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บทคัดย่อ 

การศึกษาหัวข้อ “การสื่อสารภายในองค์การของศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ ”                  
มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสถานการณ์การสื่อสารภายในองค์การของศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ  
ปัญหาและอุปสรรคที่พบในการสื่อสาร รวมถึงการเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาการสื่อสารภายใน
องค์การให้ดียิ่งขึ้น โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ จากการสังเกตการณ์ และการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล
แบบเจาะลึก ผลการศึกษาสถานการณ์การสื่อสารภายในองค์การพบว่า นับตั้งแต่การก่อตั้งในปี 2546 
จนถึงปัจจุบัน องค์การเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว มีการปรับปรุงโครงสร้างองค์การให้เหมาะสมกับจ านวน
พนักงานที่เพ่ิมขึ้นในแต่ละปี ประกอบกับภูมิหลังที่แตกต่างกัน มีผลท าให้การสื่อสารภายในองค์การ
จ าเป็นต้องอาศัยรูปแบบกิจกรรมการสื่อสารที่หลากหลายเพ่ือให้เกิดผลส าเร็จ ทั้งกิจกรรมที่อยู่ใน
รูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ อย่างไรก็ตาม กิจกรรมการสื่อสารเพียงวิธีการเดียวไม่อาจ
ครอบคลุมความต้องการและพฤติกรรมการสื่อสารของพนักงานทั้งองค์การได้ ซึ่งจะแตกต่างจาก
วิธีการสื่อสารภายในองค์การในระยะแรกเริ่มก่อตั้ง ทั้งนี้ เนื่องจากพนักงานในระยะแรกยังมีจ านวนไม่
มากเท่าปัจจุบัน อีกทั้งโครงสร้างขององค์การที่ยังไม่ซับซ้อนมากนัก ซึ่งท า ให้การสื่อสารสามารถ
ครอบคลุมความต้องการของพนักงานได้มากกว่า ดังนั้น เพ่ือให้การสื่อสารภายในองค์การในปัจจุบัน
ประสบผลส าเร็จและเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด จึงต้องมีการวางแผนการสื่อสารล่วงหน้าที่ดี กล่าวคือ 
จ าเป็นต้องทราบลักษณะพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายและประเมินสถานการณ์ก่อนที่จะท าการสื่อสาร
ว่า กิจกรรมหรือวิธีการที่เลือกใช้นั้น สามารถครอบคลุมความต้องการและพฤติกรรมของพนักงานที่
เป็นกลุ่มเป้าหมายได้ท้ังหมดแล้วหรือไม่ ในด้านปัญหาและอุปสรรคที่พบในการสื่อสาร พบว่า มีปัจจัย
หลายประการที่ก่อให้เกิดอุปสรรคระหว่างการสื่อสาร ซึ่งมีผลท าให้การด าเนินงานในบางครั้งไม่
ประสบผลส าเร็จตามที่ควรจ าเป็น โดยปัจจัยทางการสื่อสารที่พบว่าเป็นอุปสรรคและส่งผลต่อการ
ด าเนินงานภายในองค์การมากที่สุดคือ การบิดเบือนสาร ซึ่งมักจะเกิดจากความไม่ตั้งใจ รองลงมา
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ได้แก่ ความเงียบงันในองค์การ ความสัมพันธ์ทางสถานภาพระหว่างผู้สื่อสาร ระยะห่างทางกายภาพ 
การสื่อสารข้ามล าดับขั้น ภาระในการติดต่อสื่อสาร และการใช้ช่องทางการสื่อสารที่ไม่เหมาะสม ซึ่ง
ส่งผลต่อการด าเนินงานขององค์การในระดับที่เท่าๆกัน หรือในระดับที่สามารถยอมรับได้ นอกจากนี้ 
จากการรวบรวมสถานการณ์การสื่อสาร ปัญหาและอุปสรรคที่พบภายในองค์การนั้น จึงน ามาสู่การ
เสนอแนะแนวทางในการพัฒนาการสื่อสารภายในองค์การให้ดียิ่งขึ้น ซึ่ง ได้แก่ ผู้บริหารในทุกระดับ
ต้องให้ความส าคัญกับการสื่อสาร การเน้นเรื่องการติดต่อสื่อสารแบบเผชิญหน้า การแบ่งปันความ
รับผิดชอบด้านการติดต่อสื่อสารกับพนักงาน การสื่อสารประเด็นส าคัญในจังหวะเวลาที่เหมาะสม 
รวมถึงการสื่อสารอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ แนวทางการพัฒนาการสื่อสารดังที่กล่าวมา เป็นวิธีการที่
เหมาะสมกับสถานการณ์ทางการสื่อสารในปัจจุบันเป็นอย่างดี สามารถน าไปเป็นแนวทางในการช่วย
ลดทอนปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น รวมถึงส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพของการสื่อสารภายใน
องค์การให้ดียิ่งขึ้นได้ในอนาคต ทั้งนี้ เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้พนักงานในองค์การสามารถปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะน าไปสู่ความส าเร็จและยั่งยืนขององค์การต่อไป 

