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องค์กร



1.1 ความหมายของการสือ่สาร

• การสื่อสารจะเกิดขึน้ได้ต้องม ีความต้ังใจ (intention) เป็น
ปัจจัยพื้นฐานในการส่งและรับขอ้มลูขา่วสาร โดยความตั้งใจน้ันอาจ
เป็นทั้งของผูส่้งและผูร้ับ หรือแมแ้ต่ผูส่้งมคีวามตั้งใจที่จะถ่ายทอดสาร
เพียงฝ่ายเดียว ก็ถือว่าการสื่อสารได้เกิดขึน้แล้ว

• การสื่อสาร หมายถึง การสร้างความหมายร่วมกนัระหวา่งบุคคลสอง
ฝ่ายหรอืมากกวา่ โดยอาศัยการแลกเปลี่ยนกันผา่นทางวัจนภาษา
และอวัจนภาษา 

• ปัจจัยส าคัญที่ก่อให้เกิดการสื่อสารขึน้อย่างแทจ้ริงก็คอื ขอบเขตของ
การมคีวามหมายร่วมกัน (Shared Meaning)หรือการที่ฝ่ายต่าง ๆ  ที่
เกี่ยวขอ้งในกระบวนการแลกเปลี่ยนขอ้มลูขา่วสารตีความหมายของ
สาร (Message) ไปในแนวทางเดียวกัน 



• ผูร้ับผดิชอบงานสื่อสารขององคก์รต้องตระหนักเปน็พื้นฐานนัน่คอื ความหมาย 
(meaning)ทีเ่กิดขึน้ในการสื่อสารนัน้ 

• การทีอ่งค์กรใด ๆ  จะสามารถสร้างความหมายรว่มกนัใหเ้กดิขึน้ระหว่างตวัองคก์ร
เองกับผูมี้ส่วนได้ส่วนเสยีกบักลุ่มตา่ง ๆ  ได้ดีนั้น ต้องอาศัยการสื่อสารทัง้ใน      
รูปวัจนภาษา และอวัจนภาษา

• ไม่ว่าจะเปน็ผูบ้ริหารระดับใดขององคก์ร หรือพนักงานในฝ่ายสื่อสารองคก์รเอง 
ล้วนจ าเปน็ต้องมีทกัษะการสื่อสารในระดับทีดี่มากพอทีจ่ะท าให้เกิดประสทิธภิาพ
ตรงตามความมุ่งหมาย 

1.1 ความหมายของการสือ่สาร



1.2 บทบาทและความส าคญัของการสือ่สารทีม่ตี่อองคก์ร

• จุดมุ่งหมายทีเ่ปน็หัวใจของการสื่อสารในองคก์รกค็ือ เพื่อช่วยใหอ้งค์กรทันตอ่

เหตุการณอ์ยูเ่สมอและช่วยสื่อสารเรื่องราวท่ียุ่งเหยงิสลับซบัซอ้นให้สามารถเข้าใจ

ได้

– เนื่องจากองคก์รแตล่ะแหง่ประกอบขึน้ด้วยบุคคลจ านวนหนึ่งซึ่งมารวมตวักนั

อย่างมีระเบยีบ ภายใต้โครงสร้างทีก่ าหนดขึน้ โดยมีวัตถุประสงคเ์ฉพาะของ

องค์กรเปน็สิ่งชีน้ า ดังนั้น การทีจ่ะเชื่อมโยงองคป์ระกอบแตล่ะส่วนเขา้ด้วยกนั

เพื่อให้สามารถขบัเคลื่อนการด าเนินงานจนบรรลเุปา้หมายได้นั้น จึงจ าเปน็ต้อง

อาศัยการสื่อสารเปน็กลไกส าคัญ 



• การสื่อสารช่วยผลกัดันภารกจิพื้นฐานขององคก์รใหส้ามารถด าเนนิ

ไปได้ด้วยดี

– การสื่อสารที่ดีขององค์กรสามารถช่วยขจัดขอ้มลูขา่วสารที่สรา้งความ

สับสนและตัดต้นตอของขา่วการส่ือสารโดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่ือสารผา่น

