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บทคัดย่อ 

การศึกษาเรื่อง “การจัดการการสื่อสาร โครงการ Happy  Workplace ของส านัก
พัฒนาความยั่งยืนองค์กร เครือเจริญโภคภัณฑ์ ” มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการบริหารการ
สื่อสาร การสื่อสารองค์การ และกิจกรรมการสื่อสาร ตลอดจนการประเมินประสิทธิผลของการ
สื่อสารด้านการเพ่ิมความสุขในการท างาน ภายในส านักพัฒนาความยั่งยืนองค์กร เครือเจริญ
โภคภัณฑ ์

การศึกษาครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative  Research)  โดยใช้การ
เก็บรวบรวมข้อมูลจากการสังเกตุการณ์ (Observation)และการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-
depth  Interview)  กับผู้บริหารและกลุ่มพนักงานระดับปฏิบัติการ ภายในส่วนงานการสร้าง
จิตส านึก ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานด้านการบริหารการสื่อสาร และจัดกิจกรรมการ
สื่อสารในโครงการ Happy  Workplace จ านวนทั้งสิ้น 8 ท่าน รวมทั้งการเก็บรวบรวมข้อมูล
ภายในส่วนงานการสร้างจิตส านึกจากสื่อประเภทต่างๆ ที่ใช้งานในสถานการณ์จริง พร้อมท า
การเผยแพร่  ภายในระยะเวลาตั้งแต่เดือนกันยายน 2558 – พฤษภาคม 2559  
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ผลการศึกษาพบว่า การบริหารการสื่อสารที่มีผลต่อการสื่อสารด้านการเพ่ิมความสุข
ในการท างาน ในโครงการ Happy  Workplace  ประกอบด้วยขั้นตอน 4 ประการ ซึ่งได้แก่ 
การวางแผน การจัดการองค์การ การสั่งการ และการควบคุม ภายใต้การด าเนินงานของกลุ่ม
ผู้บริหาร และกลุ่มพนักงานระดับปฏิบัติการ โดยขั้นการวางแผน เริ่มต้นจากการส ารวจ การ
ก าหนดวัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย เนื้อหาในการสื่อสาร ระยะเวลาในการด าเนินงาน รวมทั้ง
กิจกรรมทางการสื่อสาร จากนั้นขั้นการจัดการองค์การ ได้ก าหนดงานและอ านาจหน้าที่เป็น
ส่วนงานสร้างสรรค์ ส่วนงานผลิตสื่อ และส่วนงานกิจกรรม รวมทั้งมีการก าหนดลักษณะเฉพาะ
ของงาน และให้ความส าคัญทุกส่วนอย่างเท่าเทียม  ส าหรับในขั้นการสั่งการ มีการใช้
ความสามารถด้านภาวะความเป็นผู้น าของผู้บริหาร เน้นการสั่งการจากผู้บริหารเป็นหลัก และ
การจูงใจด้วยเนื้อหาในการสื่อสาร และท้ายสุดขั้นการควบคุม ซึ่งมีการด าเนินการไปพร้อมๆกับ
การบริหารการสื่อสารตั้งแต่ขั้นตอนแรก ทั้งนี้ในการบริหารการสื่อสาร บุคลากรที่มีความส าคัญ
และปรากฏให้เห็นชัดเจนทั้งใน 4  ขั้นตอน ตามผลการศึกษา คือ ผู้บริหารขององค์การ 

ด้านการสื่อสารองค์การ มีการใช้การสื่อสารทั้งแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ 
โดยการสื่อสารแบบเป็นทางการที่ส่งผลให้เกิดความส าเร็จทางการสื่อสารเป็นอย่างดี คือการ
สื่อสารระดับบนลงล่าง ผ่านการสั่งการจากผู้บริหาร การประชุม และสื่อประเภทต่างๆมา
สนับสนุนการสื่อสาร ในส่วนของการสื่อสารระดับล่างข้ึนบนและการสื่อสารระดับเดียวกัน เน้น
การสื่อสารแบบเผชิญหน้าซึ่งส่งผลต่อปฏิสัมพันธ์ที่ดี โดยความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้บริหารและ
พนักงาน และพนักงานด้วยกัน ถือเป็นปัจจัยส าคัญต่อการสื่อสาร ส าหรับการสื่อสารแบบไม่
เป็นทางการ พบในลักษณะของการประชุมกลุ่มใหญ่และกลุ่มย่อย การสนทนา การ
วิพากษ์วิจารณ์  