ค ำส ำคัญ: การสื่อสารองค์การ, การสื่อสารภายในองค์การ, กิจกรรมการสื่อสาร, การสื่อสารที่เป็น
ทางการ, การสื่อสารที่ไม่เป็นทางการ, อุปสรรคทางการสื่อสาร, การพัฒนาการสื่อสาร, ศูนย์นาโน
เทคโนโลยีแห่งชาติ 

Abstract 
The research on “Organizational communication in National Nanotechnology 

Center” aimed to investigate communication situations in National Nanotechnology 
Center, problems and barrier to communication, and to provide resolutions towards 
communication development in the organization.  This study was conducted with 
qualitative research methods including observation and in-depth interview.  The 
results obtained from the observation of internal communications showed that, since 
the establishment in 2003 until the present time, the organization had rapidly grown 
and improved the organizational structure to support the rising number of 
employees in each year.  Due to different backgrounds, the internal communication 
required various types of activities to achieve success consisting of both formal and 
informal communication.  However, only one communication activity could not 
cover requirements and communication behavior of all employees in the 
organization.  This was different from the methods of internal communication during 
the early establishment due to the small number of employees at that time and 
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uncomplicated organizational structure.  Thus the previous internal communication 
methods could better support the employees’ requirements. To achieve most 
successful and effective internal communication, a good communication plan should 
be determined in advance by acknowledging behavior of target groups and 
evaluating situations.  This would ensure that the selected activities or methods 
could cover all target groups and the employees’ behavior.  According to the 
problems and barrier to the communication, there were certain problems that 
sometimes led to unsuccessful operation.  The most common problems and barrier 
found in the organization were unintentional message distortion, followed by 
organizational silence, status relationship, physical distance, bypassing, 
communication load, and improper use of communication channel.  These could 
affect the organizational operation at equal level or acceptable level.  Additionally, 
the situations, problems and obstacles related to communications were collected to 
provide resolutions to improve the internal communication: for instance; the 
executives at all levels should emphasize the communication, especially face to face 
communication; the responsibility for communication should be delegated among 
the employees; the important issues should be communicated at the proper time; 
and the communication should be conducted constantly.  The proposed resolutions 
towards the communication development were highly suitable to the current 
communication situations.  They could be applied to reduce possible problems and 
obstacles, to promote and improve the efficiency of internal communication in the 
future.  Also, they could increase the employees’ performance which would lead to 
sustainable success of the organization. 

Keywords: Organizational communication, Internal Communication, Formal 
communication, Informal communication, Barrier in organization communication, 
National nanotechnology center 
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บทน ำ 

ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติเป็นองค์การในการก ากับดูแลของรัฐ ภายใต้การด าเนินงานของ
ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มีภารกิจหลักคือการรับผิดชอบในการสร้าง สนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพของนาโนเทคโนโลยี 
ตลอดจนเผยแพร่ความรู้ให้กับสังคม ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ภาคอุตสาหกรรมและสร้างความตระหนัก
ให้กับประชาชนในประเทศให้มีความพร้อมในการรับข่าวสารข้อมูลด้านนาโนเทคโนโลยีทั้งในปัจจุบัน
และอนาคต เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ปัจจุบันองค์การได้ด าเนินงานด้านการวิจัยและพัฒนามาแล้ว 12 ปี นับตั้งแต่การ
ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2546 โดยมีโครงสร้างขององค์การซึ่งประกอบไปด้วยบุคลากรในสายงานทางด้านการ
วิจัยและพัฒนา และสายงานสนับสนุนในด้านต่างๆ ที่จะช่วยกันส่งเสริมและผลักดันการวิจัยและ
พัฒนาขององค์กรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งปฏิเสธไม่ได้ว่าการติดต่อสื่อสารเป็นหัวใจส าคัญ
ของการบริหารจัดการงานองค์การ เนื่องจากจะท าให้หน่วยงานต่างๆภายในองค์การสามารถประสาน
ความร่วมมือระหว่างกันได้อย่างแข็งแกร่ง จนน าไปสู่ความส าเร็จของการด าเนินงานในเชิงรุก อย่างไร
ก็ตาม  

