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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาคุณลักษณะที่จ�ำเป็นส�ำหรับ 207
การพัฒนาเนื้อหาโปรแกรมประยุกต์เพื่อสนับสนุนการสื่อสารภายในองค์การ
2) ประเมินสภาพการด�ำเนินงานและความคาดหวังตามคุณลักษณะที่จ�ำเป็น
ส�ำหรับการพัฒนาเนื้อหาโปรแกรมประยุกต์เพื่อสนับสนุนการสื่อสารภายใน
องค์การ และ 3) ศึกษาแนวทางการพัฒนาเนื้อหาโปรแกรมประยุกต์ตาม
คุณลักษณะที่จ�ำเป็นเพื่อสนับสนุนการสื่อสารภายในองค์การของกลุ่มบริษัท
อุตสาหกรรมน�้ำตาลแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยใช้รูปแบบการศึกษา
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กลุ่มตัวอย่าง จ�ำนวน 91 คน ซึ่งเป็นผู้บริหารและพนักงานของกลุ่มบริษัท
อุตสาหกรรมน�ำ้ ตาลแห่งหนึง่ ในกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์
ที่ 1 พบว่า คุณลักษณะที่จ�ำเป็นส�ำหรับการพัฒนาเนื้อหาโปรแกรมประยุกต์
ประกอบด้วย 8 ด้านคือ 1) ด้านการบริหาร 2) ด้านการขายและการตลาด
3) ด้านสินค้าและผลิตภัณฑ์ 4) ด้านการจัดซื้อ 5) ด้านระบบสารสนเทศ
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (IT) 6) ด้ า นทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ 7) ด้ า นอาคารสถานที่
8) ด้านอื่น ๆ ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ที่ 2 พบว่า สภาพการด�ำเนินงาน
ในภาพรวมอยู่ในระดับพอใช้ (x = 3.26, S.D. = 29) และระดับความคาดหวัง
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x = 4.18, S.D. = 77) ซึ่งสามารถน�ำมาเรียงล�ำดับ
ความต้องการจ�ำเป็น (PNI) โดยพบว่า องค์การมีความต้องการในด้านอืน่ ๆ เป็น
อันดับแรก (0.28) รองลงมาคือ ด้านการบริหาร (0.25) ด้านการจัดซื้อ (0.22)
208 ด้านการขายและการตลาด (0.21) ด้านสินค้าและผลิตภัณฑ์ (0.21) ด้านระบบ
สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ (IT) (0.19) ด้านอาคารสถานที่ (0.19) และด้าน
ทรัพยากรมนุษย์ (0.17) ตามล�ำดับ ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ที่ 3 พบว่า
องค์การควรก�ำหนดนโยบายด้านการสื่อสารให้สอดคล้องกับปัญหา วางแผน
และก�ำหนดผู้รับผิดชอบเพื่อก�ำกับติดตามดูแลการด�ำเนินการและพัฒนา
จัดเตรียมการอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรทุกระดับ น�ำไปสู่การปฏิบัติ เพื่อที่จะ
สามารถแก้ไขปัญหาและพัฒนาการสื่อสารขององค์การได้อย่างยั่งยืนและ
เกิดประสิทธิภาพ
ค�ำส�ำคัญ : การพัฒนาเนื้อหาโปรแกรมประยุกต์ การสื่อสารภายในองค์การ
คุณลักษณะที่จ�ำเป็นส�ำหรับการพัฒนาเนื้อหาโปรแกรมประยุกต์
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Abstract
The purpose of this research were 1) to study needed
characteristics for applied program content to support
organizational communication 2) to assess operating conditions
and expectations through needed characteristics for applied
program content to support organizational communication 3) to
study application development for the purpose through needed
characteristics for applied program content to support
organizational communication of a sugar industry group in Bangkok.
This mixed research includes qualitative and quantitative methods.
Data collected by interviewing 8 of key informants and collecting
constructed questionnaire from 91 of samplings including board 209
of directors and workers of a sugar industry group in Bangkok. The
result of purpose 1 found that needed characteristics for applied
program content to support organizational communication
include 8 topics which are 1) Management 2) Sales and Marketing
3) Products 4) Purchasing 5) Electronic Information System
6) Human Resources 7) Buildings and Maintenance 8) Other. The
result of purpose 2 found that the operational conditions were at
a fair level overall (x = 3.26, S.D. = 29) and expectations were at
high level overall.  (x = 4.18, S.D. = 77) It can be used to sort the
order of priority need index (PNI). The research found that the
organization prioritizes other topics (0.28), Management (0.25),
Purchasing (0.22), Sales and Marketing (0.21), Products (0.21),
Electronic Information System (0.19), Buildings and Maintenance
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(0.19) and Human Resources (0.17), accordingly. The result of
purpose 3 found that the organization should specify the
communication policy to consist with the problem, planning and
dedicating a group of personnel or a department for monitoring
and supervising the implementation and development. Also,
providing training to all levels of personnel, leading to action in
order to sustainably and effectively solve problems and develop
the communication of the organization.
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บทน�ำ
ในปัจจุบันโลกได้เผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ส่งผลกระทบต่อสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
ต่างๆ ทั่วโลก เกิดนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ในวงกว้าง โดยเฉพาะ
ในการท�ำธุรกิจและอุตสาหกรรมต่างก็ต้องปรับตัวให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง
ที่รวดเร็วนี้ รูปแบบของการสื่อสารก็มีการพัฒนาไปอย่างกว้างขวาง โดยมี
เทคโนโลยีเป็นตัวแปรส�ำคัญที่ท�ำให้การติดต่อสื่อสารเป็นไปได้อย่างง่ายดาย
สะดวกรวดเร็ ว และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากยิ่ ง ขึ้ น จากผลส� ำ รวจของเว็ บ
wearesocial สถิติการใช้อินเทอร์เน็ตและโซเชียลมีเดียทั่วโลกในปี 2018
พบว่ามีผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตทั่วโลกถึง 4,021 ล้านคน หรือคิดเป็น 53%
ของประชากรทัว่ โลก เพิม่ ขึน้ 7% และเป็นผูใ้ ช้งานโซเชียลมีเดีย 3,196 ล้านคน
หรือคิดเป็น 42% ของประชากรผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้น 13% (KEMP,
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2018) เมือ่ เปรียบเทียบกับปีทผี่ า่ นมา (KEMP, 2017) ท�ำให้เห็นได้วา่ เทคโนโลยี
การสื่อสาร รวมถึงการใช้โปรแกรมประยุกต์เป็นสิ่งที่คนทั่วโลกให้ความส�ำคัญ
และมีความจ�ำเป็นในชีวติ ประจ�ำวันเป็นอย่างมาก การใช้เทคโนโลยีการสือ่ สาร
ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นในทุกปีและมีการเปลี่ยนแปลง
อยู่เสมอ ก่อให้เกิดแรงผลักดันทางเทคโนโลยีที่รุนแรงมากยิ่งขึ้น เกิดการ
เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมและการท�ำงานของผู้คนทั่วโลก (ส�ำนักงานส่งเสริม
เศรษฐกิจดิจิตอล, 2561)
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาประเทศไทยมีความพยายามผลักดันตัวเอง
ให้พ้นจากการเป็นผู้ตามในด้านเศรษฐกิจและเทคโนโลยีข่าวสาร กลไกหลัก
ทีร่ ฐั ใช้เพือ่ ผลักดันให้ประเทศไทยก้าวข้ามอุปสรรคนีค้ อื นโยบายไทยแลนด์ 4.0
หรือการปฏิรปู โครงสร้างเศรษฐกิจและสังคมโดยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม
เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อน (สถาบันด�ำรงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย, 211
2559) ท�ำให้หน่วยงานต่าง ๆ และประชาชนตระหนักถึงความส�ำคัญของ
เทคโนโลยี ทุกภาคส่วนจึงต้องเตรียมพร้อมรับมือในการเปิดใจเพื่อเรียนรู้ และ
ปรับตัวเพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับการเปลี่ยนแปลงนี้ (วัลลภ แซ่ซิว, 2556)
แนวโน้มการใช้บริการผ่านเว็บ โปรแกรมประยุกต์ ซึ่งมีลักษณะที่ช่วยส่งเสริม
กิจกรรมทางธุรกิจ การศึกษา การใช้ชีวิตประจ�ำวัน หรือเครือข่ายออนไลน์
อืน่ ๆ เป็นทีน่ ยิ ม เนือ่ งจากมีความสะดวกรวดเร็ว ง่ายและประหยัดเวลาในการ
ท�ำกิจกรรมอื่น ๆ ศักยภาพของเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นช่วย
สร้างโอกาสให้กับประชาชนหรือธุรกิจขนาดเล็กที่ก�ำลังเติบโต ให้สามารถยก
ระดับคุณภาพชีวิตหรือมองเห็นโอกาสในการท�ำงานรูปแบบใหม่ สร้างความ
ท้าทายและโอกาสในการแข่งขันกับธุรกิจหรือองค์การในรูปแบบเดิม
องค์ ก ารทั่ ว โลกจ� ำ เป็ น ต้ อ งพั ฒ นาความสามารถของตนเอง
เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมภายในองค์การเพื่อให้เท่าทันโลกและมีศักยภาพใน
การแข่งขัน การน�ำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้หรือช่วยในการท�ำงานจึงเป็นสิ่งที่
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มีความจ�ำเป็น ผูน้ ำ� องค์การจึงต้องให้ความส�ำคัญกับเทคโนโลยีการสือ่ สารและ
การท� ำ งานร่ ว มกั น การที่ บุ ค ลากรในองค์ ก ารประกอบไปด้ ว ยบุ ค ลากรที่
แตกต่ า งกั น การบริ ห ารคนในองค์ ก ารจึ ง เป็ น เรื่ อ งยาก การสื่ อ สารที่ มี
ประสิทธิภาพเป็นพื้นฐานส�ำคัญของการบริหารจัดการภายในองค์การ ซึ่งมีผล
ท�ำให้เกิดความเข้าใจ ความร่วมมือ (อรอนงค์ สวัสดิบ์ รุ ,ี 2555) และการประสาน
งานที่ดีตรงตามแผนงานที่ได้วางไว้ น�ำไปสู่การปฏิบัติอย่างถูกต้องเหมาะสม
ตามเป้าหมายของคนในองค์การ เทคโนโลยีช่วยสร้างโอกาสและยกระดับ
องค์การให้เป็นองค์การสมัยใหม่เท่าทันการเปลี่ยนแปลง
แนวโน้มการท�ำธุรกิจอุตสาหกรรมน�้ำตาล จากผลส�ำรวจในปี 2559
ประเทศไทยมีสถิติการส่งออกน�้ำตาลเป็นอันดับสองของโลก คิดเป็นสัดส่วน
15% การผลิตน�้ำตาลของไทยเน้นส่งออกในสัดส่วน 70-75% ของปริมาณ
212 การผลิตทั้งหมด โดยมีตลาดส่งออกหลักอยู่ในเอเชีย ส่วนการบริโภคน�้ำตาล
ภายในประเทศมีสดั ส่วน 55% ซึง่ เป็นการบริโภคภายในครัวเรือนและใช้ในภาค
อุตสาหกรรม โครงสร้างอุตสาหกรรมน�้ำตาลไทยในปัจจุบันมีความแข็งแกร่ง
และมีศักยภาพในการแข่งขันในตลาดโลก เพราะมีความได้เปรียบด้านต้นทุน
การผลิต ระยะทางในการส่งออกน�้ำตาลภายในเอเชีย และระบบควบคุม
อุตสาหกรรมน�้ำตาลโดยภาครัฐ (วิจัยกรุงศรี ธนาคารกรุงศรีอยุธยา, 2561)
อย่างไรก็ตามองค์การธุรกิจอุตสาหกรรมน�้ำตาลจ�ำเป็นต้องมีระบบการบริหาร
จัดการทีด่ เี พือ่ รองรับความเปลีย่ นแปลงทางจากสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจ
ความต้องการของตลาด และภายในองค์การเอง การให้ความส�ำคัญกับระบบ
สารสนเทศภายในองค์การเพือ่ ติดตามข้อมูลข่าวสารจึงเป็นเรือ่ งส�ำคัญ เพือ่ การ
ปรับทิศทางขององค์การให้เป็นไปในแนวทางที่เหมาะสม โดยกลุ่มบริษัท
อุตสาหกรรมน�้ำตาลแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร เป็นบริษัทอุตสาหกรรม
น�้ำตาลรายใหญ่อันดับต้นของประเทศไทย ก�ำลังเข้าสู่ช่วงการปรับเปลี่ยนด้าน
การสื่อสารให้มีความทันสมัยและเท่าทันความต้องการของทั้งภายในและ
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ภายนอกองค์การ โปรแกรมประยุกต์จึงเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่น่าสนใจใน
การพัฒนาให้ตรงกับความต้องการด้านการสื่อสารที่เป็นลักษณะเฉพาะของ
องค์การเอง
จากการเปลีย่ นแปลงด้านดังกล่าวข้างต้นนัน้ ประกอบกับการทีร่ ฐั บาล
ให้ความส�ำคัญกับการด�ำเนินการเพื่อเปลี่ยนแปลงพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ให้เป็นไปตามโมเดลเศรษฐกิจไทยแลนด์ 4.0 หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
จึงต้องปรับตัว เพือ่ ให้องค์การสามารถรองรับความเปลีย่ นแปลงและด�ำเนินงาน
ให้สอดคล้องกับระบบเทคโนโลยีและความต้องการใหม่ และองค์การเองก็ไม่
เคยใช้โปรแกรมประยุกต์เฉพาะในด้านการสื่อสารมาก่อน ดังนั้น การใช้
โปรแกรมประยุกต์เพื่อการสื่อสารภายในองค์การจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่
น่าสนใจและใกล้ตัวมากขึ้น เนื่องจากโปรแกรมประยุกต์ในปัจจุบันมีรูปแบบ
ที่ง่ายต่อการใช้งาน มีเนื้อหาหรือคอนเทนต์ที่ครอบคลุมการใช้งานภายใน 213
องค์การ ทั้งงานด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ การเงิน หรือการแจ้งข่าวสาร
ภายในองค์การ และมีการพัฒนาด้านความปลอดภัยในการรักษาความลับของ
ผู้ใช้งานและองค์การอย่างสม�่ำเสมอ ผู้วิจัยและกลุ่มบริษัทอุตสาหกรรมน�้ำตาล
แห่ ง หนึ่ ง ในกรุ ง เทพมหานคร จึ ง ได้ เ ล็ ง เห็น ถึงความส�ำคัญและประโยชน์
ของเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการสือ่ สารนี้ เพือ่ น�ำผลทีไ่ ด้จากการศึกษาไป
เป็นแนวทางการพัฒนาเนื้อหาโปรแกรมประยุกต์ตามคุณลักษณะที่จ�ำเป็น
เพื่อสนับสนุนการสื่อสารภายในองค์การให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและ
เกิดประโยชน์ในอนาคต

