นิวมีเดียกับการสื่อสารภายในองคกร
เยาวลักษณ โหตรภวานนท
องคกรที่หวังความสําเร็จและการเติบโตอยางยั่งยืนไมวาองคกรขนาดใหญหรือขนาดเล็ก ตางเห็น
ความสําคัญของ การสื่อสารภายในองคกร ที่ใหความสําคัญการสื่อสารกับพนักงาน ซึ่งความสําเร็จดังกลาวเกิดจาก
หลายปจจัย และแตกตางกันไปตามลักษณะขององคกร มีทั้งที่เหมือนกันและแตกตางกัน และปจจัยที่สําคัญอยาง
หนึ่งในทุกองคกรเปนเรื่องของวิธีการสื่อสารและเทคโนโลยีการสื่อสาร ยิ่งในองคกรที่มีพนักงานจํานวนมากและ
กระจายกันอยูใ นที่ตางๆ ดวยแลว การนําเทคโนโลยีการสื่อสารมาใชอยางเหมาะสมจะชวยใหการประสานงาน
รวดเร็วมีประสิทธิผล
ในสวนของเทคโนโลยีการสื่อสารทั้งที่เปนขอความ เสียง รูปภาพ ไฟลวิดีโอ ปจจุบนั แวดลอมไปดวย
เทคโนโลยีดิจทิ ัล เครื่องมือสื่อสาร เครือขายคอมพิวเตอร ทําใหการสือ่ สารบนอินเทอรเน็ตมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ผลพวงของการเติบโตของเทคโนโลยีไรสาย ที่สื่อสารกันไดไมจํากัดทั้งเรื่องราวการนําเสนอ ทั้งสถานที่และเวลาที่
ขยายไปอยางไรขอบเขต และเขามามีบทบาทในชีวติ ประจําวันของหลายๆ คนเพิ่มขึ้น สามารถอํานวยความ
สะดวกสบายทั้งในการทํางานและการสรางความบันเทิง แตก็แยงเวลาความเปนสวนตัวทําใหเรารูสึกวาเทคโนโลยี
พวกนี้เริ่มเขามาเปนสวนหนึ่งของชีวิตไปแลว ความมหัศจรรยของเครือขายบนโลกออนไลนสงผลที่ไมใชแค
เปลี่ยนชีวิตแตมีผลกระทบเชื่อมโยงไปยังสังคม วิวัฒนาการใหมๆ ของเทคโนโลยีการสื่อสารสรางใหเกิดสังคม
ออนไลนในรูปแบบตางๆ จัดกันไววาเปนสื่อใหม หรือ “นิวมีเดีย” ไมวาจะเปนการใช อีเมล การ chat กันดวย
msn การสรางเพจของตัวเองใน บล็อกตางๆ และลาสุดบริการอยาง… Twitter ... Facebook … You Tube ที่เกิดขึ้น
เปนปรากฏการณการสื่อสารของชุมชนบนโลกออนไลน หรือเรียกกันวา สื่อสังคมออนไลน (social media) เปลี่ยน
การสื่อสารระหวางคนตอคน คนตอองคกร โดยไดเปดโอกาสใหคนทัว่ ไป มีเวทีในการสรางเนื้อหา และสื่อออกไป
ใหสาธารณชนไดอาน เกิดปฏิสัมพันธสามารถสรางสัมพันธภาพ กับผูอื่น กลายเปนสังคมที่มีความใกลชิดสนิท
สนมกัน นับเปนชองทางการสื่อสารที่รวดเร็ว และตางก็กําลังมาแรงดวยความเร็วทีส่ ูงยิ่ง ก็ยิ่งทําใหโลกปจจุบันทั้ง
แคบลง ...นาทึ่ง ...ชวนติดตาม เปนโลกที่สามารถสรางความนาตื่นตาตื่นใจสําหรับนักการสื่อสารในแทบทุกระดับ
และทุกวงการ
เทคโนโลยีการสื่อสารทุกวันนี้ไดสรางสรรควิธีการสื่อสารรูปแบบใหมที่สะดวกรวดเร็วแลว องคกร
สามารถนําไปใชสื่อสารภายในองคกรได ซึ่งนอกจากจะมีผลตอการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการสื่อสารขององคกรได
แลว ยังสรางการมีสวนรวมของพนักงานในการสื่อสารในองคกรไดอกี ดวย ในหลายๆ องคกรก็ปรับตัวไดเร็ว
สามารถติดตามและเลือกหยิบ “นิวมีเดีย” มาพัฒนาใชประโยชนในการสื่อสารภายในองคกรกันบางแลว แต
หลายๆ องคกร...ยังลังเล ... ยังตัดสินใจไมได...ยังไมแนใจวาจะไปทางไหนดี... ไมรูวา จะเริ่มตนอยางไร... จะเสี่ยง
หรือไม? ... ยังไตรตรองไมจบวาใชแลวจะคุมหรือไม....หรือกําลังศึกษาอยู…หรืออยูระหวางวางกลยุทธการใช
งาน…!!!