การประชุมต่าง ๆ  จัดเป็นกุญแจส าคัญของสัมฤทธิผลในการด าเนินงาน

ขององค์กร 

– ลดขา่วลือที่บัน่ทอนเสถียรภาพขององค์กรได้ 

1.2 บทบาทและความส าคญัของการสือ่สารทีม่ตี่อ

องคก์ร



1.3 หน้าทีข่องการสือ่สารในองคก์ร

1.3.1 จัดหาขอ้มลูเพื่อสามารถแขง่ขนักับองค์กรอื่น
– การด าเนินงานขององค์กรจะประสบความส าเร็จมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับความสามารถ
ในการแข่งขันกับองค์กรอ่ืน ส าหรับการแข่งขันระหว่างองค์กรจ าเป็นต้องอาศัยข้อมูล
หลายอย่างเพื่อน ามาใช้ในการปรับตัวให้เข้ากับการท างาน หากมีข้อมูลพร้อมย่อมท า
ให้ได้เปรียบคู่แข่ง 

1.3.2 ใช้เป็นเครื่องมอืในการตัดสนิใจ
– ความส าเร็จขององค์กรย่อมขึ้นอยู่กับการตัดสินใจเรื่องส าคัญของผู้บริหาร เช่น การ
เปล่ียนแปลงการด าเนินงาน การขยายงาน เป็นต้น การตัดสินใจเรื่องเหล่านี้ล้วนต้อง
อาศัยข้อมูลในรูปแบบต่างๆ

1.3.3 สร้างความสมัพนัธภ์ายในและภายนอกองคก์ร
– พนักงานควรได้รับรู้ข่าวสารเก่ียวกับการด าเนินงานขององค์กร ข้อมูลต่างๆ ท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อการท างานของพนักงานและตัวพนักงานเอง 



1.4.1. การตดัสินใจในองคก์ร
• การตัดสินใจเป็นส่ิงส าคัญมากขององค์กร ในการตัดสินใจของฝ่ายบริหารจะต้องมี
เทคนิคการตัดสินใจมากมาย เช่น ต้องใช้ระบบข้อมูลทางการบริหาร การวิเคราะห์
ทางสถิติ เป็นต้น เพ่ือให้ตัดสินใจอย่างแม่นย าและมีความผิดพลาดน้อยท่ีสุด 

1.4.2. ความเจรญิและการพัฒนาองค์กร
• องค์กรท่ีต้ังข้ึนมาจะต้องมีความเจริญก้าวหน้าในองค์กร และการพัฒนาในด้าน
ต่างๆ เช่น ทางด้านผลิตภัณฑ์ การผลิต องค์การจะเจริญก้าวหน้าได้ต้องอาศัย
พนักงานท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญ และได้รับการพัฒนาทักษะ องค์กรจึงมีส่วน
ส าคัญมากในการจัดกิจกรรมหรือโครงสร้างเพ่ือเพ่ิมความเช่ียวชาญใน
การท างาน 

1.4 กจิกรรมทีอ่าศยัการสือ่สารในองคก์ร



1.4.3. ความเชีย่วชาญเฉพาะดา้น

- องค์กรแต่ละแห่งมีความเช่ียวชาญด้านใดด้านหน่ึงตามลักษณะงานของอค์กรน้ัน การ

ท างานให้บรรลุเป้าหมายก็ต้องอาศัยผู้ปฏิบัติงานท่ีเช่ียวชาญเฉพาะด้านท่ีมีความรู้และ

ทัศนคิด้านดีต่อการท างานท่ีตนถนัดและเช่ียวชาญ

1.4.4. เทคโนโลยี

- การส่ือสารมีบทบาทส าคัญในการสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยี โดยองค์กรควรจัดให้มีคู่มือ 