จากการที่ผู้ศึกษาได้สังเกตพฤติกรรมการสื่อสารภายในองค์การ พบว่า ปัจจุบันการ
ติดต่อสื่อสารผ่านโครงสร้างองค์การที่ประกอบไปด้วยหน่วยงานต่างๆ หลายระดับต าแหน่ง 
จ าเป็นต้องอาศัยระยะเวลาในการส่งต่อข้อมูลข่าวสารเป็นทอดๆ ท าให้บางครั้งการด าเนินงานภายใน
เกิดความล่าช้าเกินกว่าที่ได้ก าหนดไว้ จนอาจเกิดผลกระทบด้านลบต่อองค์การทั้งในแง่ของแผนการ
ด าเนินงานภายในที่ล่าช้ากว่าก าหนด หรือภาพลักษณ์องค์การต่อบุคคลภายนอกที่ไม่ดีนัก หากเรื่อง
ดังกล่าวจ าเป็นต้องส่งต่อไปยังหน่วยงานภายนอกอ่ืนๆ นอกจากนี้ บ่อยครั้งที่การสื่อสารไม่ประสบ
ผลส าเร็จหรือผลที่ได้จากการสื่อสารไม่เป็นไปตามคาด แม้ว่าจะมีการวางแผนมาแล้วอย่างดีก็ตาม 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อได้มีการสื่อสารเรื่องใดเรื่องหนึ่งไปยังพนักงานจ านวนมาก มักจะพบว่า มี
พนักงานจ านวนหนึ่งไม่ได้รับข้อมูลข่าวสารที่ได้มีการสื่อสารไปแล้ว หรือผลลัพธ์ที่ได้จากการ
ติดต่อสื่อสารไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง น าไปสู่การเกิดความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆ ที่ท าให้พนักงานต้อง
เสียเวลาแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นอันจะเป็นการเพ่ิมภาระงานมากขึ้นไปอีก ซึ่งไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม 
หลายครั้งหน่วยงานผู้รับผิดชอบจ าเป็นต้องน าเรื่องเดิมที่เคยได้สื่อสารแล้วกลับมาสื่อสารใหม่ เพ่ือให้
ข่าวสารครอบคลุมพนักงานทั้งองค์การและเพ่ือความเข้าใจที่ตรงกัน อย่างไรก็ดี ส าหรับพนักงานที่
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ได้รับข่าวสารนั้นๆแล้ว อาจท าให้เกิดความรู้สึกเบื่อหน่ายจากการสื่อสารซ้ าๆ ได้  นอกจากนี้ ในปี 
2558 องค์การได้มีการจัดส ารวจความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กรโดยหน่วยงานผู้เชี่ยวชาญจาก
ภายนอก พบว่า ในปัจจัยด้านการสื่อสารองค์การนั้น พนักงานมีความพึงพอใจต่อการสื่อสารภายใน
องค์การน้อยกว่าความคาดหวังของผู้บริหารและอยู่ในระดับที่สามารถปรับปรุงและพัฒนาขึ้นได้
อนาคต ดังนั้น ด้วยสถานการณ์การสื่อสารภายในองค์การดังที่ได้กล่าวมาข้างต้น ผู้ศึกษาจึงมีความ
สนใจที่จะศึกษาวิจัยในหัวข้อ “การสื่อสารภายในองค์กรของศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ”ทั้งนี้ เพ่ือ
น าผลการศึกษาที่ได้ไปต่อยอดให้เกิดประโยชน์ ซึ่งจะเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการ
สื่อสารภายในองค์การของศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติให้ดียิ่งขึ้นและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่
เป็นอยู่ในปัจจุบัน สามารถประเมินอุปสรรคที่จะเกิดขึ้นในอนาคต รวมถึงลดปัญหาที่เกิดขึ้นจากการ
สื่อสารภายในองค์การได ้อันจะเป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารภายในองค์การต่อไป 

วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือศึกษาการสื่อสารภายในองค์การของศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ 
2. เพ่ือศึกษาปัญหาและอุปสรรคที่มีผลต่อการสื่อสารภายในองค์การของศูนย์นาโนเทคโนโลยี

แห่งชาติ 
3. เพ่ือเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการสื่อสารภายในองค์การของศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ 

วิธีกำรวิจัย 

การศึกษาในหัวข้อ “การสื่อสารภายในองค์การของศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ” ใช้วิธีการ
วิจัยเชิงคุณภาพ จากการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์เจาะลึกร่วมกับการสังเกตการณ์ของ
ผู้ศึกษาโดยใช้ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล 2 เดือน คือตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน – 25 มิถุนายน 
2559 ทั้งนี้การสัมภาษณ์แบบเจาะลึกผู้ศึกษาได้ท าการสัมภาษณ์พนักงานที่ปฏิบัติงานภายในองค์การ 
โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มได้แก่ ผู้บริหาร พนักงานในสายงานวิจัยและพัฒนา และพนักงานสายงาน
สนับสนุน โดยใช้เค้าโครงค าถามตามที่ได้อ้างอิงทางทฤษฎีการสื่อสารองค์การ เพ่ือน าไปสู่การ
วิเคราะห์ผลการศึกษาต่อไป 

ผลกำรวิจัยและอภิปรำย 

ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ มีกระบวนการบริหารจัดการภายในโดยใช้โครงสร้างของ
องค์การที่เป็นล าดับขั้นโดยแบ่งเป็นระดับอ านาจหน้าที่ที่ชัดเจน ประกอบไปด้วยหน่วยงานย่อยภายใน
ต่างๆ ในจ านวนที่เหมาะสมเพ่ือให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งท าให้
กระบวนการติดต่อสื่อสารภายในองค์การมีลักษณะของการส่งต่อข้อมูลข่าวสารไปตามโครงสร้างของ
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องค์การเป็นหลัก และนับการก่อตั้งในปี 2546 ถือว่าองค์การมีการพัฒนาและเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว 
จะเห็นว่าในแต่ละปีพนักงานมีจ านวนเพ่ิมมากขึ้น โดยในปัจจุบันมีจ านวนพนักงานทั้งสิ้น 202 คน 
(ข้อมูลล่าสุดในเดือน มิ.ย. 59) ประกอบไปด้วยพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ในด้านการวิจัยและพัฒนา 
และพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ในสายงานสนับสนุน จากลักษณะขององค์การที่มีการบริหารจัดการโดย
อาศัยโครงสร้าง จ านวนพนักงานที่เพ่ิมมากข้ึน ประกอบกับภูมิหลังของพนักงานที่แตกต่างกัน มีผลท า
ให้การสื่อสารภายในองค์การจ าเป็นต้องอาศัยรูปแบบกิจกรรมการสื่อสารที่หลากหลายเพ่ือให้เกิด
ผลส าเร็จ ทั้งกิจกรรมที่อยู่ในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ อาทิ การใช้บันทึกข้อความ 
จดหมายอิเล็กทรอนิคส์ การประชุม การใช้โทรศัพท์หรือสื่อสังคม การพูดคุย การปรึกษา รวมถึงการ
จัดกิจกรรมต่างๆ   

จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญร่วมกับการสังเกตการณ์พฤติกรรมการสื่อสารของ
พนักงานในองค์การ พบว่า วิธีการสื่อสารด้วยการใช้จดหมายอิเล็กทรอนิคส์ เป็นวิธีการที่นิยมใช้มาก
ที่สุดในการสื่อสารระหว่างวันในเรื่องต่างๆของพนักงาน ทั้งการสื่อสารในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่
เป็นทางการ และในทิศทางจากระดับบนลงระดับล่าง ระดับล่างขึ้นสู่ ระดับบน หรือแม้แต่การสื่อสาร
ในระดับเดียวกัน เนื่องจากคุณสมบัติเฉพาะของจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่มีความรวดเร็ว ตอบสนอง
ลักษณะการท างานในเชิงรุก สามารถโต้ตอบกันระหว่างคู่สื่อสารได้อย่างต่อเนื่อง และมีหลักฐานเป็น
ลายลักษณ์อักษรที่สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ นอกจากนี้ ยังมีความปลอดภัยในการส่งต่อข้อมูล
ส าคัญภายในองค์การ ดังนั้น พนักงานจึงเลือกที่จะใช้วิธีการนี้เพ่ือติดต่อสื่อสารระหว่างกัน เช่น การ
นัดหมายประชุม การแจ้งเพ่ือทราบ การขอความร่วมมือ เป็นต้น  อย่างไรก็ตาม การสื่อสารด้วย
จดหมายอิเล็กทรอนิคส์เพียงอย่างเดียวหรือกิจกรรมการสื่อสารอ่ืนๆเพียงวิธีการเดียวไม่อาจ
ครอบคลุมความต้องการและพฤติกรรมการสื่อสารของพนักงานทั้งองค์การได้ ซึ่งจะแตกต่างจาก
วิธีการสื่อสารภายในองค์การในระยะแรกเริ่มก่อตั้ง ทั้งนี้ เนื่องจากพนักงานในระยะแรกยังมีจ านวนไม่
มากเท่าปัจจุบัน อีกทั้งโครงสร้างขององค์การที่ยังไม่ซับซ้อนมากนัก ซึ่งท าให้การสื่อสารสามารถ
ครอบคลุมความต้องการของพนักงานได้มากกว่า ดังนั้น เพ่ือให้การสื่อสารภายในองค์การในปัจจุบัน
ประสบผลส าเร็จและเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด องค์การจึงต้องมีการวางแผนการสื่อสารล่วงหน้าที่ดี 
กล่าวคือ จ าเป็นต้องทราบลักษณะพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายและประเมินสถานการณ์ก่อนที่จะท า
การสื่อสารว่า กิจกรรมหรือวิธีการที่เลือกใช้นั้น สามารถครอบคลุมกลุ่มความต้องการและพฤติกรรม
ของพนักงานที่เป็นกลุ่มเป้าหมายได้ทั้งหมดแล้วหรือไม่  

นอกจากนี้ ยังพบข้อสังเกตที่น่าสนใจว่า แม้ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในปัจจุบันจะช่วย
เพ่ิมช่องทางการสื่อสารให้สามารถติดต่อกันได้สะดวกขึ้น อย่างไรก็ตาม การสื่อสารผ่านสื่อสังคมยังไม่
เหมาะสมต่อการน ามาใช้เป็นช่องทางหลักของการสื่อสารภายในองค์การในปัจจุบันนัก เนื่องจาก
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พบว่าการน าสื่อสังคมดังกล่าวมาใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสารระหว่างกันภายในองค์การมีข้อจ ากัด
บางประการ หรืออาจมีส่วนท าให้การสื่อสารล้มเหลวได้  แม้ว่าคุณสมบัติของสื่อสังคมจะมีความ
สะดวก รวดเร็ว สามารถโต้ตอบและสนทนาแบบกลุ่มไดภ้ายในเวลาอันสั้นก็ตาม ทั้งนี้ ผลการศึกษายัง
พบว่าปัจจัยที่มีส่วนส าคัญที่จะท าให้การสื่อสารภายในองค์การประสบความส า เร็จ ได้แก่ 
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การสื่อสารด้วยวิธีซึ่งหน้า และบรรยากาศองค์การในลักษณะสนับสนุน 

ในด้านปัญหาและอุปสรรคที่มีผลต่อการสื่อสารภายในองค์การ ผลการศึกษาพบว่า มีปัจจัย
หลายประการที่ก่อให้เกิดอุปสรรคระหว่างการสื่อสารภายในศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ ส่งผลให้
การสื่อสารภายในองค์การนั้นไม่ประสบผลส าเร็จตามที่ควรจ าเป็น โดยปัจจัยทางการสื่อสารที่เป็น
อุปสรรคต่อการสื่อสารภายที่พบได้แก่ การบิดเบือนสาร ความเงียบงันในองค์การ ความสัมพันธ์ทาง
สถานภาพระหว่างผู้สื่อสาร ระยะห่างทางกายภาพ การสื่อสารข้ามล าดับขั้น ภาระในก าร
ติดต่อสื่อสาร และการใช้ช่องทางการสื่อสารที่ไม่เหมาะสม ทั้งนี้การบิดเบือนสารเป็นปัจจัยที่ท าให้
เกิดผลกระทบมากพอสมควรในองค์การ โดยเกิดจากพ้ืนฐานทางการรับรู้ที่แตกต่างกันของพนักงาน
แต่ละคน แม้ว่าส่วนใหญ่จะเกิดจากความไม่ตั้งใจที่จะบิดเบือนสาร แต่อย่างไรก็ตาม ปัญหาที่เกิดจาก
สารที่ถูกบิดเบือนท าให้พนักงานต้องเสียเวลาแก้ไขงานจากความเข้าใจผิดจนเกิดเป็นภาระงานที่เพ่ิม
มากขึ้นเกินก าลัง เช่น ผลงานที่ส่งมอบไม่เป็นไปตามนโยบายที่ผู้บริหารก าหนด ซึ่งนอกจากจะ
เสียเวลากับการแก้ไขงานแล้วยังท าให้เกิดความรู้สึกทางด้านลบต่อผู้บริหารโดยไม่ได้ตั้งใจอีกด้วย 
ขณะที่ปัจจัยด้านอ่ืนๆ เช่น ความเงียบงันในองค์การ ความสัมพันธ์ทางสถานภาพระหว่างคู่สื่อสาร 
ระยะห่างทางกายภาพ ภาระในการติดต่อสื่อสาร และการใช้ช่องทางการติดต่อสื่อสารที่ไม่เหมาะสม 
มีผลต่อการสื่อสารในองค์การในระดับรองลงมา กล่าวคือ ปัญหาที่ เกิดขึ้นยังไม่ได้เกิดผลกระทบในวง
กว้างและเกิดเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน แต่จะส่งผลกระทบทางด้านสภาพจิตใจและอารมณ์ของ
พนักงานในองค์การมากกว่า เช่น เกิดเป็นความไม่เข้าใจกันระหว่างพนักงาน ความรู้สึกห่างเหิน 
หงุดหงิด ซึ่งปัญหาดังกล่าวอยู่ในระดับที่สามารถหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดการบานปลายได้ อย่างไรก็ดี
ปัญหาที่กล่าวมานี้สมควรที่จะได้รับการแก้ไขเนื่องจากหากสะสมไว้นานจะท าให้เป็นปัญหาเรื้อรัง 
ส่งผลต่อความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์การได้ ทั้งนี้ปัญหาด้านการสื่อสารข้ามล าดับขั้นไม่ได้พบ
บ่อยนักในองค์การ ส่วนใหญ่จะเกิดจากความจ าเป็นในการสื่อสารข้ามคนใดคนหนึ่งไป โดยที่ใช้วิธีการ
ส าเนาข้อความเพ่ือให้บุคคลที่ถูกข้ามได้รับทราบในภายหลัง 

ข้อสังเกตที่น่าสนใจ คือ พนักงานที่ประสบปัญหาและอุปสรรคทางด้านการสื่อสารส่วนใหญ่
เป็นพนักงานที่อยู่ในสายงานสนับสนุน เนื่องจากมีลักษณะการท างานที่จ าเป็นต้องติดต่อประสานงาน
กับผู้อ่ืนอยู่บ่อยครั้ง ขณะเดียวกันพนักงานในกลุ่มต าแหน่งงานวิจัยและพัฒนาพบปัญหาและอุปสรรค
ด้านการติดต่อสื่อสารน้อยกว่าอย่างมีนัยส าคัญ เพราะโอกาสในการติดต่อประสานงานระหว่างการ
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ท างานมีน้อยกว่าพนักงานกลุ่มต าแหน่งสนับสนุน ท าให้ปัญหาด้านการสื่อสารลดน้อยลงตามไปด้วย 
นอกจากนี้ คาดว่าน่าจะมาจากความตึงเครียดที่เกิดขึ้นกับบรรยากาศในการท างานของพนักงานร่วม
ด้วย  