จุดมุงหมายของการสื่อสารในองคกรที่เกิดขึ้น ตั้งแต... การใหขอมูลขาวสารที่จําเปนตอการปฏิบัติงาน...
การออกคําสั่ง... การประสานงานกัน... การแลกเปลี่ยนขอมูลกัน...การสรางความเขาใจรวมกัน ... การจูงใจและ
กระตุนใหเกิดความรวมมือรวมใจกันทํางาน... การขจัดขอขัดแยง... การแกไขปญหา... การแสดงความรูสึกตางๆ
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จะเยี่ยมมากแคไหนหากผูบริหารและพนักงาน แตละคนตระหนักและเขาใจ พรอมทุมเทใหความสําคัญกับ
การสื่อสารภายในองคกร ยิ่งเมื่อเกิดภาวะวิกฤตขึ้นกับองคกรดวยแลวตองชวยกันปกปองชื่อเสียงและภาพลักษณ
องคกร กอนทีจ่ ะมีการสื่อสารไปสูภายนอกตองมีการสื่อสารภายในองคกรกอน เพื่อใหพนักงานภายในรูแ จงเห็น
จริงในขอมูลขาวสาร และตอบไดเปนเสียงเดียวกัน ไมใชปลอยใหพนักงานมึนงงสงสัยรับทราบขอมูลองคกรจาก
สื่อมวลชน หากการสื่อสารภายในองคกรไมเขมแข็ง เลือกใชวิธีการสือ่ สารที่ไมเหมาะสม การไหลเวียนของขอมูล
ขาวสารไมดี ยอมสงผลกระทบดานลบตอการดําเนินงานขององคกรอยางหลีกเลีย่ งไดยาก
การติดตอสื่อสารกันภายในองคกรมีการจัดเครือขายการสื่อสารในหลายระดับ ไดแก
...การสื่อสารระดับบนสูลาง จากผูบริหารสูพนักงาน หรือ
...การสื่อสารระดับลางสูบน จากพนักงานติดตอขึ้นตามลําดับขั้นจนถึงผูบริหาร หรือ
...การสื่อสารระดับเดียวกัน ระหวางบุคคลระดับเดียวกัน ระหวางเพื่อนรวมงาน หรือ
...การติดตอสื่อสารกันแบบทุกชองทาง เปนเครือขายการติดตอสื่อสารที่มีการประสานกันไดทุกจุด
รูปแบบการสื่อสารภายในองคกรที่ใชกันอยู ไดแก
กลุมสื่อสิ่งพิมพ เชน วารสารหรือนิตยสารภายในองคกร โปสเตอร แผนปลิว ใบแทรก เปนสื่อที่ใชกันมา
แตดั้งเดิมจวบจนปจจุบนั
กลุมสื่ออิเล็กทรอนิกส เชน เว็บไซต อินทราเน็ต และจดหมายอิเล็กทรอนิกสภายในองคกร นับเปนสื่อใหม
สามารถเขาถึงพนักงานที่มเี ครื่องคอมพิวเตอรใชงาน ใชแลกเปลี่ยนขอมูลไดรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ตลอดจน
ใชเปนสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และสามารถพัฒนาเขากับสื่อภายในองคกรในรูปแบบอื่น เชน สือ่
สิ่งพิมพอิเล็กทรอนิกส
กลุมสื่อกระจายเสียง เชน เสียงตามสายผานสื่อวิทยุกระจายเสียง สื่อโทรทัศนเผยแพรภายใน
กลุมสื่อบุคคล เชน ผูบริหาร เพื่อนรวมงาน ผานการประชุม การสนทนา การสัมภาษณ การนําเสนองาน
กลุมสื่ออื่นๆ เชน Call Center บอรดประชาสัมพันธ ปายสัญลักษณ จดหมายเวียน จดหมายขาว คําสั่ง
ประกาศ รายงาน เสียงผานโทรศัพทภายใน SMS ผานโทรศัพทมือถือ
กลุมสื่อกิจกรรม เชน การปฐมนิเทศ การฝกอบรม กิจกรรมเชื่อมความสัมพันธในโอกาสตางๆ วันขึ้นป
ใหม วันครบรอบ วันครอบครัว วันครบรอบการสถาปนาองคกร วันเด็ก วันคุณภาพ วันกีฬา
จากรูปแบบการสื่อสารที่องคกรสวนใหญใชกันอยูแ ลว เมื่อเกิดเทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหมผานสื่อ
สังคมออนไลน และรอบๆ องคกรไดกลายเปนสังคมเครือขายแบบออนไลนกันไปมากมาย องคกรตางๆ จึงมิอาจ
เพิกเฉยตอการเปลี่ยนแปลงทีเ่ กิดขึ้นได จึงจําเปนตองเรียนรูวิธีการสรางเครือขายบนสังคมออนไลน และสรางใหได
อยางมีประสิทธิภาพ แมวาจะเปนชองทางที่ชวยใหการถายทอดขาวสารในองคการสะดวกรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ
เปดใหโอกาสใหพนักงานในองคกรไดรบั รูและมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นมากขึ้น มีสวนสงเสริมให
พนักงานในองคกรมีปฏิสัมพันธระหวางกันมากขึ้น เอื้ออํานวยใหการสื่อสารระหวางพนักงานที่อยูหางไกลและ
กระจัดกระจายกันเปนไปไดอยางสะดวกรวดเร็ว แลวก็ไมตองเสียเวลาและคาใชจายในการเดินทาง แตก็สงผล
กระทบตอองคกรไดเชนกัน ...เพราะไมงายที่จะควบคุมทิศทางและเนือ้ หาของสื่อไดเหมือนอยางทีเ่ คยเปนมาใน
อดีต พนักงานสามารถเปนผูสงสาร คือมีอํานาจในการเสนอเนื้อหา จากแตเดิมเปนเพียงผูรับสารเพียงฝายเดียว
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ดังนั้นการที่องคกรจะนํา “นิวมีเดีย” มาใชในการสื่อสารกับพนักงานภายในองคกรจึงตองพิจารณาทําอยาง
รอบคอบ มีกลยุทธ ทําความเขาใจกับความหลากหลายของสื่อแตละรูปแบบ โดยเลือกใชสื่อใหเหมาะสมกับ
กลุมเปาหมาย มีหลายปจจัยที่ตองพิจารณาตั้งแต ...โครงสรางขององคกร...รูปแบบการสื่อสาร...เนื้อหาการสื่อสาร...
ธรรมชาติของการสื่อสารในองคกร...วิธีการสื่อสารของพนักงานในองคกร...ชองทางการสื่อสาร... วัตถุประสงค
ของงาน...ลักษณะงาน ... ความรูเกีย่ วกับสื่อของพนักงาน จึงตองมีการวางแผนในการนํามาใช กําหนดนโยบายให
ชัดเจน ระบุใหไดวาสิ่งไหนเหมาะสมกับองคกร หาความลงตัวใหได โดยกําหนดกลุมเปาหมาย ตั้งเปาหมาย กรอบ
เวลา เนื้อหา ความตอเนื่อง การมีสวนรวม กําหนดผูดูแลไวใน โครงสรางองคกร ใหชัดเจน เพราะเปนงานที่ตอ ง
ทําในระยะยาว เกีย่ วของกับหลายฝาย ตองมีความเขาใจในการใชสื่อ วิธีการสื่อสารกับกลุมเปาหมาย รูแนวโนม
และความสนใจของพนักงาน เขาใจพฤติกรรมพนักงานบนโลกยุคดิจิทัล มีความพรอมในการรับฟงความคิดเห็น
คําติชม ตองเตรียมแผนในการอธิบายดังนั้นการสื่อสารตองมีความระวังมากขึ้น.....แลวองคกรก็จะใกลชิดกับ
พนักงานมากขึ้นและมากขึน้
สําหรับบางองคกรที่ปลอยใหการสื่อสารเปนไปตามธรรมชาติมานาน ก็อาจใชโอกาสนี้ตรวจสอบการ
สื่อสารในองคกรเพื่อประเมินคุณภาพของการสื่อสารที่เปนอยูในปจจุบันไปในคราวเดียวกัน…หาจุดออนจุดแข็ง
สรางมิติใหมทางการสื่อสาร เพื่อนําไปสูก ารสรางและการยกระดับการสื่อสารและการนํา “นิวมีเดีย” มาใชในการ
สื่อสารกับพนักงานใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น ซึ่งสงผลใหการดําเนินงานในองคกรบรรลุ
เปาหมาย ชวยสงเสริมศักยภาพขององคกรไดอยางดี ชวยสรางภาพลักษณดาน Innovation ใหกับองคกร มิใชเพียง
ทําเพราะตามกระแส
แมวาองคกรตองปรับตัว เพือ่ ใหอยูบนโลกดิจิทัลไดอยางเหมาะสม แตก็อยามัวเพลิดเพลินกับการสือ่ สาร
ดวย “นิวมีเดีย” จนละเลยสือ่ ดั้งเดิมไป “นิวมีเดีย” ยังไมไดเขามาแทนที่วิธีการสื่อสารแบบดั้งเดิมที่ทุกวันนี้กย็ งั คง
ใชกันอยู เพียงแตไดเขามาชวยเสริมไปกับการติดตอสื่อสารภายในองคกรในรูปแบบเดิม นักการสื่อสารก็ยังตองใช
การสื่อสารแบบดั้งเดิมควบคูไปกับการตองเกาะติดเทรนดการสื่อสารที่ใช“นิวมีเดีย” อยางตอเนื่องตอไป เพื่อผสม
กลยุทธนําไปบริหารจัดการและประยุกตใชใหทันตอยุคสมัย ใหเหมาะสมอยางดีทสี่ ุดกับองคกรที่ตองอยู ในโลกที่
การสื่อสารมีการเปลี่ยนแปลงไมมีที่สิ้นสุด
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