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บทที ่7 
เทคโนโลยีการส่ือสารในองคก์ร



เทคโนโลยีการส่ือสารในองคก์ร
• เทคโนโลยกีารสือ่สารทุกวนันี้มคีวามเจรญิก้าวหน้าขึน้และได้สรา้งสรรค์วธิ ีการสือ่สารรปูแบบ

ใหมท่ีส่ะดวกรวดเรว็ใหอ้งค์กร

• เทคโนโลยกีารสือ่สารจะช่วยใหก้ารสือ่สารในองค์กรมปีระสทิธผิลหรอืไมข่ึน้อยู่กบัการน า
เทคโนโลยมีาใช้อยา่งเหมาะสมในองค์กรด้วย

Communication



ประเภทของเทคโนโลยีการส่ือสารในองคก์ร
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ตดัสินใจของกลุ่ม



จดหมายอิเลก็ทรอนิกสห์รอือีเมล์

• การสง่ขอ้ความหรอืขา่วสารจากบุคคลหนึ่งไปยงับุคคลอื่นๆ ผา่นทางคอมพวิเตอรล์ะระบบ
เครอืขา่ย

• อเีมล์นับเป็นทางเลอืกใหมใ่นการตดิต่อสือ่สาร เพราะสามารถสง่และรบัขอ้มลูได้ทนัที

• อเีมล์มบีทบาทส าคญัในการตดิต่อสือ่สารในองค์กร ช่วยลดระยะเวลาและค่าใช้จา่ยในการ
ตดิต่อสือ่สาร

• สามารถอเีมล์ไปยงัผูร้บัปลายทางจ านวนมากได้ในเวลาเดยีวกนั



ระบบการส่งข้อความทนัที
(instant messaging – IM)

• คอื ระบบการส่งขอ้ความทนัททีางอนิเทอรเ์น็ตระหว่างคน 2 คนหรอืกลุ่มคนในเครอืข่ายเดยีวกัน หรอืทีเ่รยีก
กันว่า แมสเซนเจอร์ (Messenger) 

• ในปัจจุบนัโปรแกรมส าหรบัการรบัส่งขอ้ความทนัทไีดร้บัความนิยม ไดแ้ก่ Line, Whatsapp, 

Facebook Messenger, Skype 

• นอกจากความสามารถในการรบัส่งขอ้ความแล้ว ยงัสามารถใช้แมสเซนเจอรต์่างๆ ในการรบัส่งไฟล์ภาพ
เอกสาร การโทรศัพทแ์ละการประชุมออนไลน์

มหีลายเหตุผลทีห่ลายองคก์รหนัมาใช้ IM 

ในขณะทีห่ลายองคก์รไม่นิยมใช้ IM เพราะมองว่าคนส่วนใหญ่ยงัใช้ IM ในการตดิต่อเรื่องราวส่วนตวัมาก
เกินกว่าทีจ่ะใช้ในการตดิต่องานภายในองคก์ร



ข้อความเสียง
(Voicemail)

• เป็นระบบท่ีช่วยเกบ็เสียงพูดของผู้ใช้โทรศพัทท่ี์ติดต่อเข้ามาในเคร่ืองบนัทึกเสียง จะมกีารบนัทกึเพื่อ
ฝากขอ้ความเสยีงไว้ ผูเ้ป็นเจา้ของสามารถทีจ่ะเรยีกขอ้ความเสยีงนัน้ขึน้มาฟังได้ หรอือาจจะส่งเสยีงนัน้
ต่อไปใหผู้อ้ ื่นฟังก็ได้

• คอื การประชุมระหว่างคน 2 คนหรือมากกว่าที่อยูห่่างไกลกนัมาก แต่สามารถไดย้นิเสยีงของ
กันและกันได้ การส่งเสยีงดงักล่าวอาจส่งผ่านสายโทรศัพทห์รอืสญัญาณดาวเทยีมก็ได้

การประชุมทางเสียง



โทรสารหรือแฟกซ์
(Fax)

• คือ การส่งส าเนาเอกสารจากระยะไกลผ่านทางอุปกรณ์บนเครือข่ายโทรศพัท์ทีเ่รยีกว่าเครื่องโทรสาร

(telecopier) ผูส้่งและผูร้บัจะตอ้งใช้กระดาษเป็นสื่อ การส่งโทรสารมคีวามรวดเรว็กว่าการส่งทาง

ไปรษณีย์ แต่เอกสารทีผู่ร้บัปลายทางไดร้บัอาจมคีุณภาพต ่า ขาดความชัดเจน

• ทุกวนัน้ีการใช้โทรสารลดความนิยมลงไป เพราะกรส่งเอกสารทางอเีมล์สะดวกและมคีุณภาพดกีว่า อกีทัง้มี

ค่าใช้จ่ายน้อยกว่า หลายองคก์รไดย้กเลิกการรบัรส่งเอกสารทางโทรสาร และหนัมาใช้อเีมล์แทนเพื่อลดการ

ใช้ทรพัยากรกระดาษ



การประชุมผ่านจอภาพ
(Video Conference)

• ถูกออกแบบมาเพื่อใหค้นหรอืกลุ่มคน ซึ่งอยู่กันคนละสถานทีส่ามารถตดิต่อสื่อสารกันได้ทัง้ภาพและเสยีง
โดยผ่านทางจอภาพ ซึ่งอาจเป็นคอมพวิเตอรห์รอืโทรศัพท ์

• ผูช้มทีฝั่ง่หน่ึงจะเหน็ภาพของอกีฝัง่หน่ึงปรากฎอยู่บนจอโทรทศัน์ของตวัเองและภาพของตวัเองก็จะไป
ปรากฏยงัจอของฝัง่ตรงขา้มเช่นเดยีวกัน

• ผูบ้รหิารองคก์รต่างๆ ไดจ้ดัประชุม Video Conference ซึ่งสามารถช่วยลดเวลาและค่าใช้จ่ายใน
การเดนิทาง รวมถงึช่วยบรรเทาปัญหาการจราจรไดอ้กีทางหน่ึง

• ตวัอย่างการประชุมผ่านจอภาพทีช่ัดเจนทีสุ่ดเมื่อเรว็ๆน้ีเช่น การใช้ Zoom ในการเรยีนออนไลน์



การประชุมผา่นคอมพิวเตอร์

• เป็นรูปแบบการสื่อสารระหว่างกลุ่มคนทีอ่ยู่กระจดักระจายกันแต่สามารถเขา้มามสี่วนร่วมในการแสดงความ
คดิเหน็ต่อประเดน็ปัญหาหรอืหวัขอ้ใดหวัขอ้หน่ึงโดยการพมิพข์อ้ความทางแป้นคอมพวิเตอร์ ผูส้นใจสามารถ
เขา้ไปแสดงความคดิเหน็ในเวลาใดและจากสถานทีใ่ดก็ได ้อกีทัง้ยงัอ่านความคดิเหน็ของคนอื่นๆ ได ้

• ขอ้ดขีองการประชุมผ่านคอมพวิเตอรค์อืการไม่จ ากัดจ านวนของผูแ้สดงความคดิเหน็ ไม่เหมือนกับการ
ประชุมทางเสยีงหรอืภาพ ซึ่งจ ากัดจ านวนผูม้สี่วนร่วม 

• ขอ้จ ากัดของการประชุมรูปแบบน้ีก็คอืการขาดความเป็นส่วนตวั และการขาดการโตต้อบอย่างทันที



อินเทอรเ์น็ตและเวิลดไ์วดเ์วบ็

• อนิเทอรเ์น็ต คอื เครอืข่ายคอมพวิเตอรข์นาดใหญ่ทีม่กีารเชื่อมต่อระหว่างเครอืข่ายหลายๆ เครอืข่ายทัว่โลก
ผูใ้ช้เครอืข่ายสามารถสถงึกันไดใ้นหลายทาง

• ส่วนเวลิดไ์วดเ์วบ็ เป็นบรกิารหน่ึงบนอนิเทอรเ์น็ต หรอืทีเ่ขยีนย่อว่า www เรยีกกันสัน้ๆ ว่า “เวบ็” คอื
พืน้ทีท่ีเ่ก็บขอ้มูลข่าวสารทีเ่ชื่อมต่อกันทางอนิเทอรเ์น็ต เพื่อใหผู้ค้นสามารถเขา้มาอ่านผ่านทางอนิเทอรเ์น็ต

• ในปัจจุบนัทุกองคก์รมกีารใช้บรกิารต่างๆ บนระบบเครอืข่ายอนิเทอรเ์น็ตเพิม่มากขึน้เป็นล าดบัทัว่โลก เพื่อ
เป็นช่องทางในการตดิต่อสื่อสาร รวมถงึการท าธุรกิจออนไลน์และการพาณิยใ์นดา้นต่างๆ



ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร

• คอืระบบทีใ่หส้ารสนเทศทีผู่บ้รหิารองคก์รตอ้งการเพื่อเพิม่ประสทิธใินการตดัสนิใจ การวางแผนการ
ควบคุมและการด าเนินงาน ประกอบดว้ยสารสนเทศทีเ่กี่ยวพนักับองคก์รทัง้ภายในและนอก ทัง้ในอดตี
และปัจจุบนั รวมถงึสิง่ทีค่าดว่าจะเป็นไปในอนาคต 

• ระบบน้ีจะใหร้ายงานทีส่รุปขอ้มูลสารสนเทศซึ่งรวบรวมจากฐานขอู้ลทัง้หมดขององคก์ร เพื่อให้
ผูบ้รหิารสามารถมองเหน็แนวโน้มและภาพรวมขององคก์รในปัจจุบนั รวมทัง้สามารถควบคุมและ
ตรวจสอบงานของระดบัปฏบิตักิารดว้ย



ระบบสารสนเทศส าหรบัการตดัสินใจของกลุ่ม (group decision 

support systems – GDSS)

• ระบบสารสนเทศทีม่กีารปฏสิมัพนัธด์ว้ยคอมพวิเตอร์ ซึ่งจะอ านวยความสะดวกใหก้ลุ่มคนในเรื่องการ
ตดัสนิใจแก้ปัญหาทีไ่ม่มโีครงสรา้ง การที่ GDSS จะถูกน ามาใช้อย่างประสบความส าเรจ็ตอ้งขึน้อยู่
กับองคป์ระกอบทีส่ าคญั 3 ประการ ไดแ้ก่

– อุปกรณ์ ไดแ้ก่ เครื่องคอมพวิเตอรส์ าหรบัผูเ้ขา้ร่วมประชุม เครื่องคอมพวิเตอรส์่วนกลาง

– ชุดค าสัง่ ประกอบดว้ยโปรแกรมต่างๆ ทีท่ าหน้าทีส่นับสนุน
การท างานส่วนบุคคล

– บุคลากร ไดแ้ก่ สมาชิกของกลุ่มตลอดจนผูส้นับสนุนในดา้นต่างๆ



ผลกระทบของเทคโนโลยีการส่ือสารในองคก์ร
• ผลกระทบของเทคโนโลยกีารส่ือสารในที่น้ีแบ่งออกเป็น 3 ด้าน ไดแ้ก่ ผลกระทบต่อเน้ือหาการ

สื่อสาร ผลกระทบต่อรูปแบบการสื่อสาร และผลกระทบต่อโครงสรา้งขององคก์ร
• ผลกระทบต่อเน้ือหาการส่ือสาร

– สื่อหลายอย่างไม่สามารถถ่ายทอดอวจันภาษาต่างๆ ไดเ้หมอืนกับการสื่อสารแบบเหน็หน้าค่าตา
• ผลกระทบต่อรูปแบบการส่ือสาร

– ปรมิาณทีท่่วมทน้ของจดหมายหรอืขอ้ความทีไ่ดร้บัทัง้จากอเีมล์ โทรศัพทม์อืถอื หรอืแอพพลิเคชัน
ต่างๆ



ผลกระทบของเทคโนโลยีการส่ือสารในองคก์ร

• ผลกระทบต่อโครงสร้างองคก์ร

– ปัจจุบนัหลายองคก์รจงึเปลี่ยนแปลงเป็น “องคก์รเสมอืนจรงิ” เป็นองคก์รทีไ่ม่มสี านักงานทางกายภาพ
สมาชิกองคก์รท างานในลักษณะทีอ่าศัยเทคโนโลยเีชื่อมโยงระหว่างกัน

– การด าเนินงานในรูปแบบองคก์รเสมอืนจรงิหรอืการท างานทีบ่า้นอาจก่อใหเ้กิดผลกระทบทางลบได้

– อย่างไรก็ตาม องคก์รสามารถแก้ไขปัญหาความรูส้กึโดดเดีย่วของพนักงานไดด้ว้ยการจดักจิกรรมเพื่อให้
พนักงานไดม้โีอกาสพบปะพูดคุยกัน



จบบทที ่7


