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ความหมายของนโยบายในองคก์าร

• นโยบาย  คือ  แผนแม่บทหรือแผนงานหลักทีม่ีความส าคญัสูงสดุ ที่จะน าพาองคก์รไปสู่
เป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้ และเมื่อกล่าวถึง “แผน” เราก็คงจะเคยได้ยินค าพดูของผู้คนใน
สังคมจนคุ้นหูในเชิงเสียดสีหรือเหนบ็แนมบ่อยๆ ว่า “ แพลนแล้วนิ่ง” ซึ่งหมายถึง 
แผนงานที่ถูกก าหนดขึ้นแต่ไม่มี การน าไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม หรือมีการน าไปปฏิบัติ
แต่ไม่ต่อเนื่อง ไม่ครอบคลุม ไม่สอดคล้องกับนโยบายที่ก าหนดไว้ จนวันหนึ่งก็จะยุติหรือ
ล้มเลิกไป

• ดังนั้น นโยบายจึงเป็นข้อความโดยทั่วไปที่ก าหนดขึ้นมาเพื่อเปน็แนวทางของการ
ตัดสินใจในองค์การ นโยบายเพียงแตแ่สดงให้เห็นเป็นนับเท่านั้น 



• “นโยบายขององค์กร คือ แนวทางการด าเนนิงานขององค์กรที่มีความสอดคลอ้งหรือ
ตอบสนองต่อสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึน้ ซึ่งอาจหมายถึงการด าเนินงานเพือ่ฉกฉวย
โอกาส หรือ หลีกเลี่ยงต่อปัญหาอุปสรรคที่ถูกที่คุกคามต่อองค์กร”

• จากนิยมข้างต้น จะเห็นว่านโยบายจะปรับเปลี่ยนหรือถูกก าหนดขึ้นตามสถานการณ์ ซึ่ง
อาจเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ” โดยในกระบวนการของการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธรุกิจเพื่อก าหนดนโยบายขององคก์รนี ้อาจเรียกอีกอย่าง
หนึ่งว่า “การวางแผนเชิงกลยุทธ”์ เช่นกัน



• นโยบายขององค์กรหรือประเด็นกลยุทธ์ระดับองค์กร เปรียบเสมือนเข็มทิศที่ใชบ้อกทาง
ในการด าเนินงานขององค์กรนั้น แสดงให้เห็นว่า ไม่ว่าองค์กรจะด าเนินงานในกิจกรรมใด 
ๆ ก็ตามย่อมจะต้องให้มีความสอดคล้องหรือเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับนโยบายของ
องค์กรทั้งสิ้น ดังนั้น จึงอาจกล่าวโดยสรุปได้ว่า “นโยบายขององคก์รหรอืประเด็นกลยุทธ์
ระดับองค์กร คือจุดเริ่มต้นของด าเนินในทุกภาคส่วนขององค์กร”



นโยบายการติดต่อสื่อสารขององคก์าร

• องค์การส่วนใหญ่มีคู่มือนโยบายที่ครอบคลุมกิจกรรมต่างๆ ขององค์การ นโยบายให้
แนวทางโดยทั่วไปในการปฏิบัติงานแก่พนักงานทุกคน นโยบายให้ทิศทางและมาตรฐาน
การตัดสินใจ นโยบายท าให้การปฏิบัติต่อปัญหาและบุคคลเป็นแบบอย่างเดียวกัน



• นโยบายการติดต่อสื่อสารเป็นนโยบายที่ส าคัญอย่างหนึ่งขององค์การ farace,  taylor และ stewart
ชี้ให้เห็นว่าความมีประสิทธิภาพของการติดต่อสื่อสารขององค์การถูกจ ากัดด้วยทรัพยากรที่ใช้ในการ
ติดต่อสื่อสารระดับความมีประสิทธิภาพขององค์การขึ้นอยู่กับจ านวนของทรัพยากรที่ใช้ในการ
ติดต่อสื่อสาร พวกเขาได้พิจารณาถึงเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินความมีประสิทธิภาพของการ
ติดต่อสื่อสารขององค์การหกอย่างคือ 1.กฏของการติดต่อสื่อสาร 2.โครงสร้างของการติดต่อสื่อสาร 3.
คุณลักษณะของข่าวสาร 4.คุณลักษณะของผู้ติดต่อสื่อสาร 5.ค่าใช้จ่ายและ 6.คุณลักษณะของสื่อกลาง 
Melcher และ beller ได้เสนอเกณฑ์ของการเลือกช่องทาง และวิธีการติดต่อสื่อสาร เมื่อมีการเลือก
ระหว่างช่องทางท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการหรือการผสมหรือการเลือกระหว่างการติดต่อสื่อสาร
โดยวาจาและลายลักษณ์อักษร หรือการผสมกันบางอย่างเพื่อเพ่ิมความมีประสิทธิภาพของผู้บริหาร



