่องทางส าหรับสื่อสารเรื่องงานนี้ ตรงกับแนวความคิดที่เกี่ยวกับ

เป้าหมายของการสื่อสารในองค์กรที่เป็นการสื่อสารแบบไม่เป็นทางการ  คือสื่อสารแบบรวดเร็วไม่ต้อง

ท าตามขั้นตอน ไม่มีพิธีรีตองในการสื่อสาร ซึ่งการสื่อสารในช่องทางของสื่อสังคมออนไลน์ที่ไม่เป็น

ทางการนี้จะช่วยเสริมการสื่อสารที่เป็นทางการให้สมบูรณ์ยิ่งข้ึน  

แต่ในเรื่องของการสื่อสารกับผู้ ใต้บังคับบัญชาที่อายุมากกว่า  ผู้บริหารที่อายุมากกว่า

ผู้ใต้บังคับบัญชาหน่วยงานภาครัฐบาล เลือกใช้ช่องทางการสื่อสารหลักในเรื่องของการท างาน  คือการ

สื่อสารที่ต้องเห็นหน้าคู่สนทนา(FACE TO FACE) หากเป็นกรณีพิเศษที่ไม่ได้สื่อสารเพ่ือสั่งงานผ่าน

เอกสารเป็นลายลักษณ์อักษร เพราะต้องการให้เข้าใจจุดประสงค์ในการท างานให้ตรงกันมากที่สุด  

เพ่ือที่จะไม้เกิดความผิดพลาดในระหว่างการท างาน และปัญหาอ่ืนๆจะได้ไม่ตามมา 

               ส่วนในเรื่องของการใช้ค าพูดในการสั่งงาน หากเป็นการสั่งงานแบบเห็นหน้า (FACE TO FACE)

เนื่องจากผู้บริหารที่อายุน้อยกว่าผู้ใต้บังคับบัญชานั้น  ด้วยวัยวุฒิที่อ่อนกว่าผู้ใต้บังคับบัญชาที่อายุ

มากกว่า เวลาสั่งงานจึงใช้ค าพูดกึ่งทางการเป็นหลัก คือไม่ได้เจตนาให้ดูทางการเกินไปจนถึงขั้นต้องใช้

คุณกับผม ความเป็นทางการจะอยู่ที่ตัวเนื้องานอยู่แล้ว การใช้ค าพูดกึ่งทางการถือเป็นการให้เกียรติ

ด้านวัยวุฒิ จะท าให้ผู้ใต้บังคับบัญชาที่อายุมากกว่าเกรงใจผู้บริหารที่อายุน้อยกว่า 

 ทางด้านผู้บริหารที่อายุน้อยกว่าผู้ใต้บังคับบัญชาหน่วยงานภาคเอกชน  จะเป็นการท างานที่ไม่

ต้องมีกรอบหรือระเบียบแบบแผน ดังนั้นวิธีการสื่อสารของผู้บริหารที่อายุน้อยกว่าผู้ใต้บังคับบัญชา

หน่วยงานภาคเอกชน ด้วยความที่อยู่ในสังคมที่เต็มไปด้วยสื่อสังคมออนไลน์  จึงเลือกใช้สื่อสังคม

ออนไลน์เป็นช่องทางในการสื่อสารกับผู้ใต้บังคับบัญชา  ไม่ว่าจะเป็นไลน์ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์อย่าง

อีเมล แต่ทั้งนี้ก็ใช้ในลักษณะของการตามงาน การแจ้งข่าวสารต่างๆในไลน์กรุ๊ป หรือเป็นการสั่งงาน

เล็กๆน้อย หรือการนัดหมายต่างๆ 

ซึ่งการใช้สื่อสังคมออนไลน์เป็นช่องทางส าหรับสื่อสารในเรื่องงานนี้  ตรงกับแนวความคิดที่

เกี่ยวกับเป้าหมายของการสื่อสารในองค์กรที่เป็นการสื่อสารแบบไม่เป็นทางการ คือเป็นการสื่อสาร

แบบที่เน้นความรวดเร็วไม่ต้องปฏิบัติตามขั้นตอนใดๆ โดยการสื่อสารในช่องทางของสื่อสังคมออนไลน์

ที่ไม่เป็นทางการนี้จะช่วยเสริมการสื่อสารที่เป็นทางการให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น  เช่น การแจ้งเรื่องนัดหมาย

การประชุม เมื่อแจ้งแล้วสมาชิกรับรู้ มาประชุมกันอย่างพร้อมหน้า ถือว่าการใช้โซเชียลมีเดียเป็นการ

สื่อสารไม่เป็นทางการผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์เพ่ือเสริมความเป็นทางการให้ดีมากยิ่งข้ึน  



บัณฑิตศึกษา คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน 15 
 

ส่วนการสื่อสารช่องทางหลักในการสื่อสารของผู้บริหารที่อายุน้อยกว่าผู้ใต้บังคับบัญชา

หน่วยงานภาคเอกชน ก็คือการสื่อสารกันแบบเห็นหน้า เพราะจะท าให้รู้ว่าผู้ใต้บังคับบัญชาที่อายุ

มากกว่าเข้าใจในงานที่ได้สั่งไปหรือไม่ หากเข้าใจจะมีการทวนสิ่งที่เขาเข้าใจ ว่าอีกฝ่ายเข้าใจว่าอย่างไร 

และได้สังเกตปฏิกิริยาขณะท าการส่งสารด้วย  หรือหากไม่เข้าใจติดขัดตรงไหน จะสามารถอธิบายได้

ทันทว่งท ี

               นอกจากเรื่องของช่องทางหลักในการสื่อสารแล้ว  ผู้บริหารที่อายุน้อยกว่าผู้ใต้บังคับบัญชา

ภาคเอกชน มักจะเลือกใช้ระดับภาษาแบบไม่เป็นทางการในการสั่งงานผู้ใต้บังคับบัญชาที่อายุมากกว่า  

เพราะว่าจะได้ไม่ท าให้ผู้ใต้บังคับบัญชารู้สึกห่างเหินจนเกินไป  และถ้าหากผู้ใต้บังคับบัญชามีข้อสงสัย

ใดๆระหว่างสั่งงาน เขาจะกล้าถามถึงสิ่งที่ติดขัดได้ทันท ี

            ส่วนผู้บริหารที่อายุน้อยกว่าผู้ใต้บังคับบัญชาที่เป็นเจ้าของธุรกิจที่อยู่ในยุคโลกาภิวัฒน์ก็

เลือกใช้สื่อสังคมออนไลน์เป็นช่องทางส าหรับการสื่อสารกับผู้ใต้บังคับบัญชา แต่จะใช้ในลักษณะของ

การสั่งงานเล็กๆน้อยๆ หรือตามงานที่เคยสั่งไว้แล้วเท่านั้น ไม่ได้ใช้เพ่ือคุยรายละเอียดงานที่ต้องการ

ความละเอียดรอบคอบ 

การใช้สื่อสังคมออนไลน์เป็นช่องทางส าหรับสื่อสารเรื่องงานนี้  ตรงกับแนวความคิดที่เกี่ยวกับ

เป้าหมายของการสื่อสารในองค์กรที่เป็นการสื่อสารแบบไม่เป็นทางการ คือเน้นการสื่อสารแบบรวดเร็ว

ไม่ต้องท าตามขั้นตอน และผู้ใต้บังคับบัญชาสามารถแจ้งข่าวเล็กๆน้อยๆผ่านทางช่องทางนี้ได้เช่นกัน  

และการสื่อสารในช่องทางของสื่อสังคมออนไลน์ที่ไม่เป็นทางการนี้  ก็จะช่วยเสริมการสื่อสารที่เป็น

ทางการให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นนั่นเอง  

             ส่วนการสื่อสารหลัก ผู้ใต้บังคับบัญชาที่อายุน้อยกว่าผู้ใต้บังคับบัญชาที่เป็นเจ้าของธุรกิจจะ

เลือกใช้ช่องทางการสื่อสารหลักกับผู้ใต้บังคับบัญชาที่อายุมากกว่าก็คือ เลือกการสื่อสารกันแบบต่อ

หน้าในการสั่งงาน เพ่ืองานที่สั่งจะได้ไม่คลาดเคลื่อน และจะได้สังเกตปฏิกิริยาของผู้ใต้บังคับบัญชาไป

ในตัว นอกจากงานเล็กๆน้อย อาจจะใช้โซเชียลมีเดียบ้าง แต่ถ้าเป็นการสั่งงานที่ต้องจริงจัง จะต้อง

สื่อสารกันแบบเห็นหน้าเท่านั้น 

              ส าหรับระดับภาษาที่ผู้บริหารที่อายุน้อยกว่าผู้ใต้บังคับบัญชาที่เป็นเจ้าของธุรกิจเลือกใช้

สั่งงานผู้ใต้บังคับบัญชาที่อายุมากกว่า จะใช้ระดับภาษาที่ไม่เป็นทางการในการสั่งงาน เพราะถือเป็น

การให้เกียรติผู้ใต้บังคับบัญชาที่อายุมากกว่าด้านวัยวุฒิ เป็นการแสดงความเคารพในวัย อีกทั้งท าให้
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ผู้ใต้บังคับบัญชาที่อายุ มากกว่าไม่รู้สึกห่างเหินกับตัวผู้บริหารที่อายุน้อยกว่ามากจนเกินไป ท าให้เขา

สามารถเปิดใจมาคุยกับผู้บริหารที่อายุน้อยกว่าผู้ใต้บังคับบัญชาได้ หากมีปัญหาในเรื่องงานเกิดขึ้น 

               จากผลการวิจัยจะเห็นว่า ผู้บริหารที่อายุน้อยกว่าผู้ใต้บังคับบัญชาทั้งภาครัฐบาล 

ภาคเอกชน และเจ้าของธุรกิจสอดคล้องกับแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการสื่อสารในองค์กร โดย 

Chester I.B. ได้กล่าวไว้ว่า “การติดต่อสื่อสารเป็น สื่อกลางเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของบุคคลต่างๆ ใน

องค์กรเข้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และอาจช่วยให้สามารถปฏิบัติงานได้ส าเร็จตามเป้าหมายและบรรลุ

วัตถุประสงค์ตามท่ีได้วางไว้”  

 นอกจากนี้จากผลการวิจัยในส่วนที่ 2 นี้ ยังตรงกับแนวความคิดที่เกี่ยวกับเป้าหมายของการ

สื่อสารในองค์กร ประการที่ 2 เพ่ือประเมินผลงาน หรือผลกิจกรรมของสมาชิกในองค์กรอย่าง

สม่ าเสมอ ว่าได้ปฏิบัติงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ขององค์กรได้เพียงใด และประการที่ 3 เพ่ือให้ค าสั่ง

แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือผู้ใต้บังคับบัญชารับค าสั่งจากผู้บังคับบัญชา เพาระการสื่อสารของผู้บริหารที่

อายุน้อยกว่าผู้ใต้บังคับบัญชา ก็เพ่ือเป็นการสั่งงานและท าให้ผู้ใต้บังคับบัญชาบรรลุวัตถุประสงค์ที่

องค์กรได้ตั้งเป้าหมายเอาไว้  

ข้อเสนอแนะ 

1.ผู้บริหารที่อายุน้อยกว่าผู้ใต้บังคับบัญชา มักจะเน้นความเป็นทีม และชอบคิดวิเคราะห์ถึง

ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น ไม่ใช่คนย่อท้อต่อปัญหา และเปิดกว้างทางความคิด แต่ก็ยังเคารพเรื่องของวัยวุฒิ 

ฉะนั้นผู้ใต้บังคับบัญชาจะสามารถท างานได้อย่างสบายใจ  เพราะจะได้รับการปฏิบัติตัวอย่างอ่อนน้อม 

แต่ในขณะเดียวกันเมื่อผู้บริหารอ่อนน้อมด้วยแล้ว  อีกทั้งยังเปิดกว้างทางความคิด พร้อมรับฟังทุก

เรื่องราว ผู้ใต้บังคับก็ควรท างานให้เต็มที่ และไม่ควรยึดถือเรื่องในเรื่องวัยวุฒิของผู้บริหารที่อายุน้อย

กว่า 

2.เมื่อผู้ใต้บังคับบัญชาทราบกระบวนการท างานของผู้บริหารที่อายุน้อยแล้วว่าบริหารงาน

สไตล์ไหนก็ควรจะใช้โอกาสนี้ท างานออกมาให้ดีที่สุดเพ่ือความก้าวหน้าของหน้าที่การงานและจะได้

สร้างสรรค์ผลงานดีๆและสร้างชื่อเสียงให้กับองค์กร 

3.เมื่อผู้ใต้บังคับบัญชาที่อายุมากกว่าทราบว่าผู้บริหารที่อายุน้อยกว่าเปิดกว้างในการท างาน 

ไม่ใช้ระบบเผด็จการในการบริหารงาน และเน้นความกล้าคิดกล้าท า เน้นการท างานเป็นทีมซึ่งถือเป็น

เอกลักษณ์ของผู้บริหารที่อายุน้อยกว่ารู้ว่าผู้บริหารที่อายุน้อยกว่า  ก็จะรู้ว่าจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรจึง

จะท างานกับผู้บริหารที่อายุน้อยกว่าผู้บังคับบัญชาได้อย่างราบรื่น 
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4.การปรับตัวเป็นสิ่งส าคัญ เมื่อผู้บริหารที่อายุน้อยกว่าผู้ใต้บังคับบัญชาพยายามปรับตัวเข้าหา

ทั้งการสร้างบรรยากาศที่ดีในการท างาน และการรับฟังทุกความคิดเห็นแล้ว ผู้ใต้บังคับบัญชาเองก็อย่า

ยึดมั่นถือมั่นว่าเหนือกว่าผู้อ่ืน เพราะไปยึดถือในประสบการณ์หรือในอายุที่มากกว่า แต่ควรปรับตัวเข้า

หาผู้บริหารที่อายุน้อยกว่าด้วย 
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