ในด้านกิจกรรมการสื่อสาร ในโครงการ Happy  Workplace  ซึ่งประกอบด้วย 
กิจกรรมผู้บริหารพบพนักงาน โยคะ โต๊ะข้าวบันเทิง และการจัดการขยะ มีการใช้กิจกรรมการ
สื่อสารหลายประเภท ทั้งการประชาสัมพันธ์ การประชุม เครือข่ายการสื่อสารทาง
อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องมือสื่อสารอื่นๆ สื่อบุคคล  โดยกิจกรรมการสื่อสารที่ส่งผลต่ส าเร็จต่อการ
สื่อสารคือ การสั่งการจากผู้บริหาร นอกจากนี้ยังพิจารณากิจกรรมการสื่อสารร่วมกับบริบท
ทางการสื่อสารที่มีทั้งด้านเนื้อหาในการสื่อสาร  วิธีการติดต่อสื่อสาร  ระดับของการสื่อสาร 
ความส าเร็จในการสื่อสาร และบุคคลที่ติดต่อด้วย ซึ่งไม่พบการสื่อสารกับคนภายนอก 
เนื่องจากเป็นการสื่อสารภายในองค์การเท่านั้น    
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ส าหรับในส่วนของประสิทธิผลทางการสื่อสาร แม้ไม่มีระบบการประเมินผลการสื่อสาร
ภายในองค์การที่ชัดเจน แต่กลับปรากฎระดับความส าเร็จและประสิทธิผลของการสื่อสาร แยก
ประเด็นระหว่างประสิทธิผลของกิจกรรมการสื่อสารซึ่งอยุ่ในระดับการมีส่วนร่วม และ
ประสิทธิผลของเนื้อหาในการสื่อสารที่อยู่ในระดับการสนับสนุน มีพนักงานบางส่วนที่ไม่ได้
บรรลุวัตถุประสงค์ในเนื้อหาและข้อมูล เนื่องจากมีแนวความคิดเป็นของตัวเอง ยากต่อการ
ปรับเปลี่ยนทัศนคติ 

ค าส าคัญ :  การบริหารการสื่อสาร  การสื่อสารองค์การ  กิจกรรมการสื่อสาร   ประสิทธิผล
ทางการสื่อสาร    การเพ่ิมความสุขในการท างาน 

ABSTRACT 

This objective of the individual study in “Communication Management 
into Happy Workplace Project belong to Corporate Sustainability Development 
Office (CSDO)  of Charoen Pokphand Group which in proposal to studies the 
communication administration , organizational communication and activities for 
communication to valuable happiness in the workplace. Accordingly, the 
evaluation of organization communication in effectively, combining with 
philosophy of happiness to work within Corporate Sustainability Development 
Office (CSDO) of Charoen Pokphand  Group  indeed.  

The implication on this upon method qualitative research which using 
to integrate overall information by observation and selection candidates to in 
depth interview with executive committee and management team in 
organization. In accordance with instinctively concern about the initiation of 
communication administration and set up campaign activities into Happy 
Workplace Project that capable to selective for 8 persons to identified all 
information within parties from any media channel beyond with real case 
studies in accordance with implement on this since September 2015 until May 
2016.  
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The researcher states that implication of communication administration 
within organization to more valuable in happiness for the work place in likely 
Happy Workplace Project. It combines with 4 methods i.e. planning, organizing, 
directing and controlling of executive committee and management team 
leader in organization. Furthermore, the processing in beginning to planning 
since then survey, do conceptual, set which targets, details into 
communication, limit to timeline, and concur with activities of communication. 
In spite of the procedure of management of organization which had set up 
policies, duties for instant creative designer with produce into media channel 
and overall activities. However, the scope of work had set up in fairly for 
everybody in organization. In Addition, how to made order and control which 
consider in carefully to capacity of leader of management in executive 
committee that meant all policies come across from management in principle. 
Essentially, motivation within details of communication, finally to control 
including to manage in communication since the first procedure. As researcher 
found that management of organization indicate into the significant this issue 
for communication administration by shown 4 methods.  

With organizational communication, it has communicate both in formal 
and informal. Due to the fact that in formal communicate indicates to have 
accomplishment for instant to communicate is downward communication with 
labor worker by management order, the meeting and any media channel in 
varieties to supportive for communication. However, communication either 
labor worker to management in upward  or lateral communicate in emphasis 
by face to face that it would good implication between management and 
employee in vertical and horizontal. On this, it would be informal 
communication between employee and employee i.e. regular meeting, small 
discussion, conversation and criticize.   
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The part of communication activities in Happy Workplace Project, it 
contains for instant executive committee greeting employee, yoga, meal of 
entertainment and recycle waste garbage. In spite of there are several activities 
to communicate i.e. public relation, meeting, connection with communication 
in electronic, other instrument of communication, person in communication. 
However, it would have achievement via these communications by order from 
executive committee. Furthermore, it would considerate others activities in 
details to communicate by the method of communication, level of 
communicate, achievement to communicate and contact person to interface 
without external because of only internal implication.  

With regard to effective into communicate although it may not system 
to evaluate communication within organization in precisely. Otherwise it would 
indicate to good implication in effectively due to the fact that it could separate 
issue between efficiency of activities to participation and essential in effectively 
in details to communication with supportive. Thus, it would rarely result not 
completely because of a few employee has own attitude that could not 
adaptation for this.  

Keywords : communication administration, organizational communication,  
communication activity, communication effectiveness, Happy Workplace 