จากการศึกษาสภาพปัจจุบันของการสื่อสารในองค์การประกอบกับปัจจัยที่เป็นอุปสรรคค่อ
การสื่อสารภายในองค์การข้างต้น จึงน ามาสู่การเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาการสื่อสารภายใน
องค์การที่เหมาะสม ซึ่งสามารถท าได้โดยการที่ผู้บริหารทุกระดับต้องให้ความส าคัญกับการสื่อสาร 
ไม่ใช่เพียงแต่เฉพาะผู้บริหารระดับสูงเท่านั้น เพราะขนาดขององค์การในปัจจุบันมีความจ าเป็นต้อง
กระจายอ านาจการสื่อสารเรื่องต่างๆไปสู่ผู้บริหารในระดับกลางและระดับต้นด้วย นอกจากนี้ควรเน้น
เรื่องการติดต่อสื่อสารแบบเผชิญหน้า เพราะปัญหาการบิดเบือนสารที่เกิดขึ้นในองค์การ ล้วนเกิดจาก
ความไม่เข้าใจและการรับรู้ในความหมายของสิ่งๆหนึ่งที่แตกต่างกัน อันเนื่องมาจากพ้ืนฐานทางสังคม
และคุณลักษณะทางประชากรศาสตร์ อย่างไรก็ดี การสื่อสารด้วยวิธีการเผชิญหน้าจะท าให้พนักงาน
เกิดความเข้าใจสิ่งที่ผู้บริหารสื่อสารมากขึ้น เพราะจะได้รับรู้อวัจนภาษาร่ วมด้วย ไม่ก่อให้เกิดการ
ตีความที่ผิดเพี้ยนไปจากความตั้งใจ หรือแม้กระทั่งโอกาสในการอธิบาย พรรณณา ตอบข้อซักถามของ
ผู้บริหารก็จะมีเพ่ิมมากขึ้นอีกด้วย ส าหรับการแบ่งปันความรับผิดชอบด้านการติดต่อสื่อสารกับ
พนักงานจะช่วยเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจของพนักงาน ตอบสนองความกระตือรือร้นใน
การสื่อสารของคนรุ่นใหม่ในองค์การ นอกจากนี้จังหวะเวลาในการสื่อสารที่เหมาะสมและการสื่อสาร
อย่างต่อเนื่องก็มีความส าคัญมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการสื่อสารที่เป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการ
เปลี่ยนแปลงควรจะมีการสื่อสารในจังหวะเวลาที่ไม่ช้าจนเกินไป ขณะเดียวกันองค์การควรเพ่ิมระบบ
การติดตามความคืบหน้าการด าเนินงานใดๆอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น เพ่ือลดโอกาสในการท างานที่
ผิดพลาดหรือไม่เป็นไปตามนโยบายของผู้บริหารนั่นเอง 

ในส่วนของการอภิปรายผลการศึกษา จะเห็นได้ว่าการติดต่อสื่อสารภายในองค์การของศูนย์
นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ ในทิศทางจากบนลงล่าง ปรากฏว่าเกี่ยวข้องกับการสั่งงาน การท างาน การ
ประเมินพนักงาน รวมถึงนโยบายขององค์การ ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีการสื่อสารองค์การของ แคทซ์
และคาห์น (1997) ที่ได้แบ่งประเภทของการสื่อสารในแนวดิ่งไว้ 5 ประเภทได้แก่ ข้อมูลเกี่ยวกับค าสั่ง
งาน ข้อมูลเกี่ยวกับเหตุผลในการท างาน ข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติงาน ข้อมูลเกี่ยวกับการ
ประเมินพนักงานและข้อมูลเกี่ยวกับอุดมการณ์ขององค์การ ยังมีความส าคัญมากเนื่องจากการสื่อสาร
จากบนลงล่างที่มีความชัดเจน จะน าไปสู่การติดสื่อสารสารภายในองค์การที่มีประสิทธิภาพ ในทาง
ตรงกันข้ามหากองค์การไม่ให้ความส าคัญกับการสื่อสารจากบนลงล่างก็จะท าให้เกิดปัญหาต่างๆ
ตามมาในภายหลัง จากความไม่เข้าใจกันในของพนักงานในองค์การ ซึ่งสอดคล้องกับ แนวคิดเรื่องการ
ติดต่อสื่อสารในองค์การของ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ สมชาย หิรัญกิตติและธนวรรณ ตั้งสินทรัพย์ (2550) ที่
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ระบุว่า องค์การที่ขาดการติดต่อสื่อสารจากบนลงล่างที่เพียงพออาจจะประสบปัญหาเกี่ยวกับความ
มั่นคงได้ ด้านการติดต่อสื่อสารในทิศทางล่างขึ้นบน พบว่ามีความเกี่ยวข้องับข้อมูลด้านการท างาน 
ปัญหาที่เกิดขึ้นในการท างาน การแสดงความคิดเห็นของพนักงานในองค์การ ซึ่งข้อมูลที่ได้จากการ
สื่อสารในแนวตั้งจะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานเป็นอย่างมาก สอดคล้องกับที่เสนาะ ติเยาว์ 
(2541) ได้อธิบายถึงความส าคัญของการสื่อสารในแนวตั้งว่า ข้อมูลที่ได้จากการสื่อสารในแนวตั้งนั้นมี
คุณค่าต่อการที่ผู้บริหารจะน าไปใช้ในการตัดสินใจในการบริหารงานขององค์การ เพราะข้อมูลเหล่านี้
จะชี้ให้เห็นถึงแนวคิด ทัศนคติและความรู้สึกของพนักงานใน 3 ด้านได้แก่ ความรู้สึกของพนักงานที่มี
ต่องาน ความรู้สึกของพนักงานที่มีต่อเพ่ือนร่วมงาน และความรู้สึกของพนักงานที่มีต่อองค์การอีกด้วย 
ส่วนการติดต่อสื่อสารในแนวราบที่ปรากฏในองค์การ พบว่า เกี่ยวข้องกับการสื่อสารที่ต้องการการ
ประสานงานกัน การแลกเปลี่ยนข้อมูล สร้างความเข้าใจร่วมกัน ตลอดจนช่วยในการพัฒนา
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลภายในองค์การศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ ซึ่งวัตถุประสงค์ในการ
สื่อสารดังกล่าว ตรงกับ เสนาะห์ ติเยาว์ (2541) ที่ได้อธิบายว่า การสื่อสารในแนวราบนั้นมี
ความส าคัญต่อองค์การ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่ส าคัญ 6 ประการได้แก่ เพ่ือการประสานงานกัน เพ่ือ
แลกเปลี่ยนข้อมูลกัน เพ่ือแก้ไขปัญหา เพ่ือสร้างความเข้าใจร่วมกัน เพ่ือขจัดข้อขัดแย้ง และเพ่ือ
พัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ทั้งนี้การติดต่อสื่อสารแบบข้ามสายงาน ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นกับ
พนักงานที่มีหน้าที่หลักในการติดต่อประสานงาน โดยไม่ถือว่าเป็นปัญหาของการสื่อสาร และไม่ได้
ก่อให้เกิดความรู้สึก”ข้ามหัว”แต่อย่างใด เนื่องจากผู้บังคับบัญชาหรือผู้บริหารทราบถึงความจ าเป็นที่
พนักงานจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดเรื่อง
ปัญหาของการสื่อสารต่างหน่วยงานต่างระดับของณัฏฐ์ชุดา วิจิตรจามรี (2553) ที่กล่าวว่า การสื่อสาร
ต่างหน่วยงานต่างระดับขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมขององค์การ หากองค์การมีการบริหารแบบดั้งเดิมและ
อนุรักษ์นิยม ผู้บังคบับัญชาอาจรู้สึกไม่พอใจคนที ่“ข้ามหัว” ตนเองไปสื่อสารกับผู้บริหารในระดับที่สูง
กว่า หากองค์การมีการบริหารตามแนวทางทรัพยากรบุคคลจะส่งเสริมการตัดสินใจในระดับล่างมาก
ที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ 