• แม้ว่าการติดต่อสื่อสารเป็นกิจกรรมที่ส าคัญที่สุดอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นในองค์การ นโยบาย
การติดต่อสื่อสารขององคก์ารมักจะเป็นส่วนที่ไม่ได้กล่าวถึงในคู่มือนโยบายอยู่บ่อยครัง้
มากที่สุด ความมุ่งหมายของบทนี้ คือ การสรุปถึงคุณลกัษณะโดยทั่วไปของนโยบาย
ติดต่อสื่อสาร เราจะพิจารณาถึงแนวความคิดของนโยบายข้อก าหนดพืน้ฐานยางอย่าง
ของนโยบายที่ก าหนดไว้ และตัวอย่างของนโยบายการติดต่อสื่อสารขององคก์าร



คณุลกัษณะท่ีส าคญัของนโยบาย

• 1. นโยบายควรจะสะท้อนให้เห็นถึงเป้าหมายขององค์การ 

• 2. นโยบายควรจะสอดคล้องกันภายใน

• 3. นโยบายควรจะให้มีการตัดสินใจที่ใช้ดุลยพนิิจ นโยบายแสดงให้เห็นถึงข้อความ
โดยทั่วไปที่เป็นแนวทางของการคิดของสมาชิกในองคก์าร

• 4. นโยบายควรจะเขียนเป็นลายลักษณอ์ักษร 

• 5. นโยบายควรจะติดต่อสื่อสารไปยังสมาชิกขององค์การ



นโยบายการติดต่อสื่อสาร

• นโยบายการติดต่อสื่อสารจะแสดงให้เห็นถึงกลุ่มของเป้าหมายที่องค์การต้องการบรรลุ
ความส าเร็จในการติดต่อสื่อสารขององค์การนโยบายการติดต่อสื่อสารจะแสดงให้เห็นถึง
ปรัชญาขององค์การเพื่อความสม่ าเสมอบางอย่างในทัศนคติและการปฏิบัติทั่วทั้งองค์การใน
องค์การที่ไม่มีนโยบาย การติดต่อสื่อสารที่เป็นทางการ ผู้จัดการ หัวหน้างาน และพนักงาน
แต่ละคนอาจจะมีนโยบาย ติดต่อสื่อสารของเขาเองที่อาจจะขัดแย้งกับนโยบายการ
ติดต่อสื่อสารของบุคคลอื่น ในการเกี่ยวพันระหว่างกันภายในองค์การ sigband สังเกตว่า 
“เมื่อบริษัทไม่มีนโยบายการติดต่อสื่อสารเราจะมีสิ่งที่เกิดขึ้นดังต่อไปนี้

• 1.การอภิปรายประเด็นที่ใต้เถียงกันจะไม่มีหรือมีน้อย 

• 2.การจัดการกับประเด็นอย่างเดียวกันด้วยวิธีการแตกต่องกันทั่วทั้งองค์การ



• Seybold  ไดร้ายงานการวิเคราะห์นโยบายการติดต่อสื่อสารที่เป็นลายลักษณ์อักษร
และทางการของบริษัทขนาดใหญ่ 80 บริษัทที่เผยให้เห็นถึงปรัชญาที่ว่า ท าไมผู้บริหาร
ควรจะติดต่อสื่อสารกับพนักงาน ตัวอย่างเช่น นโยบายการติดต่อสื่อสารบางอย่าง
ชี้ให้เห็นว่าผู้บริหารควรจะบอกข่าวสารแก่พนักงาน เพราะว่าพนักงานต้องการข่าวสาร 
บุคคลบางคนชี้ให้เห็นว่าพนักงานมีสิทธิ์ที่จะรู้สิ่งต่างๆ บุคคลบางคนได้แสดงปรัชญาว่า
ผู้บริหารควีรจะติดต่อสื่อสารกับพนักงานเพื่อสร้างความรู้สึกการมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจแกพ่นักงาน