 
บทน า 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

สภาพสัคมไทยในปัจจุบันอยู่ในภาวะการแข่งขันทางสังคมกับธุรกิจ  องค์ประกอบหลักที่
ช่วยขับเคลื่อนให้องค์การธุรกิจประสบความส าเร็จ นั่นก็คือ บุคลากรในองค์การ   ซึ่งมองว่าบุคลากร   
เปรียบเสมือนต้นทุนในทางเศรษฐศาสตร์ ดังนั้นการให้ความส าคัญกับบุคลากรจึงมีความจ าเป็นอย่างมาก 
บุคลากรภายในองค์การจะต้องมีคุณภาพชีวิตในการท างานภายในองค์การอย่างมีความสุข  เ พ่ือส่งผลให้
งานที่ออกมามีประสิทธิภาพและสามารถเผชิญกับการแข่งขันจากภายนอกองค์การได้เป็นอย่างดี  การ
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ท างานควบคู่ไปกับกิจกรรมที่ช่วย ผลักดันให้เกิดความสุขในการท างาน จึงมีความส าคัญเป็นอย่างมากใน
การก าหนดคุณภาพชีวิตของบุคลากรให้ด าเนินไปตามทิศทางที่องค์การวางไว้  แต่ที่ผ่านมาคนไทยส่วน
ใหญ่ยังคงเผชิญกับปัจจัยต่างๆที่ส่งผลให้ขาดความสุขในการใช้ชีวิต และส่งผลต่อเนื่องมาถึงความสุขใน
การท างานด้วย ประเทศไทยจึงได้มีแนวคิดในการสร้างความสุขในองค์การ โดยส านักงานกองทุนสนับสนุน 
การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้น าแนวนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10  มาเสนอเป็นแนวคิดและหลักการสร้างองค์กรแห่งความสุข (Happy 
Workplace) แบบความสุข 8 ประการ ที่ส่งผลให้เกิดการสร้างความสุขในที่ท างาน ซึ่งแต่ละองค์การทั้ง
ภาครัฐและเอกชนหันมาให้ความส าคัญและน าแบบความสุข 8 ประการ ไปปรับใช้มากยิ่งข้ึน   

 ในส่วนของส านักพัฒนาความยั่งยืนองค์กร Corporate Sustainability Development 
Office (CSDO) เครือเจริญโภคภัณฑ์ ได้รับมอบหมายจากฝ่ายบริหารให้น า แนวคิดและหลักการสร้าง
องค์กรแห่งความสุข (Happy  Workplace)  แบบความสุข 8 ประการ มาเป็นแนวทางและข้อมูลที่
น ามาใช้ในการสื่อสารเช่นกัน ภายใต้ความรับผิดชอบของส่วนงานการสร้างจิตส านึก  (Multimedia 
Production & Conscience Building) ผ่านกิจกรรมการสื่อสาร ภายในองค์การ ที่ใช้เป็นเครื่องมือใน
การติดต่อ ถ่ายทอด แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ทัศนคติ ความรู้สึก ตลอดจนประสบการณ์ระหว่างกัน
อย่างมีประสิทธิภาพตั้งแต่เดือนกันยายน พ.ศ. 2558 แตจ านวนบุคลากรผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่เป็นที่พึง
พอใจของผู้บริหาร  เกิดการไม่เข้าถึงเนื้อหาที่เผยแพร่  ตลอดจนไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของกิจกรรมที่ตั้งไว้  
จึงต้องมีการศึกษา สาเหตุของกระบวนการสื่อสารที่ยังไม่ได้รับผลเป็นที่พอใจ และกิจกรรมการสื่อสารที่มี
ผลต่อปรากฏการณ์เช่นนั้น เพ่ือเป็นแนวทางในการสื่อสารด้านการเพ่ิมความสุขอให้ประสบความส าเร็จต่อ
องค์การ และบรรลุเป้าหมายการเป็นองค์การแห่งความสุข (Happy Workplace) รวมทั้งให้ได้ข้อมูล
ส าคัญในการพัฒนาด้านการสื่อสารองค์กรให้มีประสิทธิผลสูงสุด 

 

วัตถุประสงค์ 

 1. เพ่ือศึกษาการบริหารการสื่อสารที่มีผลต่อการสื่อสารด้านการเพ่ิมความสุขในการท างาน 

 2. เพ่ือศึกษาการสื่อสารองค์การที่มีต่อการสื่อสารด้านการเพ่ิมความสุขในการท างาน 

 3. เพ่ือศึกษากิจกรรมการสื่อสารที่มีผลต่อการสื่อสารด้านการเพ่ิมความสุขในการท างาน 

 4. เพ่ือศึกษาการประเมินประสิทธิผลของการสื่อสารด้านการเพ่ิมความสุขในการท างาน 
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วิธีการวิจัย 

 การศึกษาครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ  (Qualitative Research) ผู้ศึกษาได้ เลือก
ท าการศึกษาโดยใช้วิธีการสังเกตการณ์ (Observation) และการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth 
Interview) รวมทั้งเก็บรวบรวมข้อมูลภายในส่วนงานการสร้างจิตส านึก จากเว็ปไซต์,  ป้ายประกาศ, 
เครือข่ายออนไลน์, การจัดกิจกรรม, ภาพถ่าย, ภาพในวีดีทัศน์ และสื่อมัลติมีเดีย  ที่ใช้งานในสถานการณ์
จริง พร้อมทั้งตัวอย่างสื่อ เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วน รวมทั้งมีการคัดเลือกผู้ให้ข้อมูล จากกลุ่มบุคลากรที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องในการด าเนินงาน             ด้านการจัดกิจกรรมการสื่อสารในโครงการ Happy 
Workplace ของส่วนงานการสร้างจิตส านึก ทั้งในส่วนของผู้บริหารและพนักงานระดับปฏิบัติการ โดยใช้
วิธีสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ตามความเหมาะสม จ านวน 8 คน  ส าหรับในส่วน
ของแนวค าถามส าหรับการสัมภาษณ์ได้ก าหนดแนวค าถามไว้ล่วงหน้า ภายใต้กรอบของการบริหารการ
สื่อสาร การสื่อสารองค์การ กิจกรรมการสื่อสาร และประสิทธิผลการสื่อสาร  ในโครงการ Happy 
Workplace โดยใช้แนวค าถามปลายเปิด (Open – Ended Questions) เพ่ือเปิดโอกาสให้บุคลากรผู้ถูก
สัมภาษณ์ สามารถอธิบายข้อมูล สาระที่เป็นประโยชน์ และแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่  

 

ผลการวิจัยและอภิปราย 

 การศึกษาเรื่อง “การจัดการการสื่อสาร โครงการ Happy Workplace ของส านักพัฒนา
ความยั่งยืนองค์กร เครือเจริญโภคภัณฑ์” มีผลการศึกษาดังนี้ 

 ส่วนที่ 1 การบริหารการสื่อสารที่มีผลต่อการสื่อสารด้านการเพ่ิมความสุขในการท างาน 
ภายในส่วนงานการสร้างจิตส านึก เป็นไปตามแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารของ ดาร์ฟ (Dalf,  2006) ที่
ประกอบด้วยขั้นตอน 4 ประการ ซึ่งได้แก่ การวางแผน การจัดการองค์การ การสั่งการ และการควบคุม 
ภายใต้การด าเนินงานทั้งในส่วนของกลุ่มผู้บริหาร และกลุ่มพนักงานระดับปฏิบัติการ  โดยมีการวางแผน
เพ่ือก าหนดแนวทางในการสื่อสาร และรายละเอียดของกิจกรรมด้านต่างๆในแต่ละกิจกรรม รวมถึงการ
เลือกกิจกรรมการสื่อสารที่เหมาะสม  เพ่ือน ามาสู่ขั้นตอนของการจัดองค์การ ในการก าหนดงานและ
อ านาจหน้าที่ โดยพิจารณาแยกหน้าที่อย่างชัดเจนเป็น 3 ส่วนงาน คือ ส่วนงานสร้างสรรค์ ส่วนงานผลิต
สื่อ และส่วนงานกิจกรรม นอกจากนี้ยังมีการก าหนดงานและอ านาจหน้าที่ แยกตามลักษณะเฉพาะของ
งาน โดยพิจารณาจากความสามารถและความช านาญของพนักงานเป็นหลักบนพื้นฐานของความเท่าเทียม 



บัณฑิตศึกษา คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน 8 

 

และเน้นปฏิบัติงานร่วมกันของทุกๆฝ่าย ส าหรับขั้นการสั่งการ ได้ก าหนดกิจกรรมที่สนองความต้องการ
ร่วมกับการใช้ภาวะความเป็นผู้น าของผู้บริหาร  และ การจูงใจ ควบคู่ไปด้วย  การสั่งการจากผู้บริหาร
ระดับสูง  ส่งผลให้พนักงานเปิดรับข้อมูลข่าวสาร และเข้าร่วมกิจกรรมได้ตามค าสั่งการ ท้ายสุดขั้นการ
ควบคุม มีการด าเนินงานตามแผนงานหรือมาตรฐานที่ก าหนดไว้ ไปพร้อมๆกับการควบคุมดูแล
รายละเอียดต่างๆภายในกิจกรรม และท าการตรวจสอบผลการด าเนินงานในแต่ละกิจกรรมที่เกิดขึ้น  ทัง้นี้
การบริหารการสื่อสารด้านการเพ่ิมความสุขในการท างาน   ของส่วนงานการสร้างจิตส านึก มีการ
ด าเนินการ ตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดครบทั้ง 4 ขั้นตอนของการบริหาร โดยในแต่ละขั้นตอนของการบริหาร 
บุคลากรที่มีความส าคัญและปรากฏให้เห็นชัดเจนตามผลการศึกษา คือ ผู้บริหารขององค์การ ซึ่งเข้าไปมี
บทบาทส าคัญตั้งแตข่ั้นการวางแผนจนถึงขั้นการควบคุม 

 ส่วนที่ 2 การสื่อสารองค์การที่มีผลต่อกการสื่อสารด้านการเพ่ิมความสุขในการท างาน 
ของส่วนงานการสร้างจิตส านึก ประกอบไปด้วย 2 ส่วน คือ การสื่อสารแบบเป็นทางการ และการสื่อสาร
แบบไม่เป็นทางการ  ในส่วนของการสื่อสารแบบเป็นทางการ ระดับบนลงล่าง สอดคล้องกับทฤษฎีการ
สื่อสารองค์การ Katherine M.,2009 ,p.22-24  โดยอยู่ในรูปแบบของการถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารจาก
ผู้บริหารผ่านไปยังพนักงาน เพ่ือการสั่งการ  ชี้แจง  เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารขององค์การ ก าหนดหน้าที่
ความรับผิดชอบ  รวมทั้งการขอความร่วมมือจากพนักงานในองค์การ   ผ่านช่องทางการสื่อสารที่เป็น
ทางการและไม่เป็นทางการ เช่น การประชุมชี้แจง โปสเตอร์  จดหมายเวียน เว็บไซต์หลักขององค์การ 
อีเมล์ขององค์การ  โลตัสโน้ตส์ เครือข่ายสังคมออนไลน์ โทรศัพท์ส่วนบุคคล นับเป็นการสื่อสารที่ส่งผลให้
เกิดความส าเร็จและประสิทธิผลทางการสื่อสาร ทั้งนี้ การสื่อสารผ่านหลายช่องทาง ช่วยสนับสนุนการ
สื่อสารและส่งผลให้ประสบผลส าเร็จ แต่กลับมีข้อจ ากัดกรณีข่าวสารถูกบิดเบือน  หรือถูกเบี่ยงเบียน
ประเด็นโดยผู้บริหาร   รวมทั้งการติดต่อสื่อสารผ่านเวปไซต์หลัก  หรืออีเมลภายในองค์การ ไม่สนองตอบ
ต่อ พนักงาน ที่ต้องไปปฏิบัติหน้าที่ภายนอกองค์การ นอกจากนี้ผู้บริหารที่สร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีในการ
สื่อสาร  ถือเป็นปัจจัยส าคัญต่อความส าเร็จในการสื่อสาร  เนื่องจากสามารถสร้างการรับรู้และเข้าใจ 
รวมทั้งผลักดันให้พนักงานเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เกิดขึ้นได้ สอดคล้องกับการศึกษาของอภิตา ทัศน
เมฆ  (2553,น.69-73 ) ที่พบว่าอิทธิพลต่อการการสื่อสารองค์การ คือการที่ผู้บังคับบัญชาให้ความสนิท
สนมเป็นกันเอง ใส่ใจ และมีความเอ้ืออาทรให้ผู้ใต้บังคับบัญชา ก็จะได้รับความเคารพและยอมรับจาก
ผู้ใต้บังคับบัญชา ส าหรับการสื่อสารแบบระดับล่างขึ้นบน   เพ่ือรายงานผลการด าเนินงาน การแสดงความ
คิดเห็นของพนักงานไปยังผู้บริหาร และการสื่อสารในระดับเดียวกัน เพ่ือการประสานงาน สอบถาม หรือ 
ปรึกษาหารือของพนักงานในสายงานเดียวกัน หรือข้ามสายงาน เน้นการสื่อสารแบบเผชิญหน้าซึ่งส่งผลต่อ
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ปฏิสัมพันธ์ที่ดี และความส าเร็จทางการสื่อสาร  โดยความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้บริหารและพนักงาน และ
พนักงานด้วยกัน ถือเป็นปัจจัยส าคัญต่อการสื่อสารอีกด้วย ส่วนการสื่อสารแบบไม่เป็นทางการ เป็น
ลักษณะของการสื่อสารที่ช่วยเสริมข้อมูลให้การสื่อสารแบบเป็นทางการสมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยพนักงาน มีการ
ใช้รูปแบบการสื่อสารแบบไม่เป็นทางการโดยธรรมชาติ ควบคู่ไปกับช่องทางการสื่อสารประเภทอ่ืนๆ อาทิ 
การประชุมชี้แจงทั้งในแบบกลุ่มใหญ่ และกลุ่มย่อย ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ  การแสดงความ
คิดเห็น การวิพากษ์วิจารณ์หลังจากการเข้าประชุม การจับกลุ่มสนทนาในส่วนงานเดียวกัน การพูดคุยทาง
โทรศัพท์ เป็นต้น ทั้งนี้ การสื่อสารองค์การ ที่มีผลต่อการสื่อสารด้านการเพ่ิมความสุขในการท างาน    ใน
การสื่อสารแบบเผชิญหน้าระหว่างผู้บริหารกับพนักงาน  และระหว่างพนักงาน ส่งผลต่อการสื่อสารด้าน
การเพิ่มความสุขในการท างาน  ในทุกประเภทของการสื่อสารที่เป็นทางการ  ทั้งการสื่อสารแบบระดับบน
ลงล่าง   การสื่อสารแบบระดับล่างขึ้นบน และการสื่อสารในระดับเดียวกัน    เนื่องจากการสื่อสารแบบ
เผชิญหน้า สามารถเปิดโอกาสให้ผู้ส่งสารและผู้รับสารได้สื่อสารกันโดยตรง ซึ่งจะช่วยการสร้างปฏิสัมพันธ์
ที่ดีให้เกิดขึ้น   รวมทั้งสามารถแสดงความคิดเห็นโดยจะน ามาซึ่งบทสรุปหรือมติในที่ประชุมได้อย่าง
รวดเร็ว  สอดคล้องกับการศึกษาของอภิตา ทัศนเมฆ  (2553,น.69-73) ที่พบว่าการสื่อสารภายในองค์การ 
ไม่ควรใช้วิธีการสื่อสารแบบใดแบบหนึ่ง แต่ควรมีการน ารูปแบบการสื่อสารมาผสมผสานกันให้เหมาะสม 
ซึ่งรวมถึงการใช้การสื่อสารแบบเผชิญหน้าร่วมอยู่ด้วย  นอกจากนี้ ผลการศึกษายังพบว่า ปัจจัยส าคัญที่มี
ผลต่อการสื่อสารด้านการเพ่ิมความสุขในการท างานคือ ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ซึ่งจะส่งผลให้เกิด
ความส าเร็จและประสิทธิผลทางการสื่อสารได้เป็นอย่างดี 

 ส่วนที่ 3 กิจกรรมการสื่อสารที่มีผลต่อการสื่อสารด้านการเพ่ิมความสุขในการท างาน 
ภายในส่วนงานการสร้างจิตส านึก ในโครงการ Happy Workplace จากกิจกรรมผู้บริหารพบพนักงาน
,  กิจกรรมโยคะ, กิจกรรมโต๊ะข้าวบันเทิง และกิจกรรมการจัดการขยะ พบว่า  กิจกรรมการสื่อสาร ที่มีผล
ต่อการสื่อสารด้านการเพ่ิมความสุขในการท างาน ประกอบด้วยกิจกรรมการสื่อสารหลายประเภท และ
เน้นการมีส่วนร่วม สอดคล้องกับแนวคิดของ Bill Quike (p.29) ที่กิจกรรมการสื่อสารได้พัฒนาให้เกิดการ
มีส่วนร่วมมากขึ้น  และเป็นการสื่อสารแบบมีปฏิสัมพันธ์ ได้แก่ การประชาสัมพันธ์ การสั่งการจาก
ผู้บริหาร   ซึ่งผู้บริหารถือเป็นบุคคลที่มีความส าคัญและมีอิทธิพลเป็นล าดับแรก  การประชุม การใช้
เครือข่ายการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านทางเว็บไซต์หลักขององค์การ เครือเจริญโภคภัณฑ์    โลตัส
โน้ตส์ และ ไลน์ ออฟฟิเชียล ในการเป็นช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร  รวมทั้งการใช้เครื่องมือ
สื่ อสารประเภท อ่ืนๆ มาสนับสนุนกระบวนการสื่ อสาร  เช่น  สื่ อวีดิทัศน์  โปส เตอร์   บอร์ด
กิจกรรม  และบูธกิจกรรม รวมถึงสื่อบุคคล ในการถ่ายทอด รวมทั้งการใช้สื่อบุคคลในฐานะเป็นแบบอย่าง
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ที่ดี ช่วยส่งผลให้พนักงานเกิดการตื่นตัวที่จะเข้าถึงกิจกรรม  ส าหรับในส่วนของการพิจารณากิจกรรมการ
สื่อสาร ร่วมกับบริบททางการสื่อสาร  มีความสอดคล้องกับแนวคิดของ สุรพงษ์ โสธนะเสถียร (น.115-
151) โดยบริบทที่ เป็นเงื่อนไขในการเลือกใช้สื่ อ   ประกอบด้วย เนื้ อหาในการสื่อสาร   วิธีการ
ติดต่อสื่อสาร  บุคคลที่ติดต่อด้วย  ระดับของการสื่อสาร  และความส าเร็จในการสื่อสาร  พบว่าเนื้อหาใน
การสื่อสาร  ประกอบด้วยเนื้อหาพ้ืนฐาน ได้แก่ การสั่งการจากผู้บริหาร การรับค าสั่ง การขอความร่วมมือ 
ผ่านทางกิจกรรมผู้บริหารพบพนักงานและ เว็บไซต์หลักขององค์การ เฟซบุ๊ก ไลน์ ออฟฟิเชียล รวมทั้งสื่อ
โปสเตอร์ บอร์ดกิจกรรม และเนื้อหาในส่วนการวิพากษ์วิจารณ์ ในการประชุมชี้แจง และการสื่อสารจาก
สมาชิกในองค์การในระดับเดียวกัน ผ่านการประชุมชี้แจง การสนทนาระหว่างเพ่ือนร่วมงานภายใน
องค์การ และการวิพากษ์วิจารณ์ผ่าน เฟซบุ๊ก, ไลน์ ออฟฟิเชียล ในส่วนของวิธีการติดต่อสื่อสาร มีการใช้
ทุกวิธีการติดต่อสื่อสาร เช่น การติดต่อด้วยวาจา  ลายลักษณ์อักษร เครื่องมือสื่อสาร อวัจนภาษา  
กิจกรรมหรือโครงการ  อย่างในกิจกรรม Happy Workplace โดยตรง และการติดต่อสื่อสารโดยสายการ
บังคับบัญชา   เช่นเดียวกับส่วนของบุคคลที่ติดต่อสื่อสารด้วย ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ การสื่อสารกับ
คนระดับบน ผู้บังคับบัญชา หรือหัวหน้างาน การสื่อสารกับคนระดับล่าง โดยผู้บริหารเป็นผู้ถ่ายทอดมาถึง
พนักงาน และการสื่อสารกับคนระดับเดียวกัน แต่ไม่พบการสื่อสารกับคนภายนอก เนื่องจากเป็นการ
สื่อสารภายในองค์การเท่านั้น   ส าหรับในส่วนของระดับของการสื่อสาร มีแค่เพียงการสื่อสารระหว่าง
บุคคล  ที่ใช้ในทุกๆกิจกรรมการสื่อสาร การสื่อสารกลุ่มย่อยที่เป็นทางการ ในเรื่องของการประชุมชี้แจง
ของคณะท างาน และการสื่อสารกลุ่มย่อยที่ไม่ป็นทางการ มีการใช้ความสัมพันธ์ส่วนบุคคล   ความสนิท
สนม รวมกลุ่มเพ่ือท ากิจกรรมที่ตอบสนองความต้องการเดียวกัน  ท้ายสุดในส่วนของความส าเร็จในการ
สื่อสาร ใน 3 มิติ ได้แก่ การมีประสิทธิภาพในการสื่อสาร ในเรื่องของความรวดเร็ว การน าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ การมีประสิทธิผล ในส่วนของการบรรลุเป้าหมาย การขจัดปัญหาและความขัดแย้ง   โดย
ใช้การสื่อสารแบบบนลงล่าง ซึ่งเป็นวิธีการสื่อสารที่ดีที่สุด และคุณภาพการในการสื่อสาร ด้านความพึง
พอใจ ที่พบว่า กิจกรรมการสื่อสารด้านการเพ่ิมความสุขในการท างาน สร้างความพึงพอใจในช่องทางการ
สื่อสารประเภทเครือข่ายสังคมออนไลน์ ที่มีเนื้อหาสนองความต้องการ 

ส่วนที่ 4 ประสิทธิผลของการสื่อสารด้านการเพ่ิมความสุขในการท างาน แม้ว่าภายใน
องค์การจะไม่มีระบบการประเมินผลการสื่อสารภายในองค์การที่ชัดเจน แต่กลับปรากฎระดับความส าเร็จ
และประสิทธิผลของการสื่อสาร จากการสังเกตการณ์และการสัมภาษณ์ผู้บริหาร รวมทั้งพนักงานระดับ
ปฎิบัติการ สอดคล้องกับแนวคิดของของ บิลล์ เควิค(Bill Quirke, 1995)  ซึ่งมีการวัดประสิทธิผลการ
เปลี่ยนแปลง 5 ระดับ ประกอบด้วย ระดับการรับรู้ ความเข้าใจ การสนับสนุน การมีส่วนร่วม และการ
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ผูกมัด โดยพบว่า การประเมินความส าเร็จและประสิทธิผลของการสื่อสาร แยกตามประเด็นของกิจกรรม
การสื่อสาร และเนื้อหาในการสื่อสาร  ซึ่งประเด็นด้านกิจกรรมการสื่อสารอยู่ในระดับการมีส่วนร่วม 
กล่าวคือการสื่อสารต่างๆมีส่วนช่วยให้เกิดการรับรู้และเข้าใจได้เป็นอย่างดีในเบื้องต้น โดยเฉพาะการ
ประชุมชี้แจง เป็นกิจกรรมการสื่อสารที่ท าให้เกิดการรับรู้และสร้างความเข้าใจ รวมทั้งตัวผู้บริหารพบว่า
เป็นบุคคลที่มีอิทธิพลต่อองค์การ ช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดี มีผลต่อประสิทธิผลของกิจกรรมสื่อสาร 
ส่งผลให้พนักงานที่เข้าร่วมประชุมด้วยเกิดการรับรู้ เข้าใจ จึงหันมาให้การสนับสนุนในกิจกรรมที่เกิดขึ้น 
รวมถึงพนักงานที่ยังไม่ได้เกิดการรับรู้และเข้าใจที่ชัดเจน แต่กลับได้เข้าร่วมกิจกรรมเช่นเดียวกัน เนื่องจาก
ต้องปฏิบัติตามค าสั่งจากผู้บริหาร จึงส่งผลท าให้ประสิทธิผลของกิจกรรมการสื่อสารอยู่ในระดับการมีส่วน
ร่วมในเวลาต่อมา ในขณะที่ความต่อเนื่องของกิจกรรมการสื่อสาร ส่งผลต่อประสิทธิผลในการสื่อสา ร 
เช่นกัน พนักงานต้องมีการด าเนินการเปิดรับกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง  กิจกรรมการสื่อสารที่มีความต่อเนื่อง
และมีความเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา มีการเลือกใช้หรือเปลี่ยนแปลงกิจกรรมตามความเหมาะสมจะส่งผล
ให้พนักงานมีการตัดสินใจเข้าร่วมกิจกรรม เช่นเดียวกับด้านเนื้อหา ในการสื่อสาร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เนื้อหาที่ถูกถ่ายทอดผ่านทางผู้บริหารที่มีทักษะในการสื่อสารและมีความรู้ด้านเนื้อหาในการสื่อสารเป็น
อย่างดี  จะส่งผลให้พนักงานอยู่ในระดับเข้าใจและเกิดการมีส่วนร่วม    ส าหรับในส่วนของเนื้อหาและ
รายละเอียดของกิจกรรมที่ชี้ให้เห็นประโยชน์ หรือการสร้างความเป็นที่ยอมรับ จากการมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมช่วยให้เกิดการเข้าใจมากขึ้น     ในที่สุดประสิทธิผลของเนื้อหาในการสื่อสารจะอยู่ในระดับ
สนับสนุน มีบางส่วนเท่านั้นที่ไม่เข้าร่วม เนื่องจากเนื้อหาและรายละอียดของกิจกรรมไม่ได้ประโยชน์ตามที่
ตนเองต้องการ  รวมทั้งเนื้อหาในการสื่อสารที่ขัดต่อความเป็นจริง เกิดการปิดบังข้อมูลจากผู้บริหาร หรือ
ใส่ความรู้สึกของผู้บริหารลงไป เนื้อหาที่แฝงไปด้วยเรื่องของงาน เรื่องของผลประโยชน์ขององค์การ    ซึ่ง
พบว่าขัดต่อวัตถุประสงค์การสื่อสารด้านการเพ่ิมความสุขในการท างาน นอกจากนี้ แม้ว่ าพนักงานจะเข้า
ร่วมกิจกรรมตามก าหนด  แต่บางส่วนกลับไม่ได้บรรลุวัตถุประสงค์ของกิจกรรมเสมอไป เนื่องจากมี
แนวความคิดเป็นของตัวเอง ยากต่อการปรับเปลี่ยนทัศนคติ   

 

สรุปและข้อเสนอแนะ 

 1. ด้านการบริหารการสื่อสาร ผู้บริหารของส่วนงานการสร้างจิตส านึก ต้องให้ความส าคัญ
ในการพัฒนาคุณภาพการท างานของพนักงานเพ่ิมขึ้น โดยเฉพาะพนักงานที่เป็นผู้ด าเนินการในกิจกรรม
ด้านการเพ่ิมความสุขในการท างาน (Happy Workplace)   ควรจัดฝึกอบรมเพ่ิมทักษะการท างานในด้าน
ต่างๆ เช่น ทักษะในด้านการสื่อสาร ทักษะในด้านการสร้างสรรค์ ฯลฯ ให้กับพนักงานที่มีส่วน เกี่ยวข้อง 
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เพ่ือให้สามารถพัฒนาคุณภาพการท างานได้ดียิ่งขึ้นและปฏิบัติงานในทุกๆขั้นตอนของการบริหารการ
สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 2. ด้านการสื่อสารองค์การ การสื่อสารองค์การ ด้านการเพ่ิมความสุขในการท างาน ควรมี
การหาช่องทางการสื่อสารที่สามารถรองรับการเปิดรับสื่อของพนักงาน ทั้งในกลุ่มพนักงานที่ปฏิบัติงาน
ภายในองค์การและภายนอกองค์การด้วย และจากผลการศึกษา คาดการณ์เพ่ิมเติมได้ว่าน่าจะมีปัจจัย
อ่ืนๆอีกหลายปัจจัย             ที่ส่งผลต่อการสื่อสารด้านการเพ่ิมความสุขในการท างาน ในอนาคตจึงควร
ท าการศึกษาในเรื่องปัจจัยดังกล่าว  เพ่ือน ามาพิจารณาร่วมกับการสื่อสารองค์การภายในส่วนงานการ
สร้างจิตส านึก  และพัฒนาการสื่อสารองค์การให้บรรลุเป้าหมายต่อไป 

 3. ด้านกิจกรรมการสื่อสาร ส่วนงานการสร้างจิตส านึก ควรพิจารณาเปลี่ยนแปลงและ
คัดเลือก กิจกรรมด้านการเพ่ิมความสุขในการท างาน (Happy Workplace) ให้มีความแปลกใหม่ 
น่าสนใจ อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนารูปแบบกิจกรรมการสื่อสารที่ใช้ เพ่ือให้
สามารถท าการสื่อสาร ดึงดูดความสนใจ สร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดี ตลอดจนเข้าถึงพนักงาน   ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น  

 4. ด้านประสิทธิผลของการสื่อสาร การสื่อสารด้านการเพ่ิมความสุขในการท างาน ส่วนงาน
การสร้างจิตส านึกควรมีการบริหารสื่อสาร และรูปแบบการสื่อสารองค์การ ทั้งในส่วนกิจกรรมการสื่อสาร
และเนื้อหาของการสื่อสารที่ส่งผลให้ประสิทธิผลของการสื่อสารอยู่ในระดับการผูกมัด รวมทั้งมีเครื่องมือ
ในการวัดผลการสื่อสารในองค์การที่ชัดเจนและด าเนินการวัดผลอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือสร้างความเข้าใจต่อ
ผลที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้องและสามารถน าผลที่ได้มาพัฒนาการด าเนินงาน เพ่ือเป็นแนวทางในการจัด
กิจกรรมที่สามารถตอบสนองความต้องการของพนักงานได้อย่างเหมาะสม 

 5. การค้นคว้าอิสระในครั้งนี้ เป็นการศึกษาที่มุ่งเน้นเฉพาะการสื่อสารด้านการเพ่ิมความสุข
ในการท างานเพียงอย่างเดียว      โดยไม่ได้ศึกษาการสื่อสารองค์การในรูปแบบอ่ืนๆ ภายในส่วนงานการ
สร้างจิตส านึกว่ามีการบริหารการสื่อสารในลักษณะใด ในอนาคตจึงควรท าการศึกษาด้านการสื่อสาร
องค์การส าหรับลักษณะการด าเนินงานประเภทอ่ืนๆหรือกิจกรรมอ่ืนๆเพ่ิมเติม โดยผลการค้นคว้าอิสระนั้น
สามารถน ามาปรับปรุงและพัฒนาการบริหารการสื่อสารของส่วนงานการสร้างจิตส านึก ให้สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ตามท่ีตั้งไว้ 

 6. การค้นคว้าอิสระครั้งนี้ มุ่งศึกษาแต่เพียงการบริหารการสื่อสาร และการสื่อสารองค์การ
ของส่วนงานการสร้างจิตส านึก ดังนั้นในอนาคตจึงควรท าการศึกษาการสื่อสารองค์การ โดยเปรียบเทียบ



บัณฑิตศึกษา คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน 13 

 

กับองค์การอ่ืน เพ่ือศึกษาถึงรูปแบบการบริหารการสื่อสาร ตลอดจนการสื่อสารองค์การที่มีผลต่อการ
สื่อสารด้านการเพ่ิมความสุขในการท างาน ซึ่งผลการค้นคว้าอิสระนี้สามารถน ามาปรับปรุงและพัฒนาการ
บริหารการสื่อสาร ภายในส่วนงานการสร้างจิตส านึกได้ต่อไป 
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