ขณะที่ ปัจจัยที่มีผลต่อการสื่อสารภายในองค์การของศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ ในด้านที่
เป็นอุปสรรคต่อการติดต่อสื่อสาร พบว่า การสื่อสารภายในองค์การนั้นไม่ประสบผลส าเร็จตามที่ควร
จ าเป็นมาจากอุปสรรค ทางการสื่อสารที่เป็นอุปสรรคต่อการสื่อสารภายที่พบได้แก่  การบิดเบือนสาร  
ความเงียบงันในองค์การ ความสัมพันธ์ทางสถานภาพระหว่างผู้สื่อสาร ระยะห่างทางกายภาพ  การ
สื่อสารข้ามล าดับขั้นและภาระในการติดต่อสื่อสาร ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดเรื่องอุปสรรคในการ
ติดต่อสื่อสารในองค์การของ ณัฏฐ์ชุดา วิจิตรจามรี (2553) ที่ปรากฏว่า การบิดเบือนสาร ความเงียบ
งันในองค์การ ความสัมพันธ์ทางสถานภาพระหว่างผู้สื่อสาร ระยะห่างทางกายภาพ การสื่อสารข้าม
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ล าดับขั้น และภาระในการติดต่อสื่อสาร เป็นอุปสรรคด้านกิจกรรมการสื่อสารที่ก่อให้เกิดผลที่
ผิดเพ้ียนไปจากความต้องการของผู้ส่งสาร ถือเป็นหน้าที่ล้มเหลว  (Dysfunction) ของการสื่อสาร 
นอกจากนี้ยังพบปัญหาและอุปสรรคของการสื่อสารนอกเหนือจากที่ปรากฎในแนวคิดของณัฏฐ์ชุดา 
วิจิตรจามรี (2553) กล่าวคือ ปัญหาจากการเลือกใช้ช่องทางการสื่อสารที่ไม่เหมาะสมเป็นปัจจัยที่เป็น
อุปสรรคในการสื่อสารภายในองค์การ ไม่สามารถแยกช่องทางการสื่อสารที่เป็นทางการและช่องทาง
การสื่อสารที่ไม่เป็นทางการออกจากกัน โดยหัวข้อเรื่องที่จ าเป็นต้องติดต่ออย่างผ่านวิธีการที่เป็น
ทางการกลับไปใช้วิธีการที่ไม่เป็นทางการที่ไม่เป็นทางการเท่าที่ควร ท าให้การไม่ประสบความส าเร็จ
อย่างที่ควรจะเป็น นอกจากนี้ปัญหาและอุปสรรคบางประการที่ เกิดขึ้นจากการสื่อสาร มีผลมาจาก
ปัจจัยหลายประการเช่น บุคลิกภาพของพนักงานคนนั้น ๆ หรือการส่งข้อมูลข่าวสารที่อาจอยู่ภายใต้
สภาวะกดดัน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการรับรู้ ของสุพานี สฤษฎิ์วานิช (2552) ที่
กล่าวว่าปัจจัยที่มีผลต่อกระบวนการรับรู้แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ เป้าหมายหรือสิ่งรับรู้ ตัวผู้รับรู้ 
และสถานการณ์ทั้งนี้ ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการสื่อสารภายในองค์การ ทั้งในรูปแบบของ
การสื่อสารที่เป็นทางการและการสื่อสารที่ไม่เป็นทางการได้จากการรวบรวมข้อมูลและสัมภาษณ์ผู้ให้
ข้อมูล พบว่า องค์การควรจะมีการสนับสนุนให้เกิดช่องทางการสื่อสารตอบกลับและสนับสนุนให้เกิด
การสื่อสารด้วยวาจามากขึ้น เนื่องจากจะช่วยส่งเสริมให้เกิดความใกล้ชิดกันระหว่างพนักงาน อันจะ
เป็นการช่วยผ่อนคลายและป้องกันปัญหาและอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตได้ ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดเรื่องการสื่อสารด้วยวาจาของณัฏฐ์ชุดา วิจิตรจามรี (2553) ที่ระบุว่า การสื่อสารด้วยวาจาที่มี
ประสิทธิภาพมีส่วนช่วยในการส่งเสริมให้การท างานในองค์การราบรื่นและประสบผลส าเร็จได้ 

อนึ่ง ผลการศึกษาการสื่อสารภายในองค์การของศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ เมื่อเทียบกับ
การทบทวนวรรณกรรมจากการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารภายในองค์การ พบว่า พบว่าปัจจัยที่
เป็นปัญหาและอุปสรรคในการสื่อสารภายในองค์การประการหนึ่งมาจากการรับรู้ข่าวสารภายใต้ภูมิ
หลังที่แตกต่างกัน ส่งผลให้การตีความอาจไม่เหมือน ซึ่งก่อให้เกิดการบิดเบือนของสารอย่างไม่ได้ตั้งใจ 
ซึ่งสอดคล้องกับอุปสรรคของการติดต่อสื่อสารที่พบจากการศึกษาการสื่อสารภายในองค์กรที่มีผลต่อ
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานรายเดือน: กรณีศึกษา บริษัท วาไทยอุตสาหกรรม จ ากัด 
(มหาชน) ของมานิดา ค าจีน (2547) ที่กลุ่มตัวอย่างเห็นว่า ข้อบกพร่องของการสื่อสารที่ส่วนใหญ่มา
จาก ข้อมูลข่าวสารที่ได้รับไม่ละเอียดครบถ้วนและตีความหมายของการสื่อสารผิด และยังสอดคล้อง
กับผลการศึกษาปัญหาและอุปสรรคทางการสื่อสารภายในองค์กรที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของ
พนักงานสาขา กรณีศึกษา ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ของสุนทรีภรณ์ จันทรวิชชัย (2555) ที่
พบว่า ประเด็นด้านการสื่อสารที่กลุ่มตัวอย่างเห็นว่าเป็นอุปสรรค คือข่าวสารได้รับการบิดเบือน 
อย่างไรก็ตามอุปสรรคในด้านช่องทางการสื่อสารยากแก่การค้นหาข้อมูล ที่พบในธนาคารกรุงเทพ 
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จ ากัด (มหาชน) ไม่พบว่าเป็นอุปสรรคในการติดต่อสื่อสารของศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ 
นอกจากนี้ ในด้านของการเสนอแนะแนวทางท่ีเหมาะสมกับการสื่อสารภายในองค์การ กลุ่มผู้ให้ข้อมูล
ของการศึกษาการสื่อสารภายในองค์การของศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติได้มีการเสนอแนะแนวทาง
ในการพัฒนารูปแบบการสื่อสารที่เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้พนักงานได้มีความใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้น 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดกิจกรรมกีฬาที่เห็นว่าจะช่วยส่งเสริมให้พนักงานเกิดความสัมพันธ์ระหว่าง
กันมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษา การสื่อสารเพ่ือการด าเนินงานภายในส านักงาน
คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ของ จักรพันธ์ ใจงาม (2547) ที่กลุ่มตัวอย่างมีข้อเสนอแนะด้าน
การสื่อสารเพือ่สร้างความสัมพันธ์ เช่น จัดกีฬาสีเพื่อเพ่ิมความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน 

ข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาครั้งนี้ท าให้พบว่า พนักงานในองค์การเข้าใจสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในองค์การ 
รวมถึงปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการสื่อสารเป็นอย่างดี และมีความต้องการที่จะเป็นส่วนหนึ่ง
ในการพัฒนาการสื่อสารภายในองค์การในอนาคตอีกด้วย อย่างไรก็ตามพบว่า องค์การยังไม่เคยมีการ
ส ารวจปัญหาและอุปสรรคที่ส่งผลต่อการสื่อสารอย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้น ผลการศึกษาครั้งนี้จึงเป็น
จุดเริ่มต้นที่ส าคัญและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งที่จะน ามาเป็นแนวทางในการพัฒนาการสื่อสารองค์การ
ต่อไป  
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