การแนะแนว และหนังสือเอกสารต่างๆ เพ่ือเก็บบันทึกความรู้ไว้

1.4 กจิกรรมทีอ่าศยัการสือ่สารในองคก์ร



1.4.5. การควบคุมและการประสานงาน

• งานหลักของผู้บริหารคือการควบคุมและชักจูงให้พนักงานปฏิบัติงานตามความ

ต้องการผู้บริหารจะต้องควบคุมกิจกรรมต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพและให้เป็นไปตาม

แผนท่ีก าหนดไว้ล่วงหน้า

1.4.6. สภาพแวดลอ้ม

• สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร ได้แก่ สภาพสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและเทคโนโลยี 

ผลกระทบต่อการด าเนินงานขององค์กร ดังน้ัน องค์กรจึงต้องมีการติดตามข่าวสาร

ภายนอกองค์กร

1.4 กจิกรรมทีอ่าศยัการสือ่สารในองคก์ร



1.5 ความหมายของ “องคก์ร”

• องค์กรคือ การประสานงานอยา่งมีแบบแผนของกจิกรรมร่วมกนัของคนสองคน
หรือมากกว่านั้นทีท่ างานในลักษณะทีต่่อเนื่อง

• องค์กรเปน็การรวมตัวของคนตั้งแตส่องคนขึน้ไป มีจุดมุ่งหมายรว่มกันในการท า
กิจกรรมหรืองานอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยอาศัยกระบวนการจัดโครงสรา้งของ
กิจกรรมหรืองานนั้นออกเปน็ประเภทต่างๆ เพื่อแบง่งานให้แก่สมาชกิในองคก์ร
ด าเนินการปฏิบตัใิห้บรรลุเปา้หมาย

• องค์กรคือ หน่วยทางสงัคมทีรู่จั้กกนั และมีการประสานเขา้ด้วยกนัเปน็อันหนึง่อัน
เดียว พร้อมกับการมีขอบเขตทีส่ามารถแยกชดัเปน็เอกเทศได้



• องค์กร คือ กลไลหรือโครงสร้างทีช่ว่ยให้คนท างานรว่มกันอย่างมปีระสิทธภิาพ

• องค์กรคือโครงสร้างหรอืกระบวนการทีก่ลุ่มคนได้คดิขึน้เพื่อใหเ้ปน็เครื่องมือใน
การมอบหมายงานใหส้มาชกิท า ก าหนดความรับผดิชอบระหว่างสมาชกิและจัด
กิจกรรมต่าง ๆ  ไว้เปน็หมวดหมู่เพื่อใหส้มาชกิผูป้ฏิบตังิานให้บรรลุเปา้หมายทีว่าง
ไว้

• องค์กร คือ การจัดระเบยีบโดยน าเอาส่วนตา่ง ๆ  ทีเ่กี่ยวขอ้งมารวมกันในรูปของ
ส่วนรวม เพื่อให้มีการใชอ้ านาจบริหารงานและเปน็ศนูยอ์ านวยการ เพื่อให้การ
ด าเนินงานลุลว่งตามเปา้หมายทกี าหนดไว้

1.5 ความหมายของ “องคก์ร”



• จากค าจ ากัดความขา้งตน้จะเห็นได้วา่ องค์กรมี

องค์ประกอบที่คล้ายคลึงกัน ดังน้ี

1.5 ความหมายของ “องคก์ร”

1. มีกลุ่มบุคคล
รวมตัวกัน
อย่างถาวร

2. ร่วมกันท า
กิจกรรมของ
องค์กร

3. เพื่อใหบ้รรลุ
เป้าหมายของ
องค์กรรว่มกัน



สรุปความหมายขององค์กร
• ความหมายขององค์กร คือ กลุ่มคนกลุ่มหน่ึง 

(มากกวา่ 2คนขึน้ไป) ที่มารว่มกนัด าเนินกจิกรรม

ต่างๆ เพื่อบรรลุวตัถุประสงค์หรอืเป้าหมาย โดยมี

การจัดแบง่งานและหน้าที่ มีล าดับขัน้ตอนของ

อ านาจหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบ 



“องคก์ร” หรอื “องคก์าร”