• Burhans สังเกตว่าแม้ว่าองค์การจะแตกต่างกันนโยบายที่ระบุไว้อย่างเป็นทางการ ความยุ่งยาก
ของการติดต่อสื่อสารในองคืการอาจจะเกิดขึ้นบ่อยครั้ง เพราะว่าพนักงานหรือกลุ่มงานอาจจะมีความพอใจ
นโยบาย และการปฏิบัติทางการติดต่อสื่อสารบางอย่างที่แตกต่องจากผู้บังคับบัญชาของพวกเขา burhans
ได้พัฒนา เครื่องมือวัดความพอใจนโยบายการติดต่อสื่อสารขึ้นมาที่รับรู้ทั้งความพอใจการติดต่อสื่อสารของ
พนักงาน และข้อสมมุติฐานที่ผิดต่อความพอใจเหล่านี้ของผู้บังคับบัญชาของพวกเขา รายการต่างๆ ใน
เครื่องมือวัดแสดงให้เห็นถึงค าตอบของค าถามพ้ืนฐานห้าค าถาม คือ

• 1.ท าไมเราต้องมีการติดต่อสื่อสาร?

• 2.ควรจะติดต่อสื่อสารเมื่อไร?

• 3.เราควรติดต่อสื่อสารไปยังใคร?

• 4.ใครควรจะติดต่อสื่อสารไปยังใคร?

• 5.ผู้บริหารขององค์การควรจะติดต่อสื่อสารกับพนักงานขององค์การอย่างไร?



• ภายในข้อจ ากัดของค าถามเหล่านี้ (ท าไม อะไร เมื่อไร ใคร และอย่างไร) ที่ก าหนดขอบข่ายของ
การก าหนดเนื้อหาของนโยบายการติดต่อสื่อสาร sigband ได้ เสนอแนะว่าปรัชญาของการ
ติดต่อสื่อสารควรจะประกอบด้วยประเด็นดังต่อไปนี้

• 1.พนักงานควรจะได้รับการบอกกล่าวกิจกรรมที่ก าลังด าเนินอยู่บริษัท

• 2.พนักงานควรจะได้รับการบอกกล่าวเป้าหมาย แผนงาน และทิศทางของบริษัท

• 3.พนักงานควนจะได้รับการบอกกล่าวประเด็นที่โต้เถียง

• 4.พนักงานควรจะได้รับการสนับสนุนให้มีการติดต่อสื่อสารแบบสองทาง

• 5.พนักงานควรจะพบกับผู้บังคับับญชาของพวกเขาเป็นระยะเพื่ออภิปรายการปฏิบัติงานและ
การประเมินผลการปฏิบัติงาน

• 6.ผู้บริหารควรจะมีการประชุมเพ่ือส ารวจประเด็นส าคัญ และสนับสนุนให้แสดงออกอย่างเสรี



• ตัวอย่างของนโยบายการติดต่อสื่อสารขององค์การ

• ตัวอย่างของนโยบายการติดต่อสื่อสารต่อไปนี้มีจุดเด่นอยู่ที่บรรยากาศของการ
ติดต่อสื่อสารและกระแสของขา่วสารภายในองค์การ รูปแบบ ความสัมพันธ์ การปฏิบัติ 
และทักษะของการติดต่อสื่อสารได้ถูกกล่าวถึงในนโยบายการติดต่อสื่อสาร



นโยบายทางขา่วสารหรอืกระแสขา่วสารในองคก์าร

• 1.การก าหนดสายใย 

• 2.การับรู้สายใย 

• 3.ขนาดและการใช้สายใย 

• 4.ระยะเวลา 

• 5.ใครควรจะถูกบอกกล่าวขา่วสาร

• 6.ใครควรจะบอกกล่าวข่าวสาร 

• 7.ความเชื่อถือได้ของข่าวสาร 

• 8.การบอกกล่าวข่าวสารควรจะท าอย่างไร 



นโยบายทางบรรยากาศและความพึงพอใจในการ

ติดต่อสื่อสาร

• นโยบายทางบรรยากาศและความพึงพอใจการติดต่อสื่อสารจะสะท้อนใหเ้ห็นถึงทัศนคติที่
ผู้บริหารและพนักงานมต่อการส่งขา่วสาร ที่มีต่อองค์การว่าควรจะถูกบริหารงานอย่างไร 
และที่มีต่อบุคคลที่ท างานอยู่ในองค์การ นโยบายทางการส่งขา่วสาร บรรยากาศของการ
ติดต่อสื่อสาร และความพึงพอใจการติดต่อสื่อสารต่างมีความส าคญัในการแนวทาง
พิจารณาการติดต่อสื่อสารขององค์การแก่บุคคล



บรรยากาศของการติดต่อสื่อสารขององคก์าร

• 1.ความไว้วางใจ  

• 2.การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 

• 3.การให้ความสนับสนุน 

• 4.ความเปิดเผยในการติดต่อสื่อสารจากเบื้องบนสูเ่บื้องลา่ง 

• 5.การรับฟังการติดต่อสื่อสารจากเบื้องล่างสู่เบื้องบน 

• 6.เป้าหมายการปฏิบัติงานที่สงู 



ความสามารถหลกัขององคก์รในการติดต่อสื่อสารเชิง

การเปรยีบเทียบ

• องค์กรเปรียบเสมือนต้นไม้ซึ่งเจริญเติบโตขึ้นมาจากราก ท าให้เกิดล าต้นที่มีกิ่งก้านสาขา และผลิ
ดอกออกผลออกใบในที่สุด ซึ่งหากพิจารณาเปรียบเทียบกับองค์กรธุรกิจแล้ว อาจมีความสอดคล้องกัน 
ดังนี้

• รากของต้นไม้ เปรียบเสมือนความสามารถหลักการองค์กร

• ล าต้นของต้นไม้ เปรียบเสมือนผลิตภัณฑ์หรือบริการหลังขององค์

• ดอกและผลของต้นไม้ เปรียบเสมือนผลิตภัณฑ์หรือบริการขั้นสุดท้ายขององค์กร

• จากการเปรียบเทียบจะเห็นว่า  ความสามารถหลักขององค์กรจะก่อให้เกิดผลิตภัณฑ์หรือการบริการ
หลัก  ซึ่งจะได้รับการพัฒนาจนเป็นสินค้าหรือบริการขั้นสุดท้ายที่ส่งมอบให้แก่ลูกค้า  จึงเป็นปัจจัย
ภายในองค์กรที่ส าคัญที่จะน าพาองค์กรไปสู่   “ ความได้เปรียบทางธุรกิจอย่างยั่งยืน “ เพ่ือให้เกิด
ความเข้าใจยิ่งขึ้น



• การวิเคราะห์ความสามารถหลักขององค์กร : มีประเด็นที่ควรพิจารณา  คือ

• 1. มีคุณค่าเพยีงพอต่อการน าพฒันาเป็นสนิค้า  หรือบริการที่ส าคัญขององค์กร  หรือช่วย
สนับสนุนการด าเนินงานขององค์กรให้มีศักยภาพทีสู่งขึน้

• 2. เป็นความสามารถทีคู่่แขง่มิอาจลอกเลียนแบบได้ง่าย

• 3. เป็นความสามารถทีห่าสิ่งอื่นใดทดแทนได้ยาก



การน านโยบายการติดต่อสื่อสารองคไ์ปส ูก่ารปฏิบติั

• การปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ  ภายในองค์กร  ซึ่งนโยบายปกติทุกหน่วยงานต่างก็มีหน้าที่ที่
ต้องปฏิบัติกันเป็นประจ าอยู่แล้วโดยมีการแบ่งแยกหน้าที่กันชัดเจนตามที่ระบุไว้ในแบบก าหนดหน้าที่
งาน หรือ job description  เม่ือมีการประกาศนโยบายโดยฝ่ายบริหารขององค์กรหน่วยงานทั้งหลาย
ก็ต้องรับเอานโยบายนั้นมาปฏิบัติอย่างจริงจัง  ซึ่งอาจจะเป็นการปรับวิธีการท างาน  เปลี่ยนเป้าหมาย
การท างาน  หรือจัดท าเป็นแผนปฏิบัติการเฉพาะเรื่องขึ้นมาต่างหาก  เพื่อให้การปฏิบัติงานของ
หน่วยงานเป็นไปในทิศทางที่ถูกก าหนดไว้จากนโยบายขององค์กร

• นอกจากการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ  ที่ต้องสอดคล้องกับนโยบายขององค์กรแล้ว  ยังมี
กิจกรรมต่างๆ อีกมากมายที่ถูกจัดใหมีขึ้นภายในองค์กร  เพื่อสนับสนุนต่อการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานต่างๆ  ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น



ความพึงพอใจในการติดต่อสื่อสารขององคก์าร

• 1.บรรยากาศของการติดต่อสื่อสาร  

• 2.ผู้บังคับบัญชา  

• 3.การประสานงานขององคก์าร 

• 4.คุณภาพของสื่อกลาง  

• 5.ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา 

• 6.สิ่งย้อนกลับส่วนบคุคล 

• 7.ภาพรวมขององค์การ



บทสรปุ

• แนวความคิดของนโยบายการติดต่อสื่อสาร นโยบายคือข้อความโดยทั่วไปที่เป็นแนวทางการ
ตัดสินใจของบุคคลในองค์การ ข้อก าหนดพื้นฐานห้าอย่างของนโยบายที่มีประสิทธิภาพได้ถูก
กล่าวถึงนโยบายการติดต่อสื่อสารคือกลุ่มของเป้าหมายที่องค์การต้องการบรรลุความส าเร็จใน
การติดต่อสื่อสารขององค์การ การสื่อสารภายในองค์กรจะประสบผลส าเร็จและประสิทธิภาพได้
นั้น จะต้องอยู่กับการมีส่วนร่วมของผู้บริหารและบุคลากรในทุกระดับ ตลอดจนบุคคลภายนอก
องค์ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการติดต่อสื่อสารที่จะท าให้สมาชิกทุกคนร่วมมือกัน เพื่อให้
องค์กรบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายขององค์กร ดังนั้นผู้บริหารที่ฉลาดและทันสมัยก็ต้องรู้จัก
ใช้การสื่อสารเป็นเครื่องมือในการบริหาร และส่งเสริมให้มีการติดต่อสื่อสารระหว่างผูป้ฏิบัติงาน
จึงจะท าให้การบริหารงานและการด าเนินกิจการขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ



ค าถามทบทวน

• จงตอบค าถามต่อไปนี้

1. จงอธิบายความหมายของนโยบายในองค์การ

2. จงอธิบายนโยบายการติดต่อสื่อสารขององค์การ

3. จงอธิบายคุณลักษณะที่ส าคัญของนโยบาย

4. จงอธิบายนโยบายการติดต่อสื่อสาร

5. จงอธิบายนโยบายทางข่าวสารหรือกระแสข่าวสารในองค์การ

6. จงอธิบายนโยบายทางบรรยากาศและความพึงพอใจในการติดต่อสื่อสาร

7. จงอธิบายบรรยากาศของการติดต่อสื่อสารขององค์การ

8. จงอธิบายความสามารถหลักขององค์กรในการติดต่อสื่อสารเชิงการเปรียบเทียบ

9. จงอธิบายการน านโยบายการติดต่อสื่อสารองค์ไปสู่การปฏิบัติ

10. จงอธิบายความพึงพอใจในการติดต่อสื่อสารขององค์การ



ใบงาน/ช่องทางการสง่งาน

• ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่ม ๆ ละ 5 คนเลือกองค์กรที่นักศึกษาชื่นชอบกลุม่ละ 1 องค์กร (ห้าม
ซ้ ากัน) 

• ค้นคว้านโยบายการติดต่อสื่อสารในองคก์าร

• ส่งงานที่ webmail: marisa@webmail.npru.ac.th



มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม