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาคุณลักษณะที่จ�ำเป็นส�ำหรับการพัฒนาเนื้อหาโปรแกรม
ประยุกต์เพื่อสนับสนุนการสื่อสารภายในองค์การของกลุ่มบริษัทอุตสาหกรรม
น�้ำตาลแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร
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2. เพื่ อ ประเมิ น สภาพการด� ำ เนิ น งานและความคาดหวั ง ตาม
คุณลักษณะทีจ่ ำ� เป็นส�ำหรับการพัฒนาเนือ้ หาโปรแกรมประยุกต์เพือ่ สนับสนุน
การสื่ อ สารภายในองค์ ก ารของกลุ ่ ม บริ ษั ท อุ ต สาหกรรมน�้ ำ ตาลแห่ ง หนึ่ ง
ในกรุงเทพมหานคร
3. เพื่ อ ศึ ก ษาแนวทางการพั ฒ นาเนื้ อ หาโปรแกรมประยุ ก ต์ ต าม
คุณลักษณะที่จ�ำเป็นเพื่อสนับสนุนการสื่อสารภายในองค์การของกลุ่มบริษัท
อุตสาหกรรมน�้ำตาลแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร
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วิธีด�ำเนินการวิจัย
การวิ จั ย ในครั้ ง นี้ ด� ำ เนิ น การศึ ก ษาวิ จั ย แบบผสมผสาน (Mixed
Method) ประกอบด้วย การศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research)
214 ด้ ว ยวิ ธี วิ ท ยาแบบการศึ ก ษาเฉพาะกรณี (Case Study Research
Methodology) และการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research)
พื้นที่วิจัย คือ กลุ่มบริษัทอุตสาหกรรมน�้ำตาลแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร
ขอบเขตของการศึกษาการสื่อสารภายในองค์การ คือ ผู้บริหารและพนักงาน
ของกลุม่ บริษทั อุตสาหกรรมน�ำ้ ตาลแห่งหนึง่ ในกรุงเทพมหานคร โดยด�ำเนินการ
ตามล�ำดับดังนี้
1. ศึ ก ษาและวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล จากเอกสาร งานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
เกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎีของการสื่อสารและการสื่อสารภายในองค์การ ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการบริหารงานขององค์การ
2. น� ำ ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากการศึ ก ษามาสร้ า งแนวการสั ม ภาษณ์ แ บบ
กึ่งโครงสร้าง (Semi-structured Interview) ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือโดย
การน�ำแนวการสัมภาษณ์เสนอแก่อาจารย์ทปี่ รึกษาเพือ่ ตรวจสอบความถูกต้อง
ชัดเจน ครอบคลุมประเด็น และแก้ไขปรับปรุงก่อนการน�ำไปสัมภาษณ์
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3. น� ำ แนวการสั ม ภาษณ์ ไ ปเก็ บ ข้ อ มู ล จากผู ้ ใ ห้ ข ้ อ มู ล หลั ก (Key
Informant) ได้แก่ ผู้บริหารและพนักงานของกลุ่มบริษัทอุตสาหกรรมน�้ำตาล
แห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร จ�ำนวน 8 คน ใช้วิธีการเลือกผู้ให้ข้อมูลหลักแบบ
ไม่ใช้ความน่าจะเป็น (Non-Probability Sampling Method) โดยเป็นผู้ที่มี
ความเกี่ยวข้องหรือมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสื่อสารภายในองค์การ
ใช้รูปแบบการสุ่มตัวอย่างแบบสโนว์บอล (Snowball Sampling) (Bailey,
1978; และ Eckhardt and Ermann, 1977 อ้างถึงใน ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ
พีรสิทธิ์ ค�ำนวณศิลป์, 2550) โดยสัมภาษณ์เชิงลึก (In depth interview)
เกี่ยวกับสภาพการสื่อสาร ปัญหาการสื่อสารภายในองค์การ รูปแบบและ
ความต้องการเนื้อหาโปรแกรมประยุกต์ที่สนับสนุนการสื่อสารภายในองค์การ
4. น�ำข้อมูลทีไ่ ด้จากการสัมภาษณ์มาจัดเรียง วิเคราะห์หาคุณลักษณะ
และประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกัน เพื่อน�ำมาจัดท�ำแบบสอบถามระดับสภาพการ 215
ด�ำเนินงานและความคาดหวังต่อการสื่อสาร โดยแบบสอบถามมีลักษณะเป็น
แบบสอบถามปลายปิด (Closed-ended Questionnaire) การตรวจสอบความ
เทีย่ งตรงของข้อมูล (Validity) โดยน�ำแบบสอบถามดังกล่าวปรึกษากับอาจารย์
ที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง จากนั้นจึงน�ำเสนอแก่ผู้เชี่ยวชาญจ�ำนวน
3 คน และการตรวจสอบค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ด้วยการเก็บข้อมูลกับ
ประชากรทีม่ ลี กั ษณะใกล้เคียงกัน คือ จากองค์การทีม่ กี ารใช้โปรแกรมประยุกต์
ในการติดต่อสื่อสารภายในองค์การ จ�ำนวน 30 คน (pre-test) โดยมีค่า
สัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาค (Cronbach Alpha Coefficient) เท่ากับ
0.89 ซึ่งเป็นค่าที่แสดงคุณภาพของแบบสอบถามที่มีความเชื่อมั่นอยู่ในช่วง
ระดับทีเ่ หมาะสมในการเก็บข้อมูล (บุญชุม ศรีสะอาด, 2554) โดยแบบสอบถาม
ที่ได้มีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาคอยู่ที่ 0.97
5. น�ำแบบสอบถามไปเก็บข้อมูลจากกลุม่ ตัวอย่าง (Population and
Sample) ได้แก่ ผู้บริหารและพนักงานของกลุ่มบริษัทอุตสาหกรรมน�้ำตาล
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แห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร จ�ำนวน 117 คน ก�ำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
โดยใช้วิธีของยามาเน่ (Yamane, 1970 อ้างถึงใน ประสพชัย พสุนนท์, 2553)
ที่ความเชื่อมั่นร้อยละ 95 และค่าความคลาดเคลื่อนร้อยละ 5 ได้จ�ำนวน 91
ตัวอย่าง ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบใช้ความน่าจะเป็น (Probability Sampling
Method) โดยใช้ รู ป แบบการสุ ่ ม ตั ว อย่ า งแบบง่ า ย (Simple Random
Sampling) โดยการใช้โปรแกรมการสุ่มส�ำเร็จรูปในการคัดเลือกประชากรจาก
กลุ่มบริษัทอุตสาหกรรมน�้ำตาลแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร
6. น�ำแบบสอบถามที่ได้จากการเก็บข้อมูลมาสรุปผลและวิเคราะห์
หาระดับสภาพการด�ำเนินงานและความคาดหวังต่อการสือ่ สารภายในองค์การ
และเรียงล�ำดับความส�ำคัญของสภาพการด�ำเนินงานและความคาดหวังต่อการ
สื่ อ สารภายในองค์ ก ารของกลุ ่ ม บริ ษั ท อุ ต สาหกรรมน�้ ำ ตาลแห่ ง หนึ่ ง ใน
216 กรุงเทพมหานคร ซึ่งแบบสอบถามที่มีความสมบูรณ์สามารถน�ำมาวิเคราะห์ผล
ได้มีจ�ำนวน 85 ชุด คิดเป็นร้อยละ 93.41
7. สรุปผลการศึกษาและวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาเนือ้ หาโปรแกรม
ประยุกต์ตามคุณลักษณะทีจ่ ำ� เป็นเพือ่ สนับสนุนการสือ่ สารภายในองค์การของ
กลุม่ บริษทั อุตสาหกรรมน�ำ้ ตาลแห่งหนึง่ ในกรุงเทพมหานคร และจัดท�ำข้อเสนอ
แนะที่ได้จากการศึกษา

สถิติที่ใช้และการวิเคราะห์ข้อมูล
1. สถิติที่ใช้ในการวิจัย
ผู้วิจัยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ประกอบด้วย
ความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean : x) และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) และสถิติเชิงอนุมาน
(Inferential Statistics) ประกอบด้วย การเรียงล�ำดับความส�ำคัญของความพึง
พอใจและความคาดหวัง (Priority Need Index: PNI) แบบปรับปรุง หรือ PNI
Modified (สุวิมล ว่องวาณิช, 2558)
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2. การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา (Content Analysis) โดยการให้
ผูบ้ ริหารหรือบุคลากรทีเ่ กีย่ วข้องในองค์การตรวจสอบและรับรองความถูกต้อง
ของข้อมูล โดยการอ่าน แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ทักท้วงหรือยอมรับข้อมูล
ดังกล่าว และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล โดยใช้การตรวจสอบข้อมูลแบบ
สามเส้า (Triangulation) ประกอบด้วย การตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมูล
(Data Triangulation) และการตรวจสอบสามเส้าด้านวิธีรวบรวมข้อมูล
(Methodological Triangulation) (สุภางค์ จันทวานิช, 2559)

วารสารสังคมศาสตร์บูรณาการ

ผลการวิจัย
คุณลักษณะที่จ�ำเป็นส�ำหรับการพัฒนาเนื้อหาโปรแกรมประยุกต์
เพือ่ สนับสนุนการสือ่ สารภายในองค์การของกลุม่ บริษทั อุตสาหกรรมน�ำ้ ตาล 217
แห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร
1. สภาพการติดต่อสื่อสารภายในองค์การ
สภาพและลักษณะการติดต่อสื่อสารภายในองค์การเป็นรูปแบบกึ่ง
ครอบครัว มีการสื่อสารทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ผู้บริหารและ
พนักงานสามารถพูดคุยติดต่อสื่อสารกันได้อย่างสะดวก สามารถเข้าพบหรือ
โทรศัพท์ติดต่อสือ่ สารได้โดยตรงโดยไม่ตอ้ งนัดล่วงหน้า แต่ในงานบางประเภท
ที่มีความส�ำคัญจึงจะใช้การสื่อสารที่เป็นทางการมากขึ้น โดยองค์การพยายาม
ปรับการสื่อสารภายในองค์การให้มีความเป็นทางการมากขึ้น เนื่องจากการ
ขยายตัวขององค์การและจ�ำนวนพนักงานที่เพิ่มขึ้น การติดต่อสื่อสารจากเดิม
ที่ ไ ม่ เ ป็ น ทางการท� ำ ให้ เ กิ ด ปั ญ หาในการติ ด ต่ อ สื่ อ สารกั บ คนจ� ำ นวนมาก
การส่งสารและรับสารของพนักงานในองค์การเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงาน ซึ่ง
แต่ละบุคคลท�ำหน้าทีเ่ ป็นผูร้ บั สารและผูส้ ง่ สาร แลกเปลีย่ นข้อมูลและความคิด
เห็นระหว่างกันเพื่อให้งานเป็นไปอย่างราบรื่น ซึ่งอาจมีความไม่เข้าใจกันเป็น
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บางครัง้ เนือ่ งจากพนักงานในองค์การมีชว่ งอายุและความต้องการทีห่ ลากหลาย
การติดต่อสื่อสารจึงมีปัญหาที่แตกต่างกัน ทั้งด้านวัฒนธรรมองค์การและ
การใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ในการท�ำงาน นอกจากนี้ พื้นฐานและความต้องการ
ของพนักงานแต่ละคนก็ส่งผลถึงความเข้าใจในงานด้วย ช่องทางในการติดต่อ
สื่อสารภายในองค์การ มีการใช้การพูดคุยต่อหน้า โทรศัพท์ อินทราเน็ต อีเมล
อินทราเน็ต ลีสไลน์ (Leased Line) และใช้โปรแกรมประยุกต์ไลน์ในการสือ่ สาร
หลักขององค์การ โดยมีความคิดเห็นว่าการใช้โปรแกรมประยุกต์ไลน์มีความ
สะดวกมากกว่าการสื่อสารด้วยช่องทางอื่น เนื่องจากสามารถส่งข้อมูลได้ทั้ง
รูปแบบข้อความ ไฟล์งาน รูปภาพ เสียง และวิดโี อได้อย่างรวดเร็ว และสามารถ
สร้างกลุ่มไลน์ขึ้นเพื่อใช้ส่งข้อความเป็นกลุ่มในครั้งเดียว
ปัญหาการติดต่อสือ่ สารภายในองค์การเกิดจากทัง้ ตัวผูส้ ง่ สาร ผูร้ บั สาร
ั หา
218 เนือ้ หาสาร และช่องทางในการสือ่ สาร จากการขยายตัวขององค์การท�ำให้ปญ
ด้านการสือ่ สารภายในองค์การมีความชัดเจนมากขึน้ โดยสามารถจ�ำแนกปัญหา
การสือ่ สารภายในองค์การออกเป็นปัญหาต่าง ๆ ดังนี้ 1) ปัญหาจากการตีความ
การบิดเบือน และการตัดทอนข้อมูลข่าวสาร ผูบ้ ริหารและพนักงานมีความเข้าใจ
มีความรู้และประสบการณ์ที่แตกต่างกัน ท�ำให้เกิดปัญหาความไม่เข้าใจใน
เนือ้ หาสาร ตีความผิดพลาด รวมทัง้ การส่งต่อข้อมูลและการได้รบั ข้อมูลทีไ่ ม่ถกู
ต้องครบถ้วน ไม่ชัดเจน 2) ปัญหาการลื่นไหลของข้อมูล ที่เกิดจากการที่ข้อมูล
ข่าวสารไม่สามารถกระจายไปได้ทั่วถึงพนักงานทุกคนในช่วงเวลาเดียวกันได้
พร้อมกัน และกรอบการส่งต่อข้อมูลไม่ชัดเจน ท�ำให้พนักงานบางคนไม่ได้รับ
ข่าวสารหรือเนื้องานที่ควรทราบ 3) ปัญหาด้านความสัมพันธ์ระหว่างกัน เป็น
ปัญหาระหว่างพนักงานด้วยกัน หัวหน้างาน หรือผู้บริหาร ก่อให้เกิดความไม่
สะดวกใจในการพูดคุยติดต่อสื่อสารกัน ส่งผลถึงความร่วมมือในการท�ำงาน
4) ปัญหาการสื่อสารทางเดียว ผู้ส่งสารไม่ได้รับการตอบกลับจากผู้รับสาร
จึงไม่ทราบถึงความเข้าใจในข้อมูลข่าวสารที่ส่งไปว่ามีความเข้าใจถูกต้องมาก
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น้อยเพียงใด จ�ำเป็นต้องติดตามข้อมูลอยู่เสมอ 5) ปัญหาการไม่ส่งต่อข้อมูล
หรือการเป็นเจ้าของข้อมูล โดยพนักงานบางส่วนไม่ส่งต่อข้อมูลหรือความรู้
ที่ตนมีอยู่ให้แก่พนักงานคนอื่น ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านความร่วมมือและ
การประสานงานระหว่างกัน ท�ำให้งานล่าช้า 6) ปัญหาการไม่ติดต่อสื่อสารกัน
หลีกเลี่ยงการติดต่อสื่อสาร และคิดว่าการสื่อสารไม่จ�ำเป็น
2. การพัฒนาเนื้อหาโปรแกรมประยุกต์ตามคุณลักษณะที่จ�ำเป็น
เพื่อสนับสนุนการสื่อสารภายในองค์การ
การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์เพือ่ สนับสนุนการสือ่ สารภายในองค์การ
โดยรวมผูใ้ ห้สมั ภาษณ์มคี วามเห็นว่า เนือ้ หาของโปรแกรมประยุกต์ควรมีเนือ้ หา
ในด้านที่ช่วยสนับสนุนการท�ำงานให้เกิดความสะดวกมากยิ่งขึ้น ลดระยะเวลา
ในการท�ำงาน แต่ต้องค�ำนึงถึงความปลอดภัยและการเปิดเผยข้อมูล ทั้งต่อ
พนักงานในระดับต่าง ๆ ตัวพนักงานที่ท�ำงานด้านการดูแลระบบโปรแกรม 219
ประยุกต์ รวมทัง้ บุคคลภายนอก และการเผยแพร่ขอ้ มูล รายงานต่าง ๆ ทีจ่ ำ� เป็น
ต้องใช้ทุกวัน ควรให้เป็นข้อมูลที่ทันสมัย (real time) เพื่อการตรวจสอบข้อมูล
และสนับสนุนการตัดสินใจ รวมทัง้ ความปลอดภัยในการส่งต่อข้อมูล โดยผูว้ จิ ยั
ได้จ�ำแนกเนื้อหาตามประเด็นต่าง ๆ ออกเป็น 8 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการบริหาร
ประกอบด้วย รายงานสรุปผลการด�ำเนินงาน เอกสารประกอบการประชุม
รายงานการประชุม การนัดประชุม และการติดตามงาน 2) ด้านการขายและ
การตลาด ประกอบด้วย รายงานด้านการขาย รายงานด้านการตลาด และ
กิจกรรมส่งเสริมการขาย 3) ด้านสินค้าและผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย ข้อมูลและ
รายละเอียดของสินค้า ผู้ดูแลและรับผิดชอบสินค้า และรายละเอียดลูกค้า
4) ด้านการจัดซื้อ ประกอบด้วย การตรวจสอบจ�ำนวนสินค้า 5) ด้านระบบ
สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ (IT) ประกอบด้วย การแก้ปัญหาเบื้องต้นจากการใช้
ระบบอินทราเน็ตและอินเทอร์เน็ต การติดตามเอกสารผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
ความปลอดภัยของข้อมูล และสิทธิการเข้าถึงข้อมูลของพนักงานในแต่ละระดับ
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6) ด้านทรัพยากรมนุษย์ ประกอบด้วย ระเบียบการปฏิบัติงานของพนักงาน
การบันทึกเวลาปฏิบัติงาน การลางาน (ลาป่วย, ลาพักผ่อน, ลากิจ) การขาด
งาน การตรวจสอบเงินเดือน สลิปเงินเดือนแบบอิเล็กทรอนิกส์ สิทธิประโยชน์
กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ เงื่อนไขและระเบียบการกู้ยืมเงิน คู่มือสิทธิประโยชน์
ด้านสวัสดิการและการรักษาพยาบาล คู่มือสิทธิประโยชน์ด้านประกันสังคม
และกองทุนเงินทดแทน การตรวจสอบข้อมูลและประวัติการท�ำงานของ
พนักงาน กิจกรรมขององค์การ การประชาสัมพันธ์/ประกาศ และปฏิทนิ วันหยุด
องค์การ 7) ด้านอาคารสถานที่ ประกอบด้วย การจองห้องประชุม และการจอง
ใช้งานรถส่วนกลาง 8) ด้านอื่น ๆ ประกอบด้วย การพูดคุยติดต่อสื่อสารและ
การประสานงาน การแบ่งปันข้อมูลส่วนกลาง เช่น สถิติ รายงานต่าง ๆ และ
การแลกเปลี่ยนข่าวสารการเรียนรู้
การประเมิ น สภาพการด� ำ เนิ น งานและความคาดหวั ง ตาม
220
คุ ณ ลั ก ษณะที่ จ� ำ เป็ น ส� ำ หรั บ การพั ฒ นาเนื้ อ หาโปรแกรมประยุ ก ต์ เ พื่ อ
สนับสนุนการสือ่ สารภายในองค์การของกลุม่ บริษทั อุตสาหกรรมน�ำ้ ตาลแห่ง
หนึ่งในกรุงเทพมหานคร
การประเมินสภาพการด�ำเนินงานและความคาดหวังตามคุณลักษณะ
ที่จ�ำเป็นส�ำหรับการพัฒนาเนื้อหาโปรแกรมประยุกต์เพื่อสนับสนุนการสื่อสาร
ภายในองค์การจากกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารและพนักงานของกลุ่มบริษัท
อุตสาหกรรมน�้ำตาลแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร จ�ำนวน 85 ชุด คิดเป็น
ร้อยละ 93.41 จากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 91 คน โดยคุณลักษณะที่จ�ำเป็นเพื่อ
สนับสนุนการสือ่ สารภายในองค์การ จ�ำแนกเนือ้ หาตามประเด็นต่าง ๆ ออกเป็น
8 ด้าน ได้แก่ ได้แก่ ด้านการบริหาร ด้านการขายและการตลาด ด้านสินค้าและ
ผลิตภัณฑ์ ด้านการจัดซื้อ ด้านระบบสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ (IT) ด้าน
ทรัพยากรมนุษย์ ด้านอาคารสถานที่ และด้านอื่น ๆ
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ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์สภาพการด�ำเนินงานและความคาดหวังตาม
คุณลักษณะที่จ�ำเป็นเพื่อสนับสนุนการสื่อสารภายในองค์การในภาพรวม
สภาพการด�ำเนินงาน

ความคาดหวัง

PNI ล�ำดับ
ด้านการสื่อสารขององค์การ Mean S.D แปล Mean S.D แปล Modified
ผล
ผล
3.08 0.92 พอใช้ 4.09 .71 มาก 0.25

2

2. ด้านการขายและการตลาด 3.33 0.90 พอใช้ 4.21 .71 มาก 0.21

4

3. ด้านสินค้าและผลิตภัณฑ์ 3.31 0.90 พอใช้ 4.20 .74 มาก 0.21

4

4. ด้านการจัดซื้อ

3.21 0.95 พอใช้ 4.21 .79 มาก 0.22

3

5. ด้านระบบสารสนเทศ
   อิเล็กทรอนิกส์ (IT)

3.47 0.96 พอใช้ 4.29 .77 มาก 0.19

5

6. ด้านทรัพยากรมนุษย์

3.43 0.94 พอใช้ 4.15 .83 มาก 0.17

6

7. ด้านอาคารสถานที่

3.31 0.88 พอใช้ 4.11 .77 มาก 0.19

5

8. ด้านอื่น ๆ ประกอบด้วย 2.97 0.94 พอใช้ 4.14 .81 มาก 0.28
   การพูดคุยติดต่อสื่อสาร
    การแบ่งปันข้อมูลส่วนกลาง
   การแลกเปลี่ยนข่าวสาร
   การเรียนรู้

1
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1. ด้านการบริหาร

จากตารางที่ 1 เมื่ อ พิ จ ารณาสภาพการด� ำ เนิ น งานขององค์ ก าร
ภาพรวมอยู่ในระดับพอใช้ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.26 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ า กั บ 0.92 เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ น รายด้ า น พบว่ า ด้ า นระบบสารสนเทศ
อิเล็กทรอนิกส์ (IT) มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด 3.47 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.96 รอง
ลงมา คือ ด้านทรัพยากรมนุษย์ มีค่าเฉลี่ย 3.43 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.94
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ด้านการขายและการตลาด มีค่าเฉลี่ย 3.33 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.90
ด้านสินค้าและผลิตภัณฑ์ มีค่าเฉลี่ย 3.31 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.90
ด้ า นอาคารสถานที่ มี ค ่ า เฉลี่ ย 3.31 ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน 0.88
ด้านการบริหารมีค่าเฉลี่ย 3.08 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.92 และด้านอื่น ๆ
มีค่าเฉลี่ย 2.97 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.94 ตามล�ำดับ
เมื่อพิจารณาความคาดหวังการด�ำเนินงานขององค์การ ภาพรวมอยู่
ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 4.18 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.77 เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า ด้านระบบสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ (IT) มีค่าเฉลี่ยสูง
ที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 4.29 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.77 รองลงมา คือ ด้านการ
ขายและการตลาด มีค่าเฉลี่ย 4.21 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.71 ด้านการ
จัดซื้อมีค่าเฉลี่ย 4.21 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.79 ประเด็นด้านสินค้า
222 และผลิตภัณฑ์ มีค่าเฉลี่ย 4.20 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.74 ด้านทรัพยากร
มนุษย์ มีคา่ เฉลีย่ 4.15 ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน 0.83 ด้านอืน่ ๆ มีคา่ เฉลีย่ 4.14
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.81 ด้านอาคารสถานที่ มีค่าเฉลี่ย 4.11 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.77 และด้านการบริหาร มีค่าเฉลี่ย 4.09 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.71 ตามล�ำดับ
เมื่ อ พิ จ ารณาค่ า ดั ช นี ล� ำ ดั บ ความส� ำ คั ญ ของความพึ ง พอใจและ
ความคาดหวังด้านการสื่อสารขององค์การเป็นรายด้าน พบว่า ด้านอื่น ๆ มีค่า
ดัชนีความต้องการสูงสุดเป็นล�ำดับแรก 0.28 รองลงมา คือ ด้านการบริหาร
0.25 ด้านการจัดซื้อ เท่ากับ 0.22 ด้านการขายและการตลาด 0.21 ด้านสินค้า
และผลิตภัณฑ์ 0.21 ด้านระบบสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ (IT) 0.19 ด้านอาคาร
สถานที่ 0.19 และด้านทรัพยากรมนุษย์ 0.17 ตามล�ำดับ
หากพิจารณาผลการวิเคราะห์ดัชนีความต้องการจ�ำเป็นของสภาพ
การด�ำเนินงานและความคาดหวังตามคุณลักษณะที่จ�ำเป็นเพื่อสนับสนุนการ
สือ่ สารภายในองค์การจ�ำแนกรายประเด็นย่อย พบว่า ในด้านอืน่ ๆ ซึง่ มีคา่ ดัชนี
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ความต้ อ งการสู ง สุ ด เป็ น ล� ำ ดั บ แรก 0.28 ประเด็ น ย่ อ ยที่ มี ค วามต้ อ งการ
เป็นอันดับแรก คือ การแลกเปลี่ยนข่าวสารการเรียนรู้ มีค่าดัชนีล�ำดับความ
ส�ำคัญของความพึงพอใจและความคาดหวัง 0.31 รองลงมา คือ การแบ่งปัน
ข้อมูลส่วนกลาง เช่น สถิติ รายงานต่าง ๆ มีค่าดัชนีล�ำดับความส�ำคัญของ
ความพึงพอใจและความคาดหวัง 0.28 และการพูดคุยติดต่อสื่อสารและการ
ประสานงาน มีค่าดัชนีล�ำดับความส�ำคัญของความพึงพอใจและความคาดหวัง
0.26 ตามล�ำดับ

วารสารสังคมศาสตร์บูรณาการ

แนวทางการพั ฒ นาเนื้ อ หาโปรแกรมประยุ ก ต์ ต ามคุ ณ ลั ก ษณะ
ทีจ่ ำ� เป็นเพือ่ สนับสนุนการสือ่ สารภายในองค์การของกลุม่ บริษทั อุตสาหกรรม
น�้ำตาลแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร
จากผลการวิ เ คราะห์ ส ภาพการด� ำ เนิ น งานและความคาดหวั ง 223
ตามคุณลักษณะที่จ�ำเป็นเพื่อสนับสนุนการสื่อสารภายในองค์การ และล�ำดับ
ความพึงพอใจและความคาดหวังด้านการสื่อสารขององค์การ สามารถสรุป
แนวทางหรือปัจจัยที่เอื้อต่อการด�ำเนินการพัฒนาเนื้อหาโปรแกรมประยุกต์
ตามคุณลักษณะที่จ�ำเป็นเพื่อสนับสนุนการสื่อสารภายในองค์การได้ดังนี้
1. ฝ่ายบริหารหรือผูบ้ ริหารองค์การจะต้องวางนโยบายด้านการสือ่ สาร
ขององค์การให้มคี วามชัดเจน มีการวางแผนก�ำหนดระยะเวลาในการด�ำเนินการ
ด้านการสื่อสารเป็นล�ำดับขั้น
2. น�ำนโยบายด้านการสื่อสารดังกล่าวแจ้งแก่บุคลากรทุกระดับเพื่อ
น�ำไปสู่การปฏิบัติงาน ผลักดันให้เกิดการรับรู้ เข้าใจ ยอมรับ และสร้างทัศนคติ
ที่ดีต่อการสื่อสารขององค์การ
3. จัดโครงสร้างขององค์การเพื่อให้เอื้อต่อการพัฒนาด้านการสื่อสาร
จัดตั้งหน่วยงานดูแลและพัฒนาด้านการสื่อสารอย่างต่อเนื่อง
4. องค์การต้องเตรียมงบประมาณเพือ่ พัฒนาการสือ่ สารขององค์การ
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โดยเฉพาะ และมีกระบวนการฝึกอบรมเพือ่ เตรียมการส�ำหรับบุคลากรทุกระดับ
ขององค์การ ให้มคี วามเข้าใจและสามารถใช้โปรแกรมประยุกต์ได้ ประกอบด้วย
การจั ดหาผู ้ เชี่ ย วชาญเพื่ อ พั ฒ นาซอฟต์ แวร์ห รือ โปรแกรมประยุกต์ที่ช ่ว ย
สนั บ สนุ น การสื่ อ สารภายในองค์ ก ารหรื อ จากผลการศึ ก ษาวิ จั ย ในครั้ ง นี้
และตรวจสอบ ก�ำกับติดตามผลของการด�ำเนินการให้เป็นไปในแนวทางที่
ก�ำหนดไว้ รวมทั้งประเมินผลที่เกิดขึ้นจากการด�ำเนินการด้านการสื่อสาร
ขององค์การ
นอกจากนี้ การที่องค์การจะพัฒนาการสื่อสารภายในองค์การให้
ประสบความส�ำเร็จจะต้องใช้ความร่วมมือจากผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับ
โดยเฉพาะจากฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศที่ท�ำหน้าที่ดูแลด้านการสื่อสารของ
องค์การ ช่วยพัฒนาช่องทางการสือ่ สารหรือโปรแกรมประยุกต์ทชี่ ว่ ยสนับสนุน
224 การสือ่ สารภายในองค์การให้ประสบความส�ำเร็จเป็นรูปธรรม สามารถน�ำมาใช้
งานได้จริง และผูบ้ ริหารองค์การเองก็ควรติดตามการด�ำเนินงานด้านการสือ่ สาร
เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและบุคลากรเห็นความส�ำคัญของการ
พัฒนาการสือ่ สารขององค์การ สามารถสรุปแนวทางการพัฒนาเนือ้ หาโปรแกรม
ประยุกต์ตามคุณลักษณะทีจ่ ำ� เป็นเพือ่ สนับสนุนการสือ่ สารภายในองค์การตาม
ล�ำดับความต้องการเป็นแผนภาพได้ดังนี้
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แนวทางการพัฒนาเนื้อหาโปรแกรมประยุกต์ตามคุณลักษณะที่จ�ำเป็น
เพื่อสนับสนุนการสื่อสารภายในองค์การ

4. ด้ า นการขายและการตลาด และประเด็ น
ด้านสินค้าและผลิตภัณฑ์
4.1 ประเด็นด้านสินค้าและการตลาด
4.1.1 รายงานด้านการขาย และกิจกรรม
ส่งเสริมการขาย
   
4.1.2 รายงานด้านการตลาด
4.2 ประเด็นด้านสินค้าและผลิตภัณฑ์
   
4.2.1 รายละเอียดลูกค้า
   
4.2.2 ข้อมูลและรายละเอียดสินค้า
   
4.2.3 ผู้ดูแลรับผิดชอบสินค้า
5. ด้ า นระบบสารสนเทศอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (IT)
และด้านอาคารสถานที่
5.1 ด้านระบบสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ (IT)
   
5.1.1 ความปลอดภัยของข้อมูล
   
5.1.2 การแก้ปัญหาเบื้องต้นจากการใช้
ระบบอินทราเน็ตและอินเทอร์เน็ต
และการติดตามเอกสาร ผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์
   
5.1.3 สิทธิการเข้าถึงข้อมูลของพนักงาน
ในแต่ละระดับ
5.2 ด้านอาคารสถานที่
   
5.2.1 การจองห้องประชุม
   
5.2.2 การจองใช้งานรถส่วนกลาง

2. ด้านการบริหาร
2.1 รายงานการประชุม  
2.2 รายงานสรุปผลการด�ำเนินงาน
2.3 การติดตามงาน
2.4 การนัดประชุม
3. ด้านการจัดซื้อ
3.1 การตรวจสอบจ�ำนวนสินค้า  
6. ด้านทรัพยากรมนุษย์
6.1 คู ่ มื อ สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ด ้ า นสวั ส ดิ ก ารและ
การรักษาพยาบาล และคูม่ อื สิทธิประโยชน์
ด้านประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน
6.2 การตรวจสอบข้อมูลและประวัตกิ ารท�ำงาน
ของพนักงาน
6.3 เงื่อนไขและระเบียบการกู้ยืมเงิน
6.4 ระเบียบการปฏิบัติงานของพนักงาน
6.5 การประชาสัมพันธ์และประกาศ
6.6 การตรวจสอบเงินเดือน
6.7 กิจกรรมขององค์การ
6.8 สลิปเงินเดือนแบบอิเล็กทรอนิกส์
6.9 สิทธิประโยชน์กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
6.10 การขาดงาน
6.11 การบันทึกเวลาปฏิบัติงาน
6.12 การลางาน (ลาป่วย, ลาพักผ่อน, ลากิจ)
6.13 ปฏิทินวันหยุดองค์การ

225
วารสารสังคมศาสตร์บูรณาการ

1. ด้านอื่น
1.1 การแลกเปลี่ยนข่าวสารการเรียนรู้ภายใน
องค์การ
1.2 การแบ่ ง ปั น ข้ อ มู ล ส่ ว นกลาง เช่ น สถิ ติ
รายงานต่าง ๆ
1.3 การพูดคุยติดต่อสือ่ สารและการประสานงาน

องค์การจัดท�ำนโยบายด้านการสื่อสารให้สอดคล้อง
กับปัญหา วางแผนและก�ำหนดผูร้ บั ผิดชอบเพือ่ ก�ำกับ
ติดตามดูแลการด�ำเนินการและพัฒนา จัดเตรียมการ
อบรมให้ความรูแ้ ก่บคุ ลากรทุกระดับ น�ำไปสูก่ ารปฏิบตั ิ
สามารถแก้ไขปัญหาและพัฒนาการสื่อสารของ
องค์การได้อย่างยั่งยืนและเกิดประสิทธิภาพ

แผนภาพ แนวทางการพัฒนาเนือ้ หาโปรแกรมประยุกต์ตามคุณลักษณะ
ที่จ�ำเป็นเพื่อสนับสนุนการสื่อสารภายในองค์การ
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จากแผนภาพจะเห็นได้ว่า องค์การมีความต้องการในการด�ำเนินการ
ด้านการสื่อสาร 6 ล�ำดับ 8 ประเด็น ซึ่งเป็นผลจากการวิเคราะห์ PNI ค่าดัชนี
ล�ำดับความต้องการด้านการสื่อสารทั้ง 8 ด้าน โดยผลที่ได้มีค่าใกล้เคียงกัน
แต่เมื่อน�ำมาเรียงล�ำดับแล้วจะเห็นได้ว่า ในประเด็นด้านอื่น ๆ มีความต้องการ
เป็นอันดับแรก ซึง่ เป็นปัญหาทีผ่ บู้ ริหารและบุคลากรเห็นว่ามีความต้องการหรือ
มีปญ
ั หาทีต่ อ้ งแก้ไขอย่างเร่งด่วนทีส่ ดุ ในระยะเริม่ ต้นในการปรับปรุงการสือ่ สาร
จึงควรเริ่มต้นที่ประเด็นด้านอื่น ๆ ล�ำดับที่สอง คือ ประเด็นด้านการบริหาร
ล�ำดับทีส่ าม คือ ประเด็นด้านการจัดซือ้ ล�ำดับทีส่ ี่ คือ ประเด็นด้านการขายและ
การตลาด และประเด็นด้านสินค้าและผลิตภัณฑ์ ล�ำดับที่ห้า คือ ประเด็นด้าน
ระบบสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ (IT) และประเด็นด้านอาคารสถานที่ ล�ำดับ
สุดท้าย คือ ประเด็นด้านทรัพยากรมนุษย์ แต่อย่างไรก็ตามความต้องการในการ
226 ด�ำเนินการด้านการสือ่ สารขององค์การทัง้ 8 ประเด็นก็เป็นประเด็นทีต่ อ้ งแก้ไข
และพัฒนาตามล�ำดับขั้น อาจแบ่งเป็นระยะ ๆ เนื่องจากแต่ละประเด็นจ�ำเป็น
ต้องใช้ระยะเวลาในการด�ำเนินการแตกต่างกันและมีความเกีย่ วเนือ่ งกัน ทัง้ ด้าน
ความพร้อมขององค์การและบุคลากรที่ต้องเตรียมตัวในการปรับเปลี่ยนระบบ
วิธีการท�ำงาน
นอกจากนี้ การที่องค์การจะพัฒนาการสื่อสารภายในองค์การให้
ประสบความส�ำเร็จจะต้องใช้ความร่วมมือจากบุคลากรทุกระดับ โดยเฉพาะ
จากฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศที่ท�ำหน้าที่ดูแลด้านการสื่อสารขององค์การ
ในการพัฒนาช่องทางการสื่อสารหรือโปรแกรมประยุกต์ที่ช่วยสนับสนุนการ
สือ่ สารภายในองค์การให้ประสบความส�ำเร็จเป็นรูปธรรมทีส่ ามารถน�ำมาใช้งาน
ได้จริง
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การอภิปรายผลการวิจัย
1. คุณลักษณะที่จ�ำเป็นส�ำหรับการพัฒนาเนื้อหาโปรแกรมประยุกต์
เพือ่ สนับสนุนการสือ่ สารภายในองค์การของกลุม่ บริษทั อุตสาหกรรมน�ำ้ ตาลแห่ง
หนึ่งในกรุงเทพมหานคร
กลุ่มบริษัทอุตสาหกรรมน�้ำตาลแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร มีการ
ติดต่อสือ่ สารภายในองค์การในรูปแบบทีไ่ ม่เป็นทางการเป็นหลัก ทัง้ ในเรือ่ งของ
เนื้อหางานและการพูดคุยกันส่วนตัว ช่วยให้การติดต่อสื่อสารเป็นไปอย่าง
สะดวกรวดเร็ว และใช้วธิ กี ารสือ่ สารทีล่ ดความเป็นพิธกี ารหรือลดขัน้ ตอนในการ
สื่อสารลง ลดขั้นตอนที่ไม่จ�ำเป็นที่ท�ำให้การด�ำเนินงานล่าช้า โดยการสั่งงาน
ของผู้บริหารหรือหัวหน้างานส่วนใหญ่ใช้การสั่งงานผ่านการพูดคุยโดยตรง
ทางโทรศัพท์ หรือผ่านโปรแกรมประยุกต์ไลน์ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
ภัทราวรรณ แก้วมะยม (2557) ที่ศึกษาเรื่องรูปแบบการสื่อสารภายในองค์การ 227
และความพึ ง พอใจต่ อ การสื่ อ สารภายในองค์ ก ารของพนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่
ส�ำนักงานเลขาธิการคุรุสภา พบว่า การสื่อสารกันแบบสองทางภายในองค์การ
และลดความเป็นทางการลง เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการท�ำงานและระบบ
ขององค์ ก าร จะช่ ว ยเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพของการสื่อ สารภายในองค์การได้
นอกจากนี้ องค์การยังมีการสื่อสารที่เป็นทางการ ซึ่งอยู่ในรูปแบบของการ
ประกาศ ติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ หรือการนัดประชุม ซึ่งเป็นข้อมูลข่าวสารที่
ต้องแจ้งแก่บุคลากรส่วนใหญ่ในองค์การ เป็นการสื่อสารตามโครงสร้างของ
องค์การหรือการบริหารงาน ซึง่ การสือ่ สารในรูปแบบนีไ้ ม่คอ่ ยมีประสิทธิภาพใน
องค์การนัก เนือ่ งจากไม่สามารถเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารได้ทวั่ ถึงบุคลากรทุกคน
ด้านปัญหาและอุปสรรคของการสื่อสารภายในองค์การ เกิดจากการ
ทีอ่ งค์การขยายตัวมีบคุ ลากรเพิม่ มากขึน้ การสือ่ สารในรูปแบบทีไ่ ม่เป็นทางการ
จึงเป็นสาเหตุหนึ่งที่ก่อให้เกิดปัญหาด้านการสื่อสารขององค์การ เนื่องจากการ
สั่งงานหรือการด�ำเนินการบางอย่างไม่มีการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรหรือ
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ระบุรายละเอียดของงานอย่างชัดเจน ท�ำให้การสื่อสารในองค์การเกิดความผิด
พลาด และกระบวนการการสื่อสาร ซึ่งประกอบด้วย ผู้ส่งสาร ข้อมูลข่าวสาร
ช่องทางการสื่อสาร และผู้รับสาร ต้องมีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันจึงจะท�ำให้
การสื่อสารมีประสิทธิภาพ ปัญหาที่ผู้บริหารและบุคลากรในองค์การพบ ได้แก่
ปัญหาจากการตีความที่ผิดพลาด การบิดเบือนข้อมูล และการตัดทอนข้อมูล
ข่าวสาร ปัญหาการลื่นไหลของข้อมูล ปัญหาด้านความสัมพันธ์ระหว่างกัน
ปัญหาการสือ่ สารทางเดียว ปัญหาการไม่สง่ ต่อข้อมูลหรือการเป็นเจ้าของข้อมูล
และปัญหาการไม่ติดต่อสื่อสารกัน ท�ำให้การสื่อสารขององค์การเป็นไปอย่าง
ไม่ราบรื่น ส่งผลไปถึงประสิทธิภาพของงาน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ
ณัฏฐ์ชุดา วิจิตรจามรี (2553) ที่ได้กล่าวถึงปัญหาและอุปสรรคในการสื่อสาร
ภายในองค์การ โดยแบ่งปัญหาและอุปสรรคของการสือ่ สารภายในองค์การออก
228 เป็น 12 ด้าน ได้แก่ ปัญหาที่เกิดจากภาษา การบิดเบือนสาร การกรองข้อมูล
ข่าวสาร เวลาในการส่งเนื้อหาสาร ความเงียบงันในองค์การ ความสัมพันธ์
ทางสถานภาพระหว่างผู้สื่อสาร การเป็นเจ้าของ ระยะห่างทางกายภาพ การ
สือ่ สารข้ามล�ำดับชัน้ ความไม่สนใจของผูบ้ ริหาร การขาดการติดต่อสือ่ สาร และ
ภาระในการส่งต่อสื่อสาร ซึ่งปัญหาและอุปสรรคเหล่านี้ท�ำให้การสื่อสารหรือ
การท�ำงานภายในองค์การมีประสิทธิภาพลดลง ส่งผลต่อการด�ำเนินงานใน
ระยะยาว การทีอ่ งค์การให้ความส�ำคัญกับปัญหาและหาแนวทางในการจัดการ
จะสามารถลดปัญหาและอุปสรรคของการสื่อสารลงได้
ความต้องการเนื้อหาโปรแกรมประยุกต์ตามคุณลักษณะที่จ�ำเป็นเพื่อ
สนับสนุนการสือ่ สารภายในองค์การของผูบ้ ริหารและบุคลากร มีความต้องการ
โปรแกรมประยุกต์ที่ช่วยสนับสนุนการท�ำงานให้มีความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น
ทั้งด้านการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร การลดต้นทุนของการสื่อสาร โดยเฉพาะเพื่อ
แก้ปัญหาการสื่อสารขององค์การ ให้มีความคล่องตัวและมีการสื่อสารที่ชัดเจน
มากยิ่งขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ กรรณิการ์ พู่มะดัน (2557) ที่ได้สรุป
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ประโยชน์ของเทคโนโลยีสารสนเทศ ออกเป็น 2 ด้าน ได้แก่ ด้านประสิทธิภาพ
ของเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึง่ ช่วยด้านการด�ำเนินการเกีย่ วกับข้อมูลข่าวสารใน
องค์การ รวบรวม จัดเก็บ วิเคราะห์ ปรับปรุงข้อมูล และช่วยให้บคุ ลากรสามารถ
ติดต่อสือ่ สารกันได้อย่างรวดเร็ว ลดต้นทุนด้านการสือ่ สาร และด้านประสิทธิผล
ของเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ช่วยด้านการตัดสินใจเกี่ยวกับธุรกิจขององค์การ
และช่วยส่งเสริมให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีในการท�ำงาน นอกจากนี้ ผู้บริหารและ
บุคลากรยังค�ำนึงถึงความปลอดภัยของข้อมูลเมื่อต้องน�ำเข้ามาเกี่ยวข้องกับ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้วย เนื่องจากปัจจุบันองค์การไม่เคยใช้โปรแกรม
ประยุกต์ทเี่ ป็นโปรแกรมเฉพาะของตนเองเพือ่ สนับสนุนการสือ่ สารขององค์การ
มาก่อน แต่มีการใช้โปรแกรมประยุกต์ เช่น ไลน์ ในการสื่อสารทั่วไปเช่นเดียว
กับการสื่อสารอื่น ๆ ในชีวิตประจ�ำวัน ความกังวลในด้านนี้จะช่วยให้องค์การ
เกิดความค�ำนึงถึงประโยชน์และผลกระทบทีอ่ าจจะเกิดขึน้ จากการใช้โปรแกรม 229
ประยุกต์หรือระบบสารสนเทศอืน่ ๆ และหาวิธจี ดั การและป้องกันปัญหาทีอ่ าจ
เกิดขึ้นในอนาคต เนื้อหาโปรแกรมประยุกต์ที่ผู้บริหารและบุคลากรของกลุ่ม
บริษัทอุตสาหกรรมน�้ำตาลแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครต้องการ ประกอบด้วย
เนื้อหา 8 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหาร ด้านการขายและการตลาด ด้านสินค้า
และผลิตภัณฑ์ ด้านการจัดซื้อ ด้านระบบสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ (IT) ด้าน
ทรัพยากรมนุษย์ ด้านอาคารสถานที่ และด้านอื่น ๆ ซึ่งความต้องการเนื้อหา
โปรแกรมประยุกต์ดังกล่าวในภาพรวมก็เพื่อช่วยสนับสนุนด้านการสื่อสารของ
องค์การให้มีการพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้น
2. ประเมินสภาพการด�ำเนินงานและความคาดหวังตามคุณลักษณะ
ที่จ�ำเป็นส�ำหรับการพัฒนาเนื้อหาโปรแกรมประยุกต์เพื่อสนับสนุนการสื่อสาร
ภายในองค์การของกลุม่ บริษทั อุตสาหกรรมน�ำ้ ตาลแห่งหนึง่ ในกรุงเทพมหานคร
จากการประเมิ น สภาพการด� ำ เนิ น งานและความคาดหวั ง ตาม
คุณลักษณะทีจ่ ำ� เป็นส�ำหรับการพัฒนาเนือ้ หาโปรแกรมประยุกต์เพือ่ สนับสนุน
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การสื่อสารภายในองค์การ ภาพรวมของสภาพการด�ำเนินงานด้านการสื่อสาร
ขององค์การอยู่ในระดับพอใช้ ในขณะที่ภาพรวมของความคาดหวังอยู่ใน
ระดับมาก เมือ่ แยกออกเป็นรายประเด็น พบว่า ประเด็นด้านอืน่ ๆ มีสภาพการ
ด�ำเนินงานน้อยที่สุด ประกอบด้วยประเด็นย่อย 3 ประเด็น สามารถเรียงล�ำดับ
สภาพการด�ำเนินงานจากมากไปน้อยได้ดังนี้ การพูดคุยติดต่อสื่อสารและ
การประสานงาน การแบ่งปันข้อมูลส่วนกลาง เช่น สถิติ รายงานต่าง ๆ และ
การแลกเปลี่ ย นข่ า วสารการเรี ย นรู ้ ซึ่ ง มี ส ภาพการด� ำ เนิ น งานน้ อ ยที่ สุ ด
นั่นหมายถึง ปัจจุบันองค์การมีการด�ำเนินการในประเด็นย่อยด้านนี้น้อย
เมือ่ เปรียบเทียบกับประเด็นอืน่ ๆ และมีความคาดหวังในประเด็นด้านอืน่ ๆ ซึง่
สามารถเรียงล�ำดับความคาดหวังในประเด็นย่อยจากมากไปน้อยได้ดงั นี้ การพูด
คุยติดต่อสื่อสารและการประสานงาน การแบ่งปันข้อมูลส่วนกลาง เช่น สถิติ
230 รายงานต่าง ๆ และการแลกเปลี่ยนข่าวสารการเรียนรู้ ตามล�ำดับ
การที่ผลการประเมินสภาพการด�ำเนินงานและความคาดหวังด้าน
การสื่อสารขององค์การเป็นไปในทิศทางเดียวกัน นั่นคือ องค์การมีสภาพ
การด�ำเนินงานน้อยที่สุด แต่กลับมีความคาดหวังน้อยที่สุดเช่นกัน อาจเกิดจาก
การที่ผู้บริหารและองค์การยังไม่มีแนวทางการแก้ไขพัฒนาที่เป็นรูปธรรมเพียง
พอให้บคุ ลากรเกิดความมัน่ ใจว่าองค์การสามารถปรับปรุงให้ประสบความส�ำเร็จ
ได้ เนื่องจากปัญหาด้านการสื่อสารขององค์การเป็นปัญหาที่สะสมมานานและ
ยังไม่มีการแก้ไขที่ชัดเจน ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของผู้บริหารและบุคลากรในการ
ร่วมมือกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาทีส่ ามารถด�ำเนินการได้จริงและเป็นแนวทาง
การแก้ปญ
ั หาทีอ่ ย่างยัง่ ยืน ซึง่ อาจจะต้องใช้ระยะเวลาในพัฒนาและการยอมรับ
จากทั้งผู้บริหารและบุคลากรในการปรับปรุงช่องทางการสื่อสารขององค์การ
หรือพัฒนาโปรแกรมประยุกต์เพื่อให้สามารถพัฒนาปรับปรุงการสื่อสารของ
องค์การได้อย่างเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่สุดและมีความเหมาะสม
ต่อองค์การ สอดคล้องกับผลการวิจัยของ Jasmina Mironski (2017) ที่ได้
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ศึกษาเรื่อง การจัดการสื่อสารภายในองค์การสื่อ : กระบวนทัศน์ใหม่ พบว่า
การสื่อสารภายในองค์การต้องให้ความส�ำคัญกับผู้น�ำองค์การและพนักงาน
การท�ำงานที่ประสบความส�ำเร็จมีความจ�ำเป็นที่จะต้องสร้างความไว้วางใจกัน
การพัฒนาบรรยากาศในการท�ำงานเป็นทีม และร่วมมือกันเพื่อส่งเสริมความ
รู้สึกในการเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ ดังนั้น เมื่อผู้บริหารและบุคลากรรู้สึกถึง
ความมีส่วนร่วมในองค์การ รู้สึกถึงการเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันก็จะเกิดความ
ร่วมมือระหว่างกันในการพัฒนาปรับปรุงการสื่อสารขององค์การให้ดียิ่งขึ้นได้
นอกจากนี้ ประเด็นด้านการสื่อสารที่องค์การมีสภาพการด�ำเนินงาน
มากที่สุด คือ ด้านระบบสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ (IT) ประกอบด้วยประเด็น
ย่อย 4 ประเด็น สามารถเรียงล�ำดับสภาพการด�ำเนินงานจากมากไปน้อยได้
ดังนี้ การแก้ปัญหาเบื้องต้นจากการใช้ระบบอินทราเน็ตและอินเทอร์เน็ต
ความปลอดภัยของข้อมูล สิทธิการเข้าถึงข้อมูลของพนักงานในแต่ละระดับ 231
และการติดตามเอกสารผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ และความคาดหวังในประเด็น
ด้านระบบสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ (IT) สามารถเรียงล�ำดับความคาดหวังจาก
มากไปน้อยได้ดังนี้ การแก้ปัญหาเบื้องต้นจากการใช้ระบบอินทราเน็ตและ
อินเทอร์เน็ต ความปลอดภัยของข้อมูล สิทธิการเข้าถึงข้อมูลของพนักงานใน
แต่ละระดับ และการติดตามเอกสารผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ จะเห็นได้ว่า
สภาพการด�ำเนินงานและความคาดหวังขององค์การเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
โดยประเด็นทีม่ สี ภาพการด�ำเนินการมากทีส่ ดุ ก็ยงั มีความคาดหวังมากทีส่ ดุ ทัง้ นี้
บุคลากรอาจมองเห็นว่าองค์การสามารถพัฒนาระบบการสื่อสารด้านระบบ
สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ (IT) ให้มีระดับที่ดีขึ้นได้มากกว่าปัจจุบัน เนื่องจาก
เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงและพัฒนาอย่างไม่มีที่สิ้นสุดในปัจจุบันท�ำให้การ
สื่อสารมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง มีนวัตกรรมใหม่ ๆ และองค์การอื่น ๆ
ทัง้ ในประเทศและต่างประเทศก็มกี ารศึกษาและการพัฒนาด้านการสือ่ สารอย่าง
สม�่ำเสมอ การที่องค์การมีสภาพการด�ำเนินงานที่ดีอยู่แล้วจึงไม่สามารถใช้ชี้วัด
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ความพึงพอใจของบุคลากรภายในองค์การได้ ดังนัน้ องค์การจึงควรพัฒนาการ
สื่อสารขององค์การให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ เพื่อให้เท่าทันยุคสมัยและ
ความต้องการการสือ่ สารทีเ่ พิม่ ขึน้ การหยุดหรือชะลอการพัฒนาการสือ่ สารจึง
ไม่ก่อให้เกิดผลดีต่อองค์การ
3. แนวทางการพัฒนาเนื้อหาโปรแกรมประยุกต์ตามคุณลักษณะ
ที่จ�ำเป็นเพื่อสนับสนุนการสื่อสารภายในองค์การของกลุ่มบริษัทอุตสาหกรรม
น�้ำตาลแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร
จากการวิ เ คราะห์ ดั ช นี ล� ำ ดั บ ความส� ำ คั ญ ของความพึ ง พอใจและ
ความคาดหวังด้านการสื่อสารขององค์การ พบว่า ประเด็นด้านอื่น ๆ มีค่าดัชนี
ความต้องการสูงสุดเป็นล�ำดับแรก ซึ่งเมื่อแยกออกเป็นประเด็นย่อย ได้แก่
การแลกเปลี่ยนข่าวสารการเรียนรู้ภายในองค์การ มีความต้องการเป็นล�ำดับ
232 แรก ล�ำดับต่อมาคือ การแบ่งปันข้อมูลส่วนกลาง เช่น สถิติ รายงาน และล�ำดับ
สุดท้ายคือ การพูดคุยติดต่อสื่อสารและการประสานงาน จะเห็นได้ว่าองค์การ
มีความต้องการระบบการจัดการการสือ่ สารทีส่ นับสนุนการสือ่ สารขององค์การ
ให้เกิดประสิทธิภาพ ทัง้ การแลกเปลีย่ นข่าวสารการเรียนรูท้ ตี่ อ้ งการเป็นอันดับ
แรก ซึง่ อาจเกิดจากการทีอ่ งค์การขาดช่องทางในการแลกเปลีย่ นข้อมูลข่าวสาร
การเรียนรู้ที่เป็นช่องทางหลักขององค์การ การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันจึง
เกิดขึน้ ได้ยาก ล�ำดับต่อมาคือ การแบ่งปันข้อมูล ทีบ่ คุ ลากรไม่แบ่งปันข้อมูลแก่
กันเท่าที่ควร ส่งผลให้การท�ำงานต้องใช้เวลาเพิ่มมากขึ้นจากการสืบค้นข้อมูล
ในรูปแบบเดิม ๆ และการพูดคุยติดต่อสื่อสารและประสานงานขององค์การ
ที่ยังคงมีอุปสรรคท�ำให้การท�ำงานไม่ราบรื่น การพัฒนาปรับปรุงช่องทางการ
สื่อสารจนประสบความส�ำเร็จได้ก็จะก่อให้เกิดประโยชน์ในด้านของการแลก
เปลีย่ นความรู้ แลกเปลีย่ นเทคนิควิธกี ารท�ำงานในรูปแบบใหม่ หรือการถ่ายทอด
องค์ความรู้ซึ่งเป็นความรู้เฉพาะทาง ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์การและ
บุคลากรในอนาคตได้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ภัคภิญญา ธรรมโชโต (2560)

2 1-384.indd 232

4/6/2562 15:45:03

วารสารสังคมศาสตร์บูรณาการ

ที่ได้ศึกษาเรื่อง รูปแบบบริหารจัดการระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนองค์การ
แห่งการเรียนรู้ตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ พบว่า องค์การที่มีผลการ
ด�ำเนินการดีจะใช้ระบบสารสนเทศเป็นเครื่องมือสนับสนุนกระบวนการการ
ท�ำงานเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการด�ำเนินงานให้แก่ธุรกิจ ท�ำให้เกิดองค์ความรู้ที่
ส�ำคัญ ดังนั้น การออกแบบระบบสารสนเทศที่มีลักษณะเฉพาะเพื่อจัดการ
องค์ความรู้ขององค์การ สร้างฐานข้อมูล สนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ปรับปรุงกระบวนการท�ำงาน จนสามารถต่อยอดไปสู่การสร้างนวัตกรรมต่อไป
ได้ และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ วิไลวรรณ ใจทัศน์กุล (2557) ที่ได้ศึกษา
เรื่องการสื่อสารในองค์การของศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมศาลายา พาวิลเลียน
พบว่า ควรมีแนวทางพัฒนาการสือ่ สารในองค์การ โดยการให้ขอ้ มูลย้อนกลับที่
ชัดเจน จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการสื่อสาร เลือกใช้สื่อและช่องทางการ
สื่อสารที่เหมาะสมกับข้อมูลและผู้รับสาร จัดกิจกรรมแบ่งปันความรู้ระหว่าง 233
แผนก สร้างวัฒนธรรมการท�ำงานให้พนักงานเกิดความกระตือรือร้น ช่วยเหลือ
เพื่อสานต่อการท�ำงานให้ส�ำเร็จ ปรับปรุงและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และ
เพิ่มช่องทางการสื่อสารให้แก่พนักงาน
จากภาพรวมของการวิจัยพบว่า องค์การมีค่าดัชนีความต้องการใน
แต่ละประเด็นไม่สงู นัก เนือ่ งจากองค์การมีความต้องการปรับปรุงการสือ่ สารใน
องค์การในระยะกลาง – ระยะยาว นั่นหมายถึง การปรับปรุงการสื่อสารในรูป
แบบนี้เป็นการปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารในทั้งในปัจจุบันและ
อนาคตระยะยาวขององค์การ บางประเด็นไม่สามารถเห็นผลลัพธ์ได้ในทันที ซึง่
บุคลากรส่วนใหญ่ที่ผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลนั้นมีความคิดเห็นและความต้องการใน
ระดับปานกลาง เพราะกังวลในแง่ของการเปลีย่ นวิธกี ารหรือรูปแบบการท�ำงาน
จากทีต่ นเคยชินไปสูว่ ธิ กี ารใหม่ และมองการเปลีย่ นแปลงว่าเป็นภาระทีเ่ พิม่ ขึน้
แม้อาจเป็นการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยเท่านั้น การสร้างการยอมรับและ
ความเข้าใจในการเปลี่ยนแปลงของบุคลากรทุกระดับขององค์การจึงเป็นเรื่อง
ส�ำคัญ
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ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1. องค์การควรศึกษาแผนการจัดการ วางระบบ และก�ำหนดแนวทาง
ด้านการสื่อสารภายในองค์การ ในระยะกลาง – ระยะยาว ให้มีความชัดเจนใน
ด้านระยะเวลาและการปฏิบัติ รวมทั้งแผนในการใช้โปรแกรมประยุกต์เพื่อ
สนับสนุนการสื่อสาร ให้มีลักษณะเพื่อช่วยลดความซ�้ำซ้อนในการท�ำงาน และ
เพื่อให้สามารถติดต่อสื่อสารกันอย่างทั่วถึงในทุกระดับ องค์การควรจัดแบ่ง
ความรับผิดชอบภายในหน่วยงานที่ดูแลด้านการสื่อสารให้เกิดความชัดเจน
เพื่อส�ำรวจความต้องการด้านการสื่อสาร ปรับปรุงและพัฒนาการสื่อสารของ
องค์การอย่างสม�่ำเสมอ ขณะเดียวกันควรรักษารูปแบบการติดต่อสื่อสารที่ดี
ขององค์การไว้ด้วย
2. องค์การควรเตรียมการอบรมหรือจัดสัมมนาเพื่อเพิ่มความรู้และ
234
ทักษะของผูใ้ ช้โปรแกรมประยุกต์ให้เกิดความพร้อมในการปฏิบตั งิ าน ควบคูก่ บั
การพัฒนาระบบโปรแกรมประยุกต์ที่สอดคล้องกับเนื้อหาโปรแกรมประยุกต์
ที่ได้จากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้
3. องค์การควรชีแ้ จงให้บคุ ลากรตระหนักถึงความส�ำคัญของการติดต่อ
สื่อสารว่าการติดต่อสื่อสารช่วยให้การด�ำเนินงานขององค์การเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ส�ำเร็จตามเป้าหมายของบุคลากรและองค์การที่วางไว้ร่วมกัน
และสนับสนุนให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น จัดพื้นที่หรือ
ช่องทางในการแสดงความคิดเห็น เพื่อพัฒนาการสื่อสารได้อย่างตรงความ
ต้องการของทั้งตัวบุคลากรและองค์การ
4. องค์การควรสนับสนุนการสื่อสารรูปแบบใหม่ ๆ ภายในองค์การ
และประชาสัมพันธ์ถึงช่องทางการสื่อสารขององค์การเพื่อให้บุคลากรได้รับ
ทราบและใช้ประโยชน์ของช่องทางการสือ่ สารขององค์การให้เกิดประโยชน์มาก
ที่สุด มีช่องทางการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารที่บุคลากรทุกคนสามารถเข้าถึง
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ข้อเสนอแนะเชิงการจัดการ
1. บุคลากรต้องด�ำเนินการตามแผนที่มาจากฝ่ายบริหารขององค์การ
อย่างเป็นรูปธรรม ตามขั้นตอนที่ได้วางไว้ ซึ่งมีก�ำหนดเวลาและวิธีการปฏิบัติที่
ชัดเจน เพื่อให้การเปลี่ยนแปลงสามารถเห็นผลได้และด�ำเนินไปในทิศทาง
เดียวกันทั้งองค์การ
2. บุคลากรทุกระดับควรให้ความส�ำคัญต่อการติดต่อสื่อสารภายใน
องค์การ ให้ความสนใจการพัฒนาทักษะและความสามารถของตนเองในการใช้
เครื่องมือหรือช่องทางการสื่อสารขององค์การ เพื่อที่จะสามารถติดต่อสื่อสาร
ได้หลากหลายช่องทางและตรงกับวัตถุประสงค์ในการสื่อสารของตนเองและ
องค์การ และควรวางแผนการติดต่อสือ่ สารผ่านการใช้เทคโนโลยีหรือโปรแกรม
ประยุกต์ที่เป็นช่องทางการสื่อสารใหม่ขององค์การ ให้มีความกระชับ ชัดเจน
ใช้ภาษาที่เข้าใจได้ง่าย เหมาะสมกับบุคลากรทุกระดับ เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่
ตรงกัน
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ได้ง่าย สะดวก และรวดเร็ว สามารถดึงดูดความสนใจของบุคลากรให้เข้าไป
ใช้งานได้ โดยองค์การต้องให้ความส�ำคัญกับช่องทางนี้อย่างจริงจัง เพื่อให้เป็น
แหล่งเรียนรู้หลักขององค์การและบุคลากรสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้
อย่างสม�่ำเสมอ ซึ่งส่งผลดีต่อทั้งองค์การและตัวบุคลากรเอง
5. องค์การควรสร้างความเข้าใจแก่บุคลากรถึงการเปลี่ยนแปลงการ
สื่อสารภายใน ว่าจะเกิดประโยชน์อย่างไร เพื่อให้เกิดความร่วมมือและความ
พยายามเปลี่ยนแปลงการสื่อสารขององค์การไปพร้อมกัน และการจัดล�ำดับ
ความต้ องการจ� ำ เป็ น ขององค์ ก ารด้ า นการสื่อ สารภายในองค์การนี้ก็เพื่อ
ประโยชน์ในการพัฒนาปรับปรุงด้านการสื่อสารขององค์การ เพราะในการ
พัฒนาจ�ำเป็นต้องทราบถึงปัญหาหรือความต้องการทีเ่ ป็นเรือ่ งเร่งด่วน และการ
เปลีย่ นแปลงภายในองค์การก็จำ� เป็นต้องใช้ระยะเวลาในการพัฒนาในแต่ละด้าน
ไม่เท่ากัน ไม่สามารถด�ำเนินการจนประสบความส�ำเร็จในระยะเวลาอันสั้นได้ 235

4/6/2562 15:45:03

ข้อเสนอแนะส�ำหรับการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศึกษาแนวทางการพัฒนาโปรแกรมการปฏิบัติการส�ำหรับ
โปรแกรมประยุกต์ตามเนื้อหาที่เกิดจากผลการศึกษาให้สามารถใช้งานได้จริง
และศึกษาถึงความเป็นไปได้ในการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในอนาคต
2. ควรศึ ก ษาในเชิ ง การทดสอบความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งตั ว แปรที่
เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินงานด้านการสื่อสารขององค์การเพิ่มเติมเพื่อยืนยัน
ผลของการศึกษาวิจัยในครั้งนี้
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