• จากความหมายขององค์กร จะเห็นได้ว่าห้างหุ้นส่วน บริษัท สโมสร หน่วยราชการ 

โรงเรียน โรงพยาบาล มูลนิธิ และชมรม ล้วนเป็นองค์กรท้ังส้ิน อน่ึง ค าว่า องค์กร และ

องค์การ มีความหมายเดียวกัน 

• อย่างไรก็ตาม ท้ังองค์กรและองค์การมีการใช้กันอย่างแพร่หลายปะปนกัน เม่ือวิเคราะห์ดู

แล้วอาจมีความแตกต่างกันเล็กน้อย ค าว่าองคก์ารนิยมเรยีกหน่วยงานขนาดใหญ ่มีกิจการ

มาก ซับซ้อน และมบุีคลากรจ านวนมาก เช่น องค์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

องค์การท่าเรือ กระทรวง กองทัพ เป็นต้น ส่วนค าว่าองคก์ร นิยมเรยีกหน่วยงานขนาดเล็ก 

มีภารกิจและบุคลากรไมม่าก เช่น กรม กอง บริษัทเล็ก ๆ ห้างร้าน สมาคม เป็นต้น  



1.6 ลกัษณะทีส่ าคญัขององคก์ร

1.6.1. องค์กรเปน็หน่วยทางสงัคม (social entity) หมายถึง การเปน็หน่วยงานทีม่ี

การรวบรวมเอาคนหรือกลุ่มบุคคลเขา้มาท ากจิกรรมเกี่ยวขอ้งซึง่กันและกัน และ

การเขา้มาอยูร่วมกนัเปน็กลุ่มนี่เอง

1.6.2. การมเีปา้หมาย (goals) องค์กรทกุแหง่ทีจั่ดตัง้ขึน้ต่างมีเปา้หมายทีต่้องการ

จะบรรลุ เปน็สาเหตุทีท่ าให้มนุษยท์กุคนตอ้งมีติดตอ่ปฏิสมัพนัธก์นั เพราะ

เปา้หมายขององคก์รจะสูงเกินกวา่ทีจ่ะท าใหส้ าเร็จได้เพยีงคนเดียว

1.6.3. การประสานงาน (cooperation) หมายถึง การทีบุ่คคลด าเนินกจิกรรมที่

เกี่ยวขอ้งกัน พร้อมกับมีการแบง่เปน็ระดับขัน้และหนา้ที่



1.7 องคป์ระกอบขององคก์ร

จ าแนกตามวัตถุประสงค์

• องค์กรเพื่อ
ผลประโยชนข์อง
สมาชิก

• องค์กรทางธุรกจิ
• องค์กรเพื่อการบริหาร
• องค์กรเพื่อสวัสดิภาพ
ของประชาชน

จ าแนกตามตน้ก าเนดิ
ขององคก์ร

• องค์กรแบบปฐม

• องค์กรแบบมัธยม

จ าแนกตามโครงสรา้ง
ขององคก์ร

• องค์กรท่ีเป็น
ทางการ

• องค์กรท่ีไมเ่ป็น
ทางการ



1.8 ประเภทขององคก์ร

องค์กรท่ีเป็น
ทางการ 
(formal 

organization>

จัดต้ังข้ึนโดย
ก าหนดความ
รับผิดชอบและ
หน้าท่ีอยา่งเป็น

ทางการ

มีโครงสร้าง
อ านาจ

รับผิดชอบท่ี
ก าหนดทิศ

ทางการส่ือสาร
อย่างชัดเจน



• องค์กรทีไ่มเ่ป็นทางการ (informal organization)

1.8 ประเภทขององคก์ร

.
1. เป็นส่วน
หน่ึงของ
องค์กรทีเ่ป็น
ทางการ

.

2. เป็นกลุม่
สังคมเล็กๆ ที่
เกิดในทุก
ระดับของ
องค์กรทีเ่ป็น
ทางการ ไม่มี
ก าหนด
ความสัมพนัธ์
ชัดเจน

.

3. จัดต้ังข้ึนเพ่ือ
สนองความ
ต้องการ
บางอย่างของ
สมาชิกท่ีไม่ได้
รับการ
ตอบสนองจาก
องค์กรท่ีเป็น
ทางการ



ตวัอยา่ง



ตวัอย่าง



ตวัอย่าง



ตวัอยา่ง



ตวัอยา่ง



ตวัอยา่ง



ตวัอยา่ง



ตวัอยา่ง



1.9 ประโยชนข์องการศกึษาเรือ่งการสือ่สารในองคก์ร

1.9.1 ช่วย

ใหเ้ขา้ใจ

กระบวนการ

ท างานรใน

องคก์ร

1.9.2 ท าให ้

ตระหนกัถงึ

ความส าคญั

ของทกัษะ

การสือ่สาร

1.9.3 ช่วย

เพิม่โอกาส

ทางวิชาชพี



• การส่ือสาร คือ การสรา้งความหมายรว่มกนัระหว่างบุคคลสองฝ่ายหรอืมากกว่า โดยอาศัย

การแลกเปล่ียนกันผ่านทางวัจนภาษาและอวัจนภาษา การท่ีองค์กรใด ๆ จะสามารถสร้าง

ความหมายร่วมกันให้เกิดข้ึนระหว่างตัวองค์กรเองกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับกลุ่มต่าง ๆ ได้

ดีน้ัน ต้องอาศัยการส่ือสารท้ังในรูปวัจนภาษา และอวัจนภาษา

• การส่ือสารมีบทบาทส าคัญคือช่วยให้องค์กรทันเหตุการณ์และช่วยส่ือสารเร่ืองราวให้

เข้าใจง่ายข้ึน การส่ือสารองค์กรมีหน้าท่ีเก่ียวกับการจัดหาข้อมูลเพ่ือแข่งขันกับองค์กรอ่ืน 

ช่วยในการตัดสินใจ ช่วยสร้างปฏิสัมพันธ์ในองค์กร และช่วยพัฒนาองค์กรให้

เจริญก้าวหน้า

1.10 สรุป



1.10 สรุป (ต่อ)

• ความหมายขององค์กร คือ กลุ่มคนกลุ่มหน่ึง (มากกว่า 2คนขึน้ไป) ท่ีมาร่วมกนัด าเนินกิจกรรมต่างๆ เพ่ือบรรลุ

วัตถุประสงค์หรือเปา้หมาย โดยมีการจัดแบง่งานและหน้าท่ี มีล าดับขั้นตอนของอ านาจหน้าท่ีและความรบัผดิชอบ 

• ค าว่า องค์กรและองค์การมีการใช้กันอยา่งแพรห่ลายปะปนกนั เมื่อวิเคราะห์ดูแล้วอาจมคีวามแตกต่างกนัเล็กน้อย 

ค าว่าองค์การนิยมเรยีกหน่วยงานขนาดใหญ ่มีกิจการมาก ซับซ้อน และมีบุคลากรจ านวนมาก ส่วนค าว่าองค์กร 

นิยมเรียกหน่วยงานขนาดเล็ก มีภารกจิและบุคลากรไมม่าก 

• องค์กรมีลกัษณะท่ีส าคัญคือ เป็นหน่วยทางสงัคม มีเป้าหมายชัดเจน มีการประสานงานกันระหว่างหน่วยต่าง ๆ  ใน

องค์กร 

• ประเภทขององค์กร ได้แก ่องค์กรท่ีเปน็ทางการ และองค์กรท่ีไม่เปน็ทางการ 

• การศึกษาการสื่อสารในองค์กร ช่วยให้เข้าใจกระบวนการสื่อสารในองค์กร ท าให้ตระหนักถงึความส าคัญของทักษะ

การสื่อสาร และช่วยเพ่ิมโอกาสทางวิชาชีพ



